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Vilnius, birželio 15 d. (BNS) –
Užsienio reikalų ministras konser-
vatorius Audronius Ažubalis siūlo iš
naujos redakcijos Pilietybės įstatymo
projekto išbraukti galimybę įteisinti
vadinamąją ,,lietuvio kortelę”.

A. Ažubalis užregistravo pasiū-
lymus iš Seime svarstomo Pilietybės
įstatymo projekto išbraukti nuostatą,
kad „lietuvių kilmės asmenims jų
prašymu Vyriausybės nustatyta tvar-
ka išduodami jų lietuvių kilmę patvir-
tinantys dokumentai”. Anot minist-
ro, šiuo straipsniu siūloma įtvirtinti
naują teisinį institutą – lietuvių kilmės
asmenų ir asmenų, turinčių teisę at-
kurti Lietuvos pilietybę, teisinį statusą.

„Iš projekto nuostatų nėra aišku,
koks bus šio statuso turinys, nėra iš-
nagrinėtos tokio teisinio instituto
įtvirtinimo teisinės, politinės, socia-
linės ir ekonominės pasekmės. Be to,
manytina, kad įgyvendinant šį
straipsnį reikėtų ne tik priimti nau-

jus teisės aktus, bet ir pakeisti galio-
jančius įstatymus”, – savo siūlymą
argumentuoja UR ministras.

Be to, anot jo, kitų valstybių,
ypač Lenkijos ir Vengrijos, praktika
šioje srityje yra ne tik nevienareikš-
miškai vertinama kaimyninėse vals-
tybėse, tarp jų ir Lietuvoje, bet ir to-
kiose tarptautinėse institucijose kaip
Europos Komisija ir Europos Taryba.

„Neaiškaus statuso įtvirtinimas
pakenktų ne tik dvišaliams Lietuvos
ir Lenkijos santykiams, bet ir Lietu-
vos tarptautiniam įvaizdžiui bei
padėčiai tarptautinėse institucijose”,
– pareiškė A. Ažubalis.

Seimo Teisės ir teisėtvarkos ko-
miteto (TTK) pirmininkas Stasys
Šedbaras sakė, kad įteisinti naują do-
kumentą pasiūlė dar prezidento Val-
do Adamkaus sudaryta darbo grupė.
Tikslų jos statusą turėtų nustatyti
Vyriausybė.

Seimo nario teigimu, lietuvių siū-

lomas dokumentas neprilygtų vadi-
namajai ,,lenko kortai”, jos turėtojui
suteikiančiai daug lengvatų.

„Mes nenumatome jokių lengva-
tų, tai būtų tam tikra galimybė žmo-
gui, negalinčiam turėti antros pilie-
tybės”, – sakė S. Šedbaras. Anot jo,
„lietuvio kortos” savininkui nebent
būtų galima tikėtis lengviau atgauti
Lietuvos pilietybę.

Užsienio reikalų ministras A. Ažubalis
Delfi.lt nuotr.

•Skautybės kelias. Neri-
jos tunto ,,Garage sale”
(p. 2)
•Pilietybė tarsi dviguba
meilė ir ištikimybė (p. 3)
•A. Vitkaus skiltis (p. 3)
•Šv. Antano lietuvių
parapijos naujienos (p. 4)
•Metinis Tautos Fondo
suvažiavimas (p. 5)
•Dainų savaitgalio Dai-
navoje sėkmė (p. 5)
•B. Galdikas: patiriant
pasaulio įvairovę (p. 8)
•V. Alantas (44) (p. 9)
•Į Jonines – kartu su visa
šeima (p. 10)

Užsienio reikal¨ ministras nepritaria
„lietuvio kortai”

Išeivijos studentai Lietuvoje semsis profesinès patirties
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Vilnius, birželio 15 d. (Delfi.lt) –
Birželio 17 d. Kaune susitiks lietuvių
kilmės studentai iš užsienio, atvykę
čia atlikti profesinės praktikos. Į šią
vasaros stažuočių programą, vykdo-
mą nuo 2005 m., pirmą kartą įtrauk-
tas ir Vytauto Didžiojo universitetas.

„Profesines praktikas studentai
atliks Kaune ir Vilniuje – įvairiose
valstybinėse įstaigose, ligoninėse,
meno kolektyvuose ir nevyriausybi-
nėse organizacijose. Džiugu, kad šie-
met programa sulaukė dar didesnio
susidomėjimo nei pernai – į Lietuvą
atvyks 40 stažuotojų”, – sakė projekto
koordinatorė Vida Bagdonavičienė.

Vytauto Didžiojo universitetas
(VDU) stažuotojams padėjo susirasti
praktikos vietas, dalį jų apgyvendins
universiteto bendrabutyje. Išeivijos
studentai turės galimybę dalyvauti
VDU ruošiamuose kursuose „Refresh
in Lithuania”, kuriuose jų lauks plati
Lietuvos pažintinė programa, o pras-
čiau lietuviškai kalbantys stažuotojai
galės lankyti kalbos pamokas.

Stažuotei pasibaigus, už sėkmin-
gai atliktą praktiką universiteto glo-
botiems šios programos studentams
bus įteikti VDU pažymėjimai, liudi-
jantys apie sėkmingai baigtą profesi-
nę stažuotę ir įskaitytus akademinius
kreditus. Šie kreditai bus atitinkamai
įvertinti studentui po vasaros grįžus į
JAV ar Kanados universitetus.

„Stažuočių programa skirta vie-
nyti mūsų išsibarsčiusią tautą, nors
trumpam sugrąžinant išeivijos jauni-
mą į lietuvišką visuomenę, suteikiant
jiems progą susipažinti su savo srities
profesionalais iš Lietuvos. Praktikos
metu užsimezga ilgalaikis profesinis
bendradarbiavimas, grįžę į namus
studentai tarsi tampa Lietuvos ‘am-
basadoriais’, nes savo bendraam-

žiams skleidžia geras žinias apie šią
šalį”, – apie šių stažuočių naudą pa-
sakojo JAV Lietuvių Bendruomenės
(LB) Krašto valdybos vykdomoji vi-
cepirmininkė Birutė Bublienė.

Sutartis, kurioje universitetas
įsipareigojo prisidėti prie Lietuvių iš-
eivijos studentų stažuočių (LISS)
programą, VDU ir JAV LB atstovai
pasirašė šių metų balandį. Kaip teigė
VDU rektorius prof. Zigmas Lydeka,
ši programa nebus vienintelis VDU
indėlis siekiant suburti pasaulio lie-
tuvius, nes tai – didesnio socialinio
projekto, pavadinto Pasaulio lietuvių
akademija, dalis.

„Pasaulio lietuvių akademijos
tikslas – burti lietuvių diasporą, ska-
tinti išeivijos ir Lietuvos mokslininkų
bei studentų bendradarbiavimą aka-
deminiuose projektuose, pritraukti
besidominčius Lietuva ir jos kultūra.
Šis projektas vienija daug veiklų: vi-
sus metus organizuojamus kursus,
mainų programas, stažuotes, nuoto-
linio mokymosi galimybes. Kartu tai
– ir idėjinis darinys, atviras įvairių
klubų, sąjungų, bendruomenių suma-
nymams”, – sakė Z. Lydeka.

Organizatorių archyvo nuotr.

Vilnius, birželio 15 d. (BNS) –
Seimas į Baudžiamąjį kodeksą (BK)
įrašė straipsnį, kuriuo numatoma at-
sakomybė už pritarimą Sovietų są-
jungos ar nacistinės Vokietijos nusi-
kaltimams, jų neigimą ar menkinimą.
BK pataisoms gausiausiai pritarė val-
dantieji, tarp pasisakiusiųjų prieš ir
susilaikiusiųjų daugiausia buvo so-
cialdemokratų ir ,,tvarkiečių”.

Pataisomis numatoma, jog tas,
kas viešai pritarė SSSR ar nacistinės
Vokietijos įvykdytai agresijai prieš
Lietuvą, genocido ar kitiems nusi-
kaltimams žmoniškumui, karo nusi-
kaltimams, jeigu tai padaryta grasi-
nančiu, užgauliu ar įžeidžiančiu būdu
arba dėl to buvo sutrikdyta viešoji
tvarka, būtų baudžiamas bauda arba
laisvės apribojimu, arba suėmimu,

arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Tokia pati atsakomybė grėstų ir

tiems, kas viešai pritarė 1990–1991
m. įvykdytiems kitiems agresiją prieš
Lietuvą vykdžiusių ar joje dalyvavu-
sių asmenų labai sunkiems ar sun-
kiems nusikaltimams, juos neigė ar
šiurkščiai menkino. Už šiame straips-
nyje numatytas veikas atsakys ir juri-
dinis asmuo.

Tokius įpareigojimus numato
2008 m. priimtas Europos Sąjungos
Tarybos pamatinis sprendimas dėl
kovos su tam tikromis rasizmo ir kse-
nofobijos formomis bei apraiškomis
baudžiamosios teisės priemonėmis.
Atsakomybę už pritarimą totalitari-
nių režimų nusikaltimams, atsisa-
kymą juos pripažinti ar didelį jų men-
kinimą jau yra numatę ir kitos ES šalys.
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Šiomis dienomis tik jauniems
žmonėms alergiški, jų nemėgs-
tantys ar tiesiog pesimistai gali
teigti, jog lietuvių jaunimas nie-
kuo nesidomi, nedalyvauja vi-
suomeninėje veikloje, rūpinasi
tik pačiais savimi. Tokius teigi-
nius drąsiai paneigia trys šiuo
metu jau prasidėję ar tuoj pra-
sidėsiantys projektai, kur pag-
rindiniai dalyviai yra lietuviškas
jaunimas. Jau rašėme apie dvie-
jų lietuvių, studijuojančių D. Bri-
tanijoje, 8,000 kilometrų žygį
dviračiais į Lietuvą. Birželio 17 d.
VDU duris atvers Pasaulio lietu-
vių akademija, kurioje dalyvauja
ir nemažas būrys JAV lietuvių
studentų, atvažiavusių į Lietuvą
stažuotis. Galop, liepos 1 d. iš Vil-
niaus traukinių stoties išjudės
būrys ,,Misija Sibiras 2010” jau-
nuolių, pasiryžusių jau aštuntą
kartą aplankyti tolimuosius Ru-
sijos kampelius, šįkart – Sverd-
lovsko sritį, ir pagerbti ten iš-
tremtus lietuvius.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Mieli tėveliai,

Stovykla ,,Gin-
taras” vyks Rako
stovyklavietėje prie
Custer, Michigan

dvi savaites nuo liepos 17 d. (12 v.
p. p.) iki liepos 31 d. (12 v. p. p.).

Stovykla yra pritaikyta Vidurio
rajono skautams: Čikagai, Lemontui,
Clevelandui, Detroitui ir Floridai.
Jaunos šeimos taip pat gali dalyvauti
šioje stovykloje.

Privaloma visas registracijos an-
ketas pilnai užpildyti ir pasirašyti ati-
tinkamose vietose kiekvienam sto-
vyklautojui ir grąžinti su pilnu mo-
kesčiu. Užpildytas anketas su mo-
kesčiais prašome grąžinti iki birželio
mėn. 15 d. stovyklos administratorei:
Audra Brooks; 4101 W. 93rd St.; Oak
Lawn, IL 60453. Čekiai rašomi: ,,Lit-
huanian Scouts Association”.

Visi stovyklautojai turi būti pil-

nateisiai Lietuvių skautų sąjungos
nariai, užsimokėję 2009 metų nario
mokestį ir buvę aktyvūs nariai
2009–2010 skautavimo metais.

Stovykla vedama pagal skautiš-
kos ideologijos principus ir taisykles.
Stovyklautojai privalo susipažinti su
stovyklos taisyklėmis ir pasižada sto-
vyklauti įgyvendinant tuos principus
ir taisykles.

Budėkime!

ps. Rasa Ramanauskienė
(630)845-0151
AV/K tuntininkė

s. Edis Leipus
(708) 738-2229
Lituanicos tuntininkas

j.s. Laura Lapinskienė
(630) 971-8629
Nerijos tuntininkė

Pastabos:
1. Registracija vyks iki 2010 m.

birželio mėn. 15 d. Po birželio 15 d.,
registracija skaitysis pavėluota ir prie
pilnos stovyklos kainos reikės pridėti
100.00 dol.

2. Jei užsiregistravusieji negalėtų
vykti į stovyklą, mokesčio pinigai bus
grąžinami, išskyrus 50.00 dol.

3. Išskyrus Jaunų šeimų pasto-
vyklę, stovyklautojai priimami nuo 8
metų amžiaus. Galutinį sprendimą
daro jaunesniųjų skautų, skaučių ir
Jaunų šeimų pastovyklės vadovai.

4. Nebus pasamdyto autobuso
nuvežti skautus ir skautes į stovyklą.
Jūsų atsakomybė atvežti ir pasiimti
savo vaikus.

5. Nebus samdomas sunkvežimis
nuvežti stovyklautojų reikmenis.

Visas stovyklines anketas galite
rasti stovyklos tinklalapyje adresu:
www.rakas.org.
Jei turite klausimų, prašome kreiptis
pas tuntininkus.

j.v.s. fil. TAIYDA CHIAPETTA

Nerijos tuntas 2011 metais švęs
savo 40-tąjį gimtadienį. Valio! Nuo-
širdžiai dėkojame visoms Nerijos tun-
tininkėms, vadovėms, skautėms ir tė-
veliams, kurie pašventė savo energiją
ir jėgas Nerijos tuntui per paskuti-
nius keturis dešimtmečius. (Žinome,
kad jūrų skautės veikia nuo 1936 m.
ir esame labai dėkingos visiems, ku-
rie prisidėjo prie įvairios jūrų skaučių
veiklos.)

Prieš 40 metų puiki grupė sava-
norių pastatė įvairius pastatus jūrų
skaučių pastovyklėje Rako stovyklo-
je, Custer, MI. Tiek metų stovi tua-
letų namukas, virtuvėlė ir varnapilė.
Jau vieną kartą buvo perstatyti pas-
togės griaučiai, ant kurių kiekvieną
vasarą uždengiamas brezentas. Jūrų
skaučių šiek tiek padaugėja ir mums

trūksta vietos. Nerijos tunto vadovy-
bė prieš daug metų nutarė pradėti
taupyti pinigus naujai statybai. Šiuo
metu bus perstatomas tualetų namu-
kas. Po tiek metų sienos supuvo, ce-
mentas įskilo, reikia daugiau pato-
gumų bei dušų.

Nerijos tunto sesės kruopščiai
taupo įvairiai gautus/užsidirbtus pi-
nigus: jūrų skautės, kaip ir kiti skau-
tai, prekiauja per kalėdinę ir Kaziuko
muges, ruošdavo gėlių išpardavimą
Motinos dienos progai, dirba First
Midwest Amphitheater (buvusi Twee-
ter Center) ir skiria uždirbtus pini-
gus tuntui ir t.t. Esame labai laimin-
gos, kad gavome iš a. a. Janulo pali-
kimą, taip pat lygiai tiek iš Lietuvių
Fondo.

Šiais metais gegužės 14–16 d.
Pasaulio lietuvių centro dideliame
garaže Nerijos tuntas suruošė didelį

Nerijos tunto ,,Garage sale”

naudotų daiktų išpardavimą – ,,Ga-
rage sale”. PLC leido naudotis gara-
žu mums jį sutvarkius. Na, truputį
darbo buvo. Visuomenė taip dosniai
paaukojo mums savo nereikalingus
turtus. Rinkome daiktus ir tvarkėme
garažą visą mėnesį. Mes tiek surin-
kome, kad nežinojimo, ar užteks vie-
tos viską sudėti. Gegužės 14–16 sa-
vaitgalio oras buvo tarsi Dievo užsa-
kytas. Tą savaitgalį suvažiavo daug
pikėjų, todėl galėjome džiaugtis iš-
pardavimo pasisekimu. Dėkojame vi-
siems aukotojams, pirkėjams, lietuvių
spaudai už visą reklamą, vadovėms/
tėveliams ir Pasaulio lietuvių centrui
bei jo darbuotojams už sėkmingą vajų!

Aišku, kad visų dalykų neparda-
vėme. Ką darėme su likusiais daly-
kais? Liko daug gerų prekių ir žino-
me, kad kitiems jie tikrai reikalingi,
nes ne visi turi galimybių jų turėti.
Vadovės įvairiai tarėsi ir pagaliau bu-
vo nuspręsta padalinti likusius daly-
kus taip: angliškas knygas – Lemon-
to bibliotekai, lietuviškas knygas –
PLC nuomotojų skaityklai, suaugu-
sių batus – „Save our Soles”, vaikų ir
moterų drabužius ir kasdieninius
reikmenis – „Second Chance”, (West-
mont, IL), vaikų batus, drabužius ir
suaugusių drabužius (12 didelių
dėžių siuntinys) – Marijos taikos ka-
ralienės parapijai Klaipėdoje ir ,,Sal-
vation Army”. AČIŪ, AČIŪ, AČIŪ!

,,Gintaras” 2010

Nerijos tunto narės džiaugėsi išpardavimo sėkme.
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Kaip japonų diplomatas
gelbėjo Lenkijos ir

Lietuvos žydus
ALEKSAS VITKUS

Neseniai teko skaityti 2007 m. Jeruzalėje garsiojo holokausto Yad Va-
shem muziejaus išleistą stambią, gausiai iliustruotą knygą „The Righ-
teous Among the Nations”, kurioje per keliolika puslapių jos redaktoriai
aprašo ir vieno japonų diplomato, dirbusio Lietuvoje, humanitarinę veik-
lą. Jo dėka nuo mirties ar sunaikinimo buvo išgelbėti tūkstančiai žydų.

Ta istorija prasidėjo lemtingomis 1939 m. rugpjūčio dienomis, kai Ja-
ponijos kariuomenės vadovai norėjo kaip nors atspėti, kada ir kaip Euro-
poje prasidės karas. Japonija tuo laiku dar jokiomis sutartimis nebuvo su-
sisaisčiusi su nacių Vokietija, todėl galimą vokiečių puolimą prieš sovietus
galėjo tik nujausti. Nors 1937 m. prasidėjusiame antrajame japonų puoli-
me prieš Kiniją buvo užimti didžiuliai Kinijos plotai, karo veiksmai paga-
liau pateko į aklavietę, kai kinai, vengdami nuostolingų mūšių, pasitraukė
į kalnuotas provincijas, iš kur prieš japonus vedė tik partizaninį karą.

Didelė Japonijos kariuomenės dalis sustojo prie Kinijos ir Sovietų Są-
jungos sienos. Japonų generolai nedrįso jos iš ten patraukti ir panaudoti
kituose Kinijos frontuose ar kitur Pietryčių Azijoje, ką jie būtų galėję da-
ryti, jei žinotų, kada vokiečiai puls sovietus. Lietuva, įsprausta tarp Rusi-
jos ir Vokietijos, japonams pasirodė labai parankus kraštas, kuriame gali-
ma būtų sukurti gerą karinės žvalgybos postą, stebintį abiejų didžiųjų
galybių kariuomenių judėjimą.

Todėl gen. Oshima, Japonijos ambasadorius Berlyne, nutarė Japoni-
jos konsulą Suomijai Chlune-Sampo Sugihara perkelti į Kauną ir ten ati-
daryti konsulatą, kurio vienintelis tikslas būtų su slaptų agentų pagalba
rinkti japonams reikalingas žvalgybos žinias. „Mano pagrindinis uždavi-
nys buvo nuspėti tikslią Hitlerio planuoto Rusijos užpuolimo datą”, –
prisiminė Sugihara.

Atvykęs į Kauną 1939 m. lapkritį, Sugihara tuojau pradėjo verbuoti
gausius iš Lenkijos į Lietuvą pabėgusius lenkų agentus. Jam gerokai pa-
dėjo jo rusų kalbos mokėjimas, kurios jis išmoko ruošdamasis diploma-
tinei tarnybai Mandžiūrijoje, kur 1931 m. jaunasis (g. 1900 m.) diploma-
tas vedė derybas su sovietais.

Sugihara dar nespėjus įsitraukti į šnipinėjimo darbą, padėtis Kaune ir
visoje Lietuvoje dramatiškai pasikeitė. Po 1939 m. rugpjūčio 23 d. pasi-
rašyto Ribbentrop-Molotov pakto, 1940 m. vasarą sovietai užėmė visus
tris Pabaltijo kraštus. Visiems užsienio diplomatams buvo įsakyta užda-
ryti atstovybes ir iki rugpjūčio pabaigos išvykti namo. Uždavinys nusta-
tyti Vokietijos puolimo datą staiga tapo neįvykdomu, ir, kaip po daugelio
metų pasakojo pats Sugihara, jis įsivėlė į kitą, visiškai nenumatytą darbą.

„Vieną rytą savo bute išgirdau didelį triukšmą iš prie netoli esančio
konsulato. Žvilgterėjęs per langą ten pastebėjau minią žmonių. Pasitei-
ravęs supratau, kad susirinkusieji su ašaromis akyse prašė, kad aš jiems
išduočiau tranzitines Japonijos vizas, kurios leistų jiems per Japoniją iš-
keliauti į kitus kraštus.” Norėdamas išduoti tokį didžiulį skaičių vizų
Sugihara turėjo atsiklausti savo viršininkų. Išsiuntęs į Tokijo telegramą,
jis susisiekė su sovietų konsulu, kuris pažadėjo tranzitinę vizą turinčius iš
Lenkijos pabėgusius žydus praleisti per sovietų teritoriją su sąlyga, kad
pabėgėliai ten neužkliūtų, t. y. kad vizos būtų išduotos nelaukiant teigia-
mo Tokijo atsakymo.

Rugpjūčio 10 d. nutaręs atsakymo iš Tokijo nebelaukti, Sugihara pra-
dėjo išdavinėti vizas visiems, kas jų prašė. Jo žmona Yukiko Sugihara pa-
sakojo, kaip jos vyras, būdamas graikų apeigų krikščionis, nors ir žinoda-
mas, kad laužo diplomatines taisykles ir įstatymus, pasiryžo išsigandusius
žydus gelbėti. Netrukus iš Tokijo pradėjo ateiti užklausimai ir kaltinimai
dėl jo neortodoksinės veiklos. Pirmieji į Japoniją atvykę pabėgėliai netu-
rėjo visų įprastų reikiamų dokumentų kaip pasų ir tikrų, iš anksto parū-
pintų galinių vizų.

„Pas mus jau atsirado ir Lietuvos piliečių pabėgėlių, kurie nori ke-
liauti į JAV ar Kanadą, bet neturi nei tų kraštų vizų, nei kelionei lėšų”, –
vienoje rugpjūčio 17 d. telegramoje konsului Sugihara dėstė Japonijos Už-
sienio reikalų ministerija, jį perspėdama tokiems tranzitinių vizų daugiau
neduoti. Bet Sugihara, asmeniškai susipažinęs su kritiška pabėgėlių padė-
timi, nutarė ir toliau išdavinėti vizas, taip išgelbėdamas tūkstančius nuo
artėjančio nacių pavojaus. Jo paties teigimu, per tą trumpą laiką jis išdavė
apie 3,500 tranzitinių vizų.

Visai kitaip elgėsi JAV konsulinė įstaiga Kaune. Uždarant JAV kon-
sulatą Kaune, vicekonsulas Bernard Guffler pasiuntė į Washington, DC
tokią telegramą: „Bent 99 proc. mūsų Kaune išduotų vizų į JAV yra bever-
tės, nes dauguma jų prašiusieji neturi reikiamų išvykimo dokumentų ar
lėšų, reikalingų kelionei.” Ne visi konsulai buvo tokie nejautrūs. Olan-
dijos, kuri jau buvo vokiečių užimta, konsulas Kaune Jan Zwartendijk
buvo pasiruošęs išduoti galines vizas į olandų Curacao teritoriją. Deja, į
ten pabėgėliai turėtų keliauti ne tik per Sovietų Sąjungą, bet ir per Ja-
poniją iki Karibų jūros.

Rugpjūčio 31 d. uždaręs konsulatą Kaune Sugihara atsirado Berlyne,
iš kur savo viršininkų jis buvo pasiųstas atidaryti konsulatą Karaliaučiuje
(dabar Kaliningrad) ir tęsti savo pirmojo uždavinio darbą – spėti, kada
prasidės Vokietijos žygis prieš sovietus. 1944 m. sovietai jį surado Buka-
rešte ir laikė kaip karo belaisvį iki 1947 m. Grįžęs į Japoniją jis tuojau
buvo atleistas iš pareigų, kaip Sugihara sakė, „dėl jo 1940 m. neklusnumo
išduodant vizas Kaune”.

1984 m. Yad Vashem konsului Sugihara suteikė „The Righteous
Among the Nations” vardą. Po dviejų metų jis mirė. Ir šiandien Japonijoje
jis yra laikomas žmogiškumo herojumi.

GINTARAS ALEKNONIS

Įstatymus galima skirstyti į dvi
rūšis – vieni sprendžia visuomenėje
kylančias problemas, kiti kuria įtam-
pą ir stumia nežinion. Apie pirmuo-
sius kalbame retai – jais paprasčiau-
siai naudojamės. Antros rūšies įstaty-
mai kelia audras ir sumaištį.

Atrodo, kad Seime brandinamas
problemas kelsiantis įstatymas, ku-
riuo užsimota įteisinti dvigubą pilie-
tybę. Retas įstatymas sulaukia tokios
gausybės pataisų ir pataisėlių. Pas-
kutinę akimirką prieš balsavimą siū-
lomų pataisų dažniausiai nesuspėja-
ma nuosekliai įvertinti: tai kelias, ku-
riuo dažniausiai į įstatymus patenka
įtarimą keliančios ir kažkokius siau-
rus interesus atspindinčios nuosta-
tos.

Tačiau blogiausia, kad dvigubos
pilietybės įteisinimą norima grįsti
išimtimis. Išimtys NATO, Europos
Sąjungos šalių piliečiams. Išimtys
kaimynams.

Dviguba pilietybė pirmiausia yra
moralinis klausimas, kažkuo panašus
į daugpatystę. Prisiekti galima ir du
kartus, tačiau iš karto kelių priesaikų
laikytis neįmanoma. Kas nuspren-
džia, kam iš tikrųjų ištikimas dvigu-
bas pilietis – Lietuvai, Amerikai ar
Rusijai? Jeigu dvigubos pilietybės sie-
kiantys nesupranta, kur jie eina, ko-
dėl juos stumiame į moralinį akli-
gatvį?

Ir tarp sąjungininkų kyla nesu-
tarimų, tikėkimės, kad karo nebus ir
dvigubą pilietybę turintiems nereikės
rinktis, kurioje pusėje kovoti. Bet ga-
limybė balsuoti rinkimuose ar refe-
rendume gali būti pavojingesnė už
atvirą kovą.

Nepamirškime, kad per dvide-
šimt nepriklausomybės metų Lietu-
vos geopolitinė padėtis iš esmės ne-
pasikeitė. Ar esame pasirengę turėti
šimtą tūkstančių „dvigubų” Lietuvos
ir Rusijos piliečių? Pakanka prisi-
minti Gruzijos karo pamokas ir
Maskvos užsienio politiką – ginti ru-
sakalbius artimajame užsienyje.

Niekaip negalime atsikratyti so-
vietmečio laikų legendos, kad išva-
žiavusiam svetur kažkas per jėgą ati-
ma pilietybę. Turėdamas Lietuvos
pilietybę gali ramiai gyventi ir dirbti
ne tik Europos Sąjungoje. Kai kas nu-
sprendžia, kad patogiau būti tos ša-
lies piliečiu, kur gyveni. Nereiktų to-
kių nei smerkti, nei apipilti lengva-
tomis – apdovanoti Lietuvos pilietybe.

Raudama, esą Airijoje gimstan-
tys lietuvių vaikai automatiškai pa-
verčiami Airijos piliečiais. Bet žinau
ir atvejį, kai Lietuvoje mišrioje šeimo-
je gimę vaikai negavo Lietuvos pi-
lietybės. Tokie atvejai – ne įstatymų,
bet Lietuvos biurokratinės mašinos
nusikalstami darbo trūkumai.

Daugelio Lietuvoje priimamų
įstatymų problema – niekas neskai-
čiuoja, kiek kainuos įstatymo įgyven-

dinimas. Galbūt sužinoję tikrąją kai-
ną apsigalvotume? Kol betvarkė su
sveikatos draudimu, neišspręsti so-
cialinio draudimo klausimai, apskai-
čiuoti dvigubos pilietybės kainą be-
veik neįmanoma. Tik aišku, kad naš-
ta galėtų būti nepakeliamai sunki.

Kai kurios partijos tikisi plėsda-
mos piliečių užsienyje ratą rinki-
muose gauti daugiau balsų. Ar tai ne
iliuzija? Išvykimas iš tėvynės dažnai
yra ir protesto ženklas. Bandyti žve-
joti užsienyje protesto balsus rizikin-
ga ir vargu ar politiškai atsakinga. O
kodėl svetur gyvenantys turi spręsti,
kaip reikia tvarkytis Lietuvoje, kaip
naudoti čia į bendrą iždą suneštus
mokesčių mokėtojų pinigus?

Turėtume suprasti, kad tautybė
ir pilietybė – artimi, tačiau skirtingi
dalykai. Lietuvis gali mylėti tėvynę ir

nebūdamas piliečiu. Pilietybė – pir-
miausia pareiga ir atsakomybė, o tik
paskui teisės ir privilegijos.

Lietuvos konstitucijos kūrėjai
sąmoningai sudėjo saugiklius, kurie
apsaugo nuo jungimosi į posovietinę
erdvę ir riboja dvigubą pilietybę. Tai
išmintinga pozicija, numačiusi tokias
grėsmes, su kuriomis neseniai susi-
dūrė Gruzija.

Kodėl naujuoju pilietybės įstaty-
mu kuriami keliai konstitucijai apeiti
ir taip rodomas teisinio nihilizmo
pavyzdys? Jeigu manoma, kad esame
pribrendę dvigubai pilietybei – kuo
labai abejoju – elkimės sąžiningai ir
keiskime Konstituciją. Seimas turi
rodyti pavyzdį, kaip reikia laikytis
įstatymų. Tik tada bus galima to
reikalauti ir iš kitų.

Aiškinimai, esą gyventojų ap-
klausos rodo, kad žmonės pritaria
dvigubai pilietybei, juokingi. Kam ta-
da bijoti referendumo? Nepamirš-
kime, kad apklausose daug kas pri-
klauso nuo gudriai pateiktų klau-
simų. Jeigu teirausimės, ar norime,
kad Airijon išvykę vaikai galėtų likti
lietuviais, prieštaraujančių nebus. O
kaip atsakysite į klausimą, ar sutin-
kate, kad svetur uždarbiaujantis ir
Lietuvai mokesčių nemokantis kai-
mynas spręstų, kaip dalinti pensijas
ir pašalpas?

Paskutiniaisiais sovietinės oku-
pacijos metais lankiausi Romoje, kur
iš Kazio Lozoraičio rankų gavau
Lietuvos Respublikos piliečio pasą.
Šis dokumentas tuomet nesuteikė
jokių teisių, tik mažą pavojų, kertant
Sovietų Sąjungos sieną. Tačiau pasas
liudijo simbolinį ryšį su nepriklauso-
ma Lietuva. Nežinau, kiek per pen-
kiasdešimt metų tokių pasų išdavė
Lietuvos atstovybės Washington, DC,
Londone ir Vatikane. Tik aišku, kad
tada Lietuvos paso reikėjo ne visiems.

Lrt.lt

Gintaras Aleknonis – žurnalis-
tas, Mykolo Romerio universiteto uni-
versiteto Strateginio valdymo ir poli-
tikos fakulteto dekanas.

PILIETYBĖ TARSI DVIGUBA
MEILĖ IR IŠTIKIMYBĖ

Dviguba pilietybė pirmiausia yra moralinis klau-
simas, kažkuo panašus į daugpatystę. Prisiekti galima ir
du kartus, tačiau iš karto kelių priesaikų laikytis neį-
manoma. Kas nusprendžia, kam iš tikrųjų ištikimas
dvigubas pilietis – Lietuvai, Amerikai ar Rusijai? Jeigu
dvigubos pilietybės siekiantys nesupranta, kur jie eina,
kodėl juos stumiame į moralinį akligatvį?
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Metinis Tautos Fondo suvažiavimas
Šeštadienį, birželio 5 d., Tautos

Fondo patalpose (307 West 30th
Street, Manhattan) įvyko Tautos
Fondo (TF) metinis suvažiavimas.
Registracija prasidėjo 9:30 val. r., o
pats susirinkimas truputį po 10 val.
r. Dalyvavo beveik visi Tarybos na-
riai, dauguma valdybos, kiti nariai
bei svečiai.

Susirinkime dalyvavo ir TF pa-
sveikino konsulė Valda Lukoševičienė
iš Lietuvos Respublikos konsulato
New York. Nudžiugino ir glaudų ben-
dradarbiavimą su ,,America LTV’’

dar kartą patvirtino Vitos Pagrižaus-
kaitės apsilankymas. Taip pat malo-
niai nustebino JAV LB Krašto valdy-
bos pirmininko Vyto Maciūno, kuris
atvyko iš Philadelphia, bei JAV NY
LB apygardos pirmininkės Ramu-
tės Žukaitės apsilankymas. Buvo
gauta nemažai sveikinimų raštu.
Tarybos pirmininkė dr. Giedrė Kum-
pikaitė davė metinį pranešimą apie
TF pasiekimus.

Buvo ypatingai įdomu išgirs-
ti finansų kompanijos ,,Graybill
Batz’’ vicepirmininko Phil Karlson

DETROIT, MI

REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Pagerbtas parapijos
dvasios milžinas

Visų žinomas ir mylimas drūtas
žemaitis Petras Pagojus visai nese-
niai (kovo 27 d.) atšventė savo 100
metų jubiliejų. Sekmadienį, kovo 28
d., kun. klebonas Gintaras Antanas
Jonikas ir parapijiečiai surengė P.
Pagojui pagerbimą. (P. Pagojaus gim-
tadienio šventė buvo aprašyta ,,Drau-
ge” š. m. balandžio 8 d. numeryje.)
Sekmadienį, gegužės 30 d., po gegu-
žinių šv. Mišių parapijos vardu kun.
Jonikas dar kartą pasveikino jubilia-
tą ir įteikė jam įrėmintą popiežiaus
palaiminimą. Džiaugiamės ir didžiuo-
jamės turėdami tokį stiprų parapi-
jietį!

Parapijos tarybos
pranešimai

Š. m. gegužės 2 ir 30 d. įvyko
visuotiniai parapijos susirinkimai. Jų
metu buvo pranešta, kad sekmadienį,
kovo 28 d., kun. Jonikas ir prelatas
Edmundas Putrimas, Lietuvos vys-
kupų konferencijos (LVK) delegatas
užsienio lietuvių katalikų sielovadai,
susitiko su Anthony Litarksi, Detroit
arkivyskupijos atstovu, aptarti Šv.
Antano parapijos ateitį. Po šio neofi-
cialaus posėdžio parapijos tarybos
komitetas turėjo penkis susirinki-
mus, kurių tikslas buvo ir yra nu-
matyti mūsų parapijos ateitį. Po ilgų
diskusijų ir svarstymų parapijos ta-
rybos komitetas numatė tris mūsų
parapijos išlikimo kelius:

1. Palikti parapiją atdarą tol, kol
galima ilgiau gyvuoti. Tuo laiku
norime įrengti lietuvišką archyvą ir

muziejų, atspindinčius mūsų parapi-
jos gyvenimą ir lietuvybę.

2. Iš gauto palikimo paimti sumą
pinigų ir leisti parapijai gyvuoti tol,
kol bus parapijiečių (numatome gal
šešerius metus).

3. Uždaryti Šv. Antano parapiją
ir šv. Mišioms aukoti išsinuomoti
parapijos koplyčią, kleboniją ar patal-
pas lietuviams kažkada priklausiu-
siame pastate skersai gatvės, kur
šiuo metu įsikūrusi ,,Southwest Solu-
tions” agentūra.

Iš anksčiau minėtų pasiūlytų
kelių parapijiečiai sutiko, kad reikia
Šv. Antano parapiją išlaikyti kiek ga-
lima ilgiau. Visiems parapijiečiams
labai patiko lietuviško muziejaus-
archyvo įkūrimas mūsų parapijoje.

Sekmadienį, gegužės 30 d., buvo
pranešta, kad sekmadienio aukos jau
šiek tiek padidėjo ir Detroit arkivys-
kupijos metinė rinkliava – Catholic
Services Appeal (CSA) artėja link nu-
statytos kvotos mūsų parapijai.

Šv. Antano lietuvių parapijos žinios

Detroit arkivyskupija yra numačiusi
mūsų parapijai surinkti 6,467 dol. 35
parapijiečiams tai sudarytų maždaug
185 dol. vienam asmeniui. Per gegu-
žės keturis sekmadienius iš 25 para-
pijiečių buvo surinkta 5,610 dol. arba
arti 87 proc. nustatytos kvotos.

Buvo pranešta, kad prieš porą sa-
vaičių dalis parapijos tarybos komi-
teto narių dalyvavo savo pirmame
Detroit pietvakarių vikariatų posėdy-
je. Mūsų vikariatui priklauso apie 10
parapijų (lenkų, meksikiečių, ven-
grų). Buvo kalbėta apie parapijų
didesnį įsijungimą į jas supančių ben-
druomenių gyvenimą. Mūsų parapi-
jiečiai pritarė, kad porą kartų per
metus galėtume paruošti šventines
maisto pintinėles (Padėkos dienai,
Velykoms) ir išdalyti parapijos apy-
linkėje vargšams. Tam tikslui veiks ir
maisto bankas. Bus ruošiamos religi-
nės programėlės vaikučiams, gyve-
nantiems šioje apylinkėje. Programė-
lė bus vedama lietuvių, anglų, lenkų
ar ispanų kalba, žiūrint, kiek ir

kokios kilmės vaikučių dalyvaus šioje
programoje. O mūsų senjorams porą
kartų per mėnesį ruošime siuvimo ir
mezgimo užsiėmimus. Detroit arki-
vyskupija nori matyti, kad parapija
veikia ne tik sekmadieniais, bet ir
kitomis dienomis. Tai toks parapijos
uždavinys. Taip pat buvo kalbama
apie parapijos apsaugos signalizacijos
įrengimą.

Šv. Antano šventė – atlaidai

Pagal mūsų parapijos tradiciją,
Šv. Antano parapijiečiai ruošia šv.
Antano šventę – atlaidus, kurie įvyks
sekmadienį, birželio 13 d. Taip suta-
po, kad tą pačią dieną bus ir parapijos
dangiško globėjo šv. Antano šventė.
Birželio 13 d. šventė bus pradėta šv.
Mišiomis bažnyčioje. Muzikas Rimas
Kasputis giedos ir vargonuos. Po Mi-
šių parapijos salėje šeimininkės lauks
visų svečių priešpiečiams. Vyks gausi
loterija.

Vaikų gyvybės teisės
diena

Š. m. birželio 1 d. 6 val. v. buvo
paminėta vaikų gyvybės teisės diena.
Ta proga Šv. Antano parapijiečiai
šioje akcijoje dalyvavo savo namuose,
pasimeldė už Lietuvos vaikus, uždegė
žvakutes jų prisiminimui.

Šv. Antano parapijos 90 metų
gyvavimo jubiliejus

Šv. Antano lietuvių parapija jau
gyvuoja beveik 90 metų. Yra numato-
ma ruošti parapijos gyvavimo jubilie-
jų šių metų pabaigoje ar 2011 m. pra-
džioje. Smulkesnė informacija bus
pranešta artimiausiu laiku.

Parapijos tarybos pirmininkas Anta-
nas Strakšys skaito pranešimą.

R. Juškaitės-Švobienės nuotr.

Popiežiaus sveikinimo ir palaiminimo
rašto įteikimas Petrui Pagojui.

pranešimą apie TF finansinę padėtį P.
Karlson nebuvo per daug pesimis-
tiškas, tad kitais metais galime lauk-
ti šviesesnės Fondo ateities. Esame
patenkinti, kad praeitais metais su-
gebėjome išdalinti beveik 60,000 dol.
paramos ir dar likti su pelnu. Pra-
nešimus padarė valdybos pirminin-
kas/iždininkas Saulius Sirusas, taip
pat dr. Nijolė Bražėnaitė-Paronetto,
kuri papasakojo apie Įdukrinimo pro-
jektą, vis dar turintį pasisekimą. Dr.
Rozalija Šomkaitė apibūdino savo
projektą – ,,Knygos Lietuvai” ir
,,Knygos Lietuvos mokyklų bib-

liotekoms bręstančio jaunimo klausi-
mais”.

Po pietų vyko rinkimai. Buvo
perrinkti 4 Tarybos nariai: Marius
Marijošius, Jonas Stankūnas, Jonas
Vainius ir Irena Veitienė. Į Tarybą
naujai išrinktas Raimundas Šližys.

Visus sveikiname. TF valdybą
sudaro: Saulius Sirusas, Raimundas
Šližys, Laima Šileikytė-Hood, Onutė
Adams, Vladas Bileris, Asta Bublie-
nė ir Aldona Noakaitė-Pintsch.

Parengė dr. Giedrė
Kumpikaitė

TF metinio susirinkimo metu (iš kairės:) dr. Giedrė Kumpikaitė, TF tarybos
pirmininkė, Vita Pagrižauskaitė, ,,America LTV’’ Saulius Sirusas, TF valdybos
pirmininkas ir Evaldas Remėza, TF tarybos vicepirmininkas.

Š. m. balandžio 24 dienos pa-
vakare grupelė Rochester, NY lietu-
vių bendruomenės narių rinkosi į
miesto centrinę biblioteką pirmos lie-
tuviškų knygų siuntos pristatymui.
Tai velionio Richard Gervicko paliki-
mo Rochester bibliotekai dovana.

Dirbdamas bibliotekoje nuo 1965
m., 1981 metais paskirtas Monroe po-
skyrio vadovu R. Gervickas aktyviai
domėjosi Lietuvos istorija ir kultūra.
1987 m. R. Gervickas atsistatydino iš
darbo, palikdamas pinigų bibliotekos
fonde lietuviškų knygų pirkimui. Tai
yra – Lietuvos istorijos, kultūros, me-
no, fotoalbumams. R. Gervicko noras

buvo turėti knygų abiem kalbom, kad
lietuviškai kalbančiai Rochester vi-
suomenei būtų prieinama pati nau-
jausia informacija ir neužmirštas lie-
tuvių tautos paveldas. Šį reikalą išju-
dino Alytus-Rochester, NY komiteto
vadovas, LR garbės konsulas JAV Ri-
mas Česonis, sudarydamas pirmosios
siuntos kolekcija. Ačiū, gerbiamam
konsului.

Ačiū, R. Gervickui, už nepapras-
tai gražią dovaną lietuvių visuomenei
ir galimybę supažindinti kitataučius
su šio nuostabaus krašto kultūra ir
istorija.

Regina Juodeikienė

Lietuviška knyga Rochester, NY
centrinėje bibliotekoje
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ANDREA BENOTAITÈ

Jaunimas yra gana aktyviai įsi-
jungęs į IX dainų šventes ,,Daina aš
gyvenu” organizacinį ir pagalbinį
darbą. Dėl vyr. vadovės Dalios Vis-
kontienės, kuri visokiais būdais mė-
gino mus įtraukti į didesnius ir ma-
žesnius darbus, kartais nebijodama
paskirti gana svarbių pareigų, mes
jaučiamės esą svarbi šio didelio įvy-
kio mūsų lietuvių bendruomenėje
dalis. Ypač smagu ir saugu dirbti, kai
jaučiame, jog bet kuriuo metu bus su-
teikta pagalba ar reikiamos žinios.

Dainų šventės repertuare yra net
keletas jaunimo parašytų kūrinių,
jaunimo choram vadovauja jauni diri-
gentai. Likus vienam mėnesiui iki
šventės, jaunimo vadovai sugalvojo
net mažą dainų šventę suruošti. Gavę
vyr. vadovės palaiminimą, penktadie-
nį, gegužės 27 d. paėmėme miegmai-
šius, choro dainorėlius ir, pasiskirstę
grupėmis į automobilius, išvykome į
Dainavos stovyklą, Michigan.

Po ilgo ilgo važiavimo, praleisto
dainuojant šventės dainas (net ketu-
riais balsais), išlipome Dainavos sto-
vyklavietėje, buvome šiltai sutikti
laukiančių organizatorių. Nors jau
buvo vėlus vakaras ir visi jautėmės
išvargę po ilgos kelionės, niekas
negalvojome apie miegą. Pasiskirstę į
kambarius barakuose, dar ilgą laiką
šnekučiavomės su seniai matytais
draugais ar tik pirmą kartą susitik-
tais, kol pagaliau pasidavėm miegui,
nes priešaky visų laukė nepaprasta
diena.

Atrodo, vos tik užmerkėme akis
miegui, o jau skamba akordeonas au-
syse! Ar kažkoks negeras sapnas pri-

sisapnavo? Oi, pasirodo, visai ne. Tai
Saulius Kliorys, vienas iš stovyklos
organizatorių, iš kažkur turėdamas
tiek daug energijos ankstyvą šešta-
dienio rytą sugalvojo pakelti jaunimą,
grodamas prie ausų įvairias daine-
les! Taip muzikai pritariant, visi
išsiritome iš lovų, pavalgėm skanius
pusryčius valgykloje, ir ,,Baltuosiuo-
se rūmuose” pradėjome dainos sa-
vaitgalį!

Nedelsdami, tuoj pat sėdome prie
rimto darbo – išdainuoti kuo daugiau
Dainų šventės repertuaro kūrinių.
Susirinko apie 90 jaunimo iš Cleve-
lando, Detroito, Čikagos ir Toronto.

Dieną pradėjome dainuodami
himnus ir įvairias giesmes. Nuo tos
akimirkos, kai visi užtraukėme dainą
ir suskambo pirmi akordai – man at-
rodo, aš galiu kalbėti visų vardu, pa-
jutome mažą dalelę to jausmo, ką
reiškia dainuoti Dainų šventėje. Skir-
tumas tik toks, kad čia buvo 90 daini-
ninkų, o šventėje bus daugiau nei
1,200 choristų, kurių balsai, vedami
dirigentų, pritariant orkestrui vie-
ningai skambės kaip galingas, vienas
balsas.

Kad geriau galėtumėm išmokti
dainas, buvome paskirstyti dirbti ma-
žomis grupelėmis pagal balsus, kar-
tais mergaites ir berniukai atskirai.
Sueidavome padainuoti kartu kelias
dainas, paskui – vėl atskirai ir t.t. Di-
rigentai keitėsi beveik kekvienai dai-
nai: D. Viskontienė, N. Benotienė, R.
Kliorienė, S. Kliorys, L. Landsbergis,
K. Daugirdas ir R. Kasputis buvo dai-
nų savaitgalio mokytojai. O vienai
dainai net chorui vadovavo studentas
Dovas Lietuvninkas, iš Čikagos pa-
kviestas diriguoti be įspėjimo ir pasi-

Dainų savaitgalio Dainavoje pasisekimas

Kristinos Kliorytės ir Ritos Kliorienės nuotr.

Jaunimą jungia noras ir aistra dainuoti.

Mažosios dainų šventės vadovai (iš k.:) Nijolė Benotienė ir Dalia Viskontienė.

ruošimo.
Mokindamiesi dainas ir reper-

tuarą savuose miestuose ir su savais
chorais, kai kurie mokėjome vienas
dainas geriau už kitas, bet čia ir buvo
visas to savaitgalio grožis. ,,Mes visi
galėjome vienas iš kito pasimokyti, ko
dar nemokėjome, – prisimena Cleve-
lando vadovas ir dainų savaitgalio
rengėjas S. Kliorys. – Smagiau mo-
kintis visiems kartu, negu atskirai
savo miestuose ‘zulinti’.”

* * *
Praėjęs dainų savaitgalis Daina-

voje buvo suorganizuotas jaunos kar-
tos atstovų: S. Kliorio ir L. Landsber-
gio, bet be vyresnių dirigentų ir pa-
čios šventės organizatorių dalyvavi-
mo, savaitgalis nebūtų buvęs toks
pat.

Pasirodo, vyr. meno vadovė Dalia
Viskontienė vos iš viso atvyko į dainų
savaitgalį. Sustojus dokumentų pa-
tikrinimui Kanados-Amerikos pasie-
nyje, Daliai iš karto pasidarė aišku,
kad jos pasas buvo ne jos rankinuke,
o namie – Toronte, ant virtuvės stalo,
už 400 kilometrų. Šiaip ne taip Dalia
sugebėjo prikalbinti amerikietį pasie-
nietį, kad praleistų, tik niekas tikrai
nežino ir nežinos, kaip ji išsisuko!

Nijolė Benotienė, nors ir po ope-
racijos, su viena sugipsuota ranka,
kaip įprasta, vis juokino choristus sa-
vo anekdotais.

O praėjusios šventės vyr. meno
vadovė Rita Kliorienė prie pianino
vargo ir prakaitą šluostė, kai jai buvo
liepta akompanuoti vieną iš šios
šventės pačių sudėtingiausių kūrinių
,,Nebuvo tai žemė”.

O kad susirinkusiam jaunimui

patiko šis savaitgalis, buvo iškart
aišku. Pasak Nerijaus Zelionkos iš
Toronto, ,,Įdomiausia buvo stebėti
chorvedžių įvairovę, jų savotiškus
mokymo stilius, juolab kad jie dar yra
ir tų kūrinių autoriai.” Kristina Pet-
rauskaitė iš Clevelando nustebo dai-
nininkų pasiruošimu: ,,Būnant stu-
dentais, mums yra truputį sunkiau
surasti laiko ir susiburti choro repeti-
cijoms. Nors ir ne visi mokėjom dai-
nas vienodai gerai, tačiau, mūsų bal-
sai skambėjo puikiai, ir reikėjo taisyti
tik mažas detales.”

Elė Stravinskaitė džiaugėsi turė-
dama tokią puikią galimybę pabūti
nuostabioje stovykloje: ,,Tikrai buvo
malonu pastovyklauti vėl, nors ir la-
bai trumpam laikui. Negalėjo būti
geresnės vietos praleisti šį savaitgalį.
Dainuoti, šokti, susipažinti su nau-
jais draugais. Po šio savaitgalio dar
labiau laukiu šventės!” – prisipažįsta
Elė. O Viktorijai Valaitytei įstrigo
jaunimo noras ir aistra dainavimui:
,,Geriausias savaitgalio momentas
mano akyse buvo kai sekmadienį po
ilgo savaitgalio, praleisto dainuojant
beveik nesustojus, buvo likę apie 20
minučių iki pabaigos. Nors visi bu-
vom labai pavargę, bet kai dirigentai
paskyrė tą laiką dainų pageidavi-
mams, buvo visiškai aišku, kad dai-
navimui entuziazmo dar yra likę
labai daug.”

Dainų savaitgalis Dainavoje buvo
didelis pasisekimas. Visi išsiskirs-
tėme ne tik daugiau pramokę, bet dar
labiau laukdami dainų šventės ir
susitikimo su dainuojančiais drau-
gais. Kas organizuoja kitą šventę
ir kur ji bus? Jaunimas nori dainuo-
ti!
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Mongolijoje atidarytas Lietuvos konsulatas
Vilnius, birželio 15 d. (ELTA) –

Mongolijos sostinėje Ulan Batore ati-
darytas Lietuvos konsulatas, vado-
vaujamas Lietuvos garbės konsulo
Chinbat Khorolsuren. Tai pirmoji
Lietuvos atstovybė šioje Azijos vals-
tybėje.

Oficialios konsulato atidarymo
iškilmės vyko birželio 14 d. Mongoli-
jos užsienio reikalų ir prekybos mi-
nisterijoje. Jose dalyvavo Lietuvos
užsienio reikalų viceministras Šarū-
nas Adomavičius, Ulan Batore rezi-

duojantys diplomatai, verslo atstovai,
Mongolijos užsienio reikalų ir preky-
bos ministerijos pareigūnai ir parla-
mento nariai.

Pirmasis Lietuvos garbės konsu-
las – žinomas Mongolijos verslinin-
kas, ilgametis Mongolijos oro linijų
direktorius ir stambaus elektronikos
susivienijimo direktorių tarybos pir-
mininkas.

2011 metais Mongolija ir Lietuva
minės diplomatinių santykių užmez-
gimo dvidešimtmetį.

A. Ùsas mirè prigèrês vandens,
parodè skrodimas

Vyriausyb∂ sutar∂ ilginti
pensijos amži¨ nuo 2012 met¨

Trys lietuviai prad∂s studijas
JAV karo akademijose

Vilnius, birželio 15 d. (ELTA) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė tvir-
tina, kad užsienio politika yra at-
spindys vidaus politikos, kurioje ji
daugiausia problemų ir mato.

,,Daugiausia problemų matau vi-
daus politikoje, todėl jai skyriau dau-
giausia dėmesio, nors užsienio politi-
koje vyko daug svarbių dalykų”, –
sakė D. Grybauskaitė, žurnalistų pa-
klausta, kodėl jo metiniame praneši-
me tiek mažai dėmesio buvo skirta
užsienio politikai.

Prezidentė atkreipė dėmesį, kad
per 11 mėnesių jau surengtos 22 už-
sienio darbo kelionės, kuriose ji da-
lyvavo. Lietuvoje D. Grybauskaitės
kvietimu lankėsi visi pagrindiniai
Europos Sąjungos ir NATO vadovai:
NATO generalinis sekretorius An-
ders Fogh Rasmussen, Europos Par-
lamento pirmininkas Jerzy Buzek,
Herman Van Rompuy.

,,Palaikomi intensyvūs santykiai
su visomis šalimis – tiek su Skandi-
navijos, tiek su europinėmis institu-

cijomis, tiek su NATO. Jau per pir-
muosius 11 mėnesių tris kartus bu-
vau susitikusi su NATO vadovais ir
lankiausi NATO būstinėje, esu pir-
moji vadovė, kuri kalbėjau NATO ta-
rybai ir reikalavau pačioje savo ka-
dencijos pradžioje, kad būtų sukurti
Baltijos regione apginamumo planai.
Tai iš tiesų yra daroma. Tai, kas ne-
buvo padaryta per šešerius metus”, –
sakė D. Grybauskaitė.

Prezidentė metiniame pranešime
savo kadencijos svarbiausiais užda-
viniais užsienio politikoje įvardino:
aktyvią ir dalykišką tolesnę euroin-
tegraciją bei nuoseklų šalies interesų
gynimą Europos Sąjungoje, euroat-
lantinės darbotvarkės įgyvendinimą
bei aktyvią veiklą, stiprinant Lietu-
vos teritorinį, energetinį ir technolo-
ginį saugumą, kiek galima geriau iš-
naudojant tarptautinių organizacijų
galimybes ir konstruktyvius santy-
kius su kaimynais, grįstus abipuse
pagarba ir nauda.

Vilnius, birželio 15 d. (ELTA) –
Pirminiais duomenimis, atlikus skro-
dimą paaiškėjo, kad galima A. Ūso
mirties priežastis yra prigėrimas van-
denyje, išorinių smurto žymių nėra.
Tikėtina, kad A. Ūsas turėjo sveika-
tos problemų.

Tokią informaciją per spaudos
konferenciją pateikė Generalinės
prokuratūros Ikiteisminio tyrimo
kontrolės skyriaus vyriausiasis pro-
kuroras Zenonas Burokas.

,,Tikėtina, kad jis įvažiavo į tą
vandens telkinį ir tada nulipo, po to
turbūt suklupo. Visiškai tikėtina, kad
galėjo būti tam tikrų problemų su
sveikata”, – sakė prokuroras.

Ar A. Ūsas buvo išgėręs, ar var-
tojo vaistus ar kitas chemines me-
džiagas, duomenų kol kas nėra.

A. Ūsas žuvo birželio 13 d. But-
rimonių seniūnijoje, Eigirdonių kai-
me. Tą dieną vyras išvažiavo pasiva-
žinėti keturračiu motociklu, kurį įsi-
gijo prieš savaitę. A. Ūsas pasirinko
ne tą kelią, kuriuo įprastai važinėjo, o
kitą. Po kurio laiko kaimo gyventojas
išgirdo veikiantį motociklą, pamatė,
kad transporto priemonė yra griovyje
su vandeniu, veidu į vandenį gulėjo
žmogus. Vietos gyventojas ištraukė
kūną be gyvybės žymių ir apie tai
pranešė specialiosioms tarnyboms.

Mažametės tvirkinimu įtariamo
A. Ūso byla buvo Panevėžio apylinkės
teisme. Byla turėjo būti pradėta
nagrinėti dar gegužės 26 d., bet tąsyk
susirgus įtariamojo advokatei teismo
posėdis nukeltas į birželio 16 dieną.

Vilnus, birželio 15 d. (Delfi.lt) –
Vyriausybė pritarė daliai siūlymų
mažinti viešojo sektoriaus deficitą.
Vyriausybė Seimui siūlo neapibrėžtą
laiką palikti sumažintus valstybės
pareigūnų, tarnautojų, politikų atly-
ginimus, 2 proc. atskaitymus į priva-
čius pensijų fondus. Mokesčių didinti
kol kas nenuspręsta, o motinystės
(tėvystės) išmokas apsispręsta ma-
žinti nuo 2011 metų liepos 1 d.

,,Deja, turėsiu pranešti liūdną ži-
nią savo žmonai, kad mano atlygi-
nimo sumažinimas 40 proc. toliau
liks galioti nenumatytam laikui”, –
po posėdžio juokavo premjeras And-
rius Kubilius.

Be to, pasak jo, apsispręsta ilginti
pensijos amžių iki 65 metų, prade-
dant nuo 2012 m. pradžios – tai reiš-

kia, kad 2026 m. pensininkai į pensiją
išeis sulaukę 65 metų amžiaus.
Premjero teigimu, dėl kai kurių ilga-
laikių ,,Sodros” pertvarkymo nuos-
tatų Vyriausybė ir toliau nusiteikusi
diskutuoti – sprendimai kol kas ne-
priimti dėl to, ar bazinę pensiją mo-
kėti iš valstybės biudžeto, ir neapsi-
spręsta dėl atitinkamų mokesčių pa-
keitimų.

Pasak socialinės apsaugos ir dar-
bo ministro Donato Jankausko, nuo
2011 metų nebus skiriamos naujos
valstybės pensijos už nuopelnus.
Premjero teigimu, šie sprendimai
,,leis sutaupyti” 1,3–1,5 mlrd. litų per
kelerius metus. Iš viso per šį laiką
siekiama sutaupyti apie 2 mlrd. litų,
dar 2 mlrd. litų tikimasi surinkti iš
atsigaunančios ekonomikos ir neap-
skaitomos ekonomikos.

,,Mokesčių nedidiname, tad pra-
šome daugiau ir neklausti”, – klau-
siamas, ką Vyriausybė nutarė dėl mo-
kesčių, sakė A. Kubilius.

Šiems sprendimams, pasak D.
Jankausko, pritarta Vyriausybės po-
sėdyje, o pasitarime už uždarų durų,
anot ministro, pritarta ir siūlymams
nuo 2011 m. liepos 1 d. mažinti moti-
nystės (tėvystės) išmokas. Posėdyje
Vyriausybė šį klausimą ketina svars-
tyti šią savaitę.

Pasak A. Kubiliaus, siūloma būsi-
miems tėvams palikti pasirinkimo
teisę: arba vieneri metai atostogų ir
visas buvusio atlyginimo mokėjimas
(bet ne daugiau nei viršutinė riba),
arba dveji metai atostogų, iš kurių
pirmaisiais būtų mokama 70 proc.
užmokesčio, antrais – 40 proc.

Vilnius, birželio 15 d. (ELTA) –
Trys Lietuvos kariūnai laimėjo var-
dines stipendijas studijuoti trijose
garsiose JAV karo akademijose.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos
karo akademijoje surengtos kariūnų
Vytauto Drejerio, Sauliaus Gaurons-
kio ir Giedriaus Mikalausko, pateku-
sių tarp 32 užsienio studentų, ku-
riems suteikta galimybė studijuoti
JAV karo akademijose, pagerbimo iš-
kilmės.

JAV ambasados Vilniuje Gynybi-
nio bendradarbiavimo skyriaus atsto-
vai trims atrinktiems Lietuvos kariū-
nams įteikė stipendijas studijuoti
Amerikos karo akademijose, juos pa-
sveikino JAV ambasadorė Anne E.
Derse. Iškilmėse dalyvavo stipendi-
ninkų artimieji, Krašto apsaugos mi-
nisterijos, kitų vyriausybinių įstaigų
pareigūnai.

Šiemet JAV pakrančių apsaugos
akademija atrinko 8 kariūnus iš 5
valstybių tarptautiniams mainams,
JAV karinio jūrų laivyno akademija –
12 kariūnų iš 9 valstybių, JAV karo
akademija – taip pat 12 kariūnų iš 11
valstybių.

Lietuvai pavyko laimėti po vieną
vietą kiekvienoje iš šių garsių akade-
mijų. Už mokslą JAV karo akademi-
jose moka JAV vyriausybė. 2014 m.
baigę akademijas jaunuoliai pradės
tarnybą Lietuvos karinėse pajėgose.

Šie metai – dvyliktieji, kai JAV
karo akademijos atrenka kandidatus
iš Lietuvos. Kariūnas V. Drejeris iš
Vilniaus, šiuo metu besimokantis tre-
čiame Lietuvos karo akademijos kur-
se, buvo atrinktas vykti arba į JAV
pakrančių apsaugos akademiją New
London, Connecticut valstijoje, arba į
karinio jūrų laivyno akademiją An-
napolis, Maryland valstijoje. Jis pasi-
rinko Karinio jūrų laivyno akademi-
ją. Kariūnas S. Gauronskis iš Vil-
niaus, šiuo metu besimokantis ant-
rame Lietuvos karo akademijos kur-
se, buvo atrinktas studijuoti JAV ka-
ro akademijoje West Point, New York
valstijoje. Kariūnas G. Mikalauskas iš
Vilniaus, šiuo metu besimokantis
antrame Lietuvos karo akademijos
kurse, buvo atrinktas studijuoti JAV
pakrančių apsaugos akademijoje New
London, Connecticut valstijoje.

Anot prezident∂s, užsienio politika
– vidaus politikos atspindys

Vilnus, birželio 15 d. (Delfi.lt) – Rygoje birželio 14 d. sutikti Jungtinėje
Karalystėje studijuojančių lietuvių dviračių žygio iš Škotijos į Lietuvą per Skan-
dinaviją „Aš+Tu=kmLT” („Aš ir tu – karšta meilė Lietuvai“) dalyviai. Žygeivius
globojo Lietuvos ambasada Latvijoje, Rygos lietuvių vidurinėje mokykloje vyko
vakaronė ir susitikimas su Latvijos Lietuvių Bendruomene. Buvo surengta do-
kumentinio filmo apie praėjusių metų žygį „Grįžtam 2009“ peržiūra ir diskusi-
ja apie lietuvybės išsaugojimą bei emigraciją. Susitikimo dalyviai skatinti ak-
tyviai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo, rašė pasižadėjimus atlikti naudin-
gus darbus Lietuvai ir pasirašė ant žygio vėliavos. Dviračių žygio pabaiga pla-
nuojama Vilniuje, Lukiškių aikštėje, birželio 18 d. Maždaug 8,000 kilometrų
žygis dviračiais į Lietuvą „Aš+Tu=kmLT“ truko daugiau nei du mėnesius.

A. Solomino nuotr. – Anglia Ruskin universiteto studentai Manvydas Džiau-
gys ir Marius Puluikis.

BFL nuotr.
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VARŠUVA
Kandidato į Lenkijos preziden-

tus Bronislaw Komorowski rinkimų
štabas padavė į teismą kitą kandida-
tą į šalies prezidentus Jaroslaw Ka-
czynski. Ieškinys susijęs su J. Ka-
czynski pareiškimu, kad jo varžovas
rinkimuose nori privatizuoti nacio-
nalinę sveikatos apsaugos sistemą.
Toks pareiškimas buvo paviešintas
per J. Kaczynski rinkimų kampanijos
renginį Liubline birželio 9 d.

* * *
Praėjus daugiau nei dviem mė-

nesiams nuo Lenkijos prezidento
Lech Kaczynski lėktuvo avarijos
Rusijoje prie Smolensko, kai kurių
šios nelaimės aukų artimieji parei-
kalavo atlikti palaikų ekshumaciją.
Aukų artimųjų advokatai neatmeta
galimybės prašyti prokuratūros at-
likti visus būtinus tyrimus, tarp jų –
ir toksikologinius. Ekshumacijos la-
biausiai reikalauja prezidento lėktu-
vo pilotų šeimos, siekdamos, kad bū-
tų paneigti kaltinimai dėl lėktuvo
įgulos neapgalvotų veiksmų mėgi-
nant nusileisti oro uoste, kuriame
tvyrojo tirštas rūkas.

* * *
Keli buvę Aušvico mirties sto-

vyklos, Antrojo pasaulinio karo me-
tais veikusios nacių okupuotoje Len-
kijoje, kaliniai susirinko paminėti
prieš lygiai 70 metų ten atvykusio ge-
ležinkelio sąstato su suimtaisiais.
Specialus atminimo traukinys, išva-
žiavęs iš Lenkijos pietinio miesto
Tarnuvo, atkartos 140 kilometrų ke-
lionę į Osvencimo miestą, šalia kurio
veikė Aušvico-Birkenau koncentra-
cijos stovyklos.

DUBLINAS
Airijos valdžia ketina artimiau-

siu metu iš šalies išsiųsti Izraelio
diplomatą. Toks sprendimas priim-
tas dėl skandalo, kuris kilo paaiš-
kėjus, kad ,,Hamas” maištininko,
kuris buvo nužudytas Dubajaus vieš-
butyje, žudikai veikė turėdami pa-
dirbtus Airijos pasus. Aukštas ,,Ha-
mas” funkcionierius Mahmud al-
Mabhuh buvo rastas negyvas viena-
me Dubajaus viešbučių sausio mė-
nesį.

TALINAS
Estijos Haros įlankoje per kari-

nius mokymus ,,Baltops 2010” pra-
sidėjo JAV jūrų pėstininkų ir Estijos
savanoriškosios sukarintos organi-
zacijos ,,Kaitseliit” jungtinės dalies
išsilaipinimo operacija. Iš oro išsi-
laipinimą į krantą pridengs Lietuvoje
laikomi Lenkijos karinių oro pajėgų
naikintuvai MiG-29, kurie dabar
saugo Baltijos šalių oro erdvę. Ste-
bintis pratybas Estijos prezidentas
šiuos karinius mokymus pavadino
,,istoriniais”.

ROMA
Pietų Italijos Kampanijos regio-

ne suimtas Neapolio mafijos vadovas
Nicola Schiavone. Jis buvo vienas
labiausiai ieškomų šalies nusikaltė-
lių. Suimtasis buvo nusikalstamų
grupuočių „federacijos”, kontroliuo-
jančios narkotikų ir ginklų prekybą
bei prostituciją Neapolio regione, va-
deiva. Nicola tėvas Francesco Schia-
vone, kurio klanas, anot italų polici-
jos, turėjo nusikalstamų ryšių visoje
Europoje, buvo suimtas 2004 m.

ISLAMABADAS
Pakistano šiaurinėje dalyje su-

laikytas ginkluotas amerikietis, kuris
teigia, kad ,,medžioja” Osama bin
Laden. Pareigūnų teigimu, 52 metų
Gary Brooks Faulkner iš California
valstijos buvo sulaikytas Čitralo ra-
jone esančiuose kalnuose. Vyras tu-
rėjo pistoletą, durklą, kardą ir krikš-
čioniškos literatūros. Policijos parei-
gūnai teigia, kad vyras buvo sustab-
dytas netoli sienos su Afganistano
Nuristano provincija, kur aktyviai
veikia Talibano maištininkai.

WASHINGTON, DC
Praėjus aštuonioms savaitėms

nuo ekologinės nelaimės Meksikos
įlankoje pradžios JAV prezidentas B.
Obama pareiškė esąs nusiteikęs opti-
mistiškai, kad krizę pavyks įveikti.
Jis taip pat pareiškė, kad, nepaisant
naftos dėmės, žuvis ir jūros gėrybės
iš Meksikos įlankos yra tinkamos
maistui ir pažadėjo regiono gyvento-
jams paramą. B. Obama apsilankė
Mississippi, Alabama ir Florida val-
stijose. Nuo naftos platformos ,,Deep-
water Horizon” sprogimo balandžio
20 d. iš pažeisto gręžinio į jūrą išsi-
liejo iki 380 mln. litrų naftos.

AZIJA

Rusijos prezidentas netikètai
atvyko î Çeçènijâ

Vilnius, birželio 15 d. (BNS) –
Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Ta-
ryba (ST) pasmerkė smurtą Kirgizi-
jos pietuose ir paragino nutraukti
kraujo liejimą ir užtikrinti humani-
tarinės pagalbos atgabenimą nuken-
tėjusiems taikiems gyventojams.

ST 15 šalių ambasadoriai ,,pa-
smerkė tebevykstantį smurtą” Kir-
gizijoje ir paragino užtikrinti ,,ra-
mybę, grąžinti įstatymo viršenybę ir
tvarką, taip pat taikiai spręsti ne-
sutarimus”, sakė Meksikos ambasa-
dorius prie JT Claude Heller.

Etninių kirgizų ir uzbekų su-
sirėmimai prasidėjo Oše birželio 11 d.
Riaušių dalyviai sudegino ištisus gy-
venamųjų namų kvartalus, parduo-
tuves, turgavietes, gatvėse ėmė siau-
tėti plėšikautojai.

Birželio 14 d. Oše tebevyko plė-
šikavimas, buvo padeginėjami namai
ir parduotuvės, riaušės persimetė į ir
Džalal Abado miestą. Susirėmimų
šalies pietuose aukų skaičius pasiekė
mažiausiai 170 žmonių. Nuo susi-
priešinimo pradžios dėl medicinos
pagalbos kreipėsi 1,762 žmonės, iš
kurių 826 buvo paguldyti į ligonines.

JT paragino dėti ,,suderintas
pastangas tarptautiniu lygiu, kad

Kirgizijoje būtų nutrauktas smur-
tas”. Lynn Pascoe, JT generalinio
sekretoriaus pavaduotojas, paragino
atidaryti Kirgizijoje humanitarinį
koridorių, kad būtų galima suteikti
pagalbą nukentėjusiesiems per riau-
šes.

Tarptautinė bendrija taip pat
susirūpinusi dėl to, kad pabėgėliams
kyla kliūčių pereiti sieną su gretimu
Uzbekistanu, kuriame jau gali būti
daugiau nei 100,000 pabėgėlių.

Kirgizija kreipėsi į Rusiją, prašy-
dama suteikti karinę pagalbą dėl
uzbekų ir kirgizų susirėmimų etni-
niu pagrindu šalies pietuose, tačiau
Maskva kol kas nusiuntė tik desan-
tininkų būrį savo karinei bazei sau-
goti.

Uzbekistanas nutraukė pabėgė-
lių iš Kirgizijos pietų – etninių uz-
bekų priėmimą. Taškentas jau už-
registravo 45,000 pabėgėlių iš greti-
mos šalies. Uzbekistano valdžia tvir-
tina, kad šaliai dėl pabėgėlių ant-
plūdžio reikia tarptautinių organiza-
cijų pagalbos. Kirgizijos ir Uzbekis-
tano siena, uždaryta anksčiau dėl ne-
ramumų Kirgizijoje, buvo atidaryta
pabėgėliams birželio 12 d.

JT Saugumo Taryba griežtai
pasmerkè smurtâ Kirgizijoje

JAV

EUROPA

Vilnius, birželio 15 d. (BNS) –
Rusijos prezidentas Dmitrij Medve-
dev birželio 14 d. netikėtai atvyko į
Čečėniją. Grozne D. Medvedev pasi-
tiko Čečėnijos prezidentas Ramzan
Kadyrov, su kuriuo Rusijos vadovas
aptarė respublikos problemas.

Kremlius yra pažadėjęs susi-
doroti su kovotojais Šiaurės Kaukaze,
taip pat spręsti skurdo, korupcijos ir
piktnaudžiavimo tarnyba problemas,
dėl kurių kyla neramumai daugiausia
musulmonų gyvenamuose Rusijos
pietiniuose kraštuose. Šiaurės Kau-
kazo rajone pastaruoju metu įvykdy-
ta nemažai išpuolių prieš teisėsaugos
pareigūnus ir civilius. Šį mėnesį per
susišaudymus ir sprogimus Ingušijoje
žuvo 5 žmonės ir dar mažiausiai 26
buvo sužeisti.

Rusijos prezidentas D. Medvedev
paminėjo teigiamus pokyčius saugu-
mo srityje Čečėnijoje. ,,Yra speciali
tikslinė 2008–2012 m. Čečėnijos so-
cialinės ir ekonominės raidos prog-
rama. Yra patvirtintas finansavimas
– 120 mlrd. rublių, – sakė preziden-
tas. – Reikia pažiūrėti, kaip skiriami

pinigai, kaip jie išleidžiami, kas da-
roma, kad būtų pasiekti numatyti
rodikliai, ir ką reikia daryti toliau,
taip pat ir dėl programos apimties po
2011 m.”

D. Medvedev aplankė Centorojų,
kur padėjo gėlių prie pirmojo Res-
publikos prezidento Achmat Kadyrov
kapo. Čia taip pat Rusijos prezidentas
trumpai pabendravo su dvasininkijos
atstovais.

Čečėnijos prezidentas R. Kady-
rov pasitarime, kuriam vadovavo
Rusijos prezidentas, pranešė apie
šalyje pasiektą didžiulę pažangą.

,,Praeityje liko karinės suvesti-
nės, sutriuškintos teroristinės orga-
nizacijos, išspręsta religinio ekstre-
mizmo problema. Tik per dvi ar tris
paskutines dienas per specialią ope-
raciją sunaikinta apie 15 kovotojų.
Miškuose lieka kelios dešimtys ne-
teisėtų ginkluotų formuočių dalyvių,
tačiau jų dienos suskaičiuotos”, –
Grozne vykusiame pasitarime, ku-
riam pirmininkavo D. Medvedev, pa-
reiškė R. Kadyrov.

D. Medvedev vieši Čečėnijoje. EPA nuotr.
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GALDIKAS: PATIRIANT PASAULIO ĮVAIROVĘ
MILDA KNIEŽAITÈ

„Lietuva turi beveik tiek pat
gyventojų, kiek ir Norvegija, tačiau
neturi tokios įtakos pasaulyje, nes
lietuvių žvilgsnis nukreiptas į save, o
norvegai nuo uolėtų krašto krantų
įpratę žvelgti plačiai”, – sakė pasauly-
je garsi lietuvių kilmės mokslininkė
dr. Birutė Galdikas. Antropologė,
gamtosaugininkė ir etologė, žymiau-
sia pasaulyje orangutanų tyrinėtoja
B. Galdikas neseniai lankėsi Lietu-
voje. Čia jai buvo įteiktos Vytauto
Didžiojo universiteto (VDU) garbės
daktaro regalijos. Kauno botanikos
sodo parke profesorė pasodino pir-
mąjį B. Galdikas ąžuoliukų giraitės,
kuri simbolizuos nepritarimą pasau-
lio miškų naikinimui, medelį.

Gelbstint milijonus rūšių

Mokslininkė beveik keturias-
dešimt metų skyrė atogrąžų miškams
gelbėti. Jeigu jie ir toliau bus naiki-
nami, be medžių, kurie yra natūralios
orangutanų (malajų kalba „miško
žmonių”) buveinės, šių hominidų
šeimos primatai gali išnykti.

Išlikusi labai maža orangutanų
populiacija laisvėje gyvena tik Malai-
zijoje ir Indonezijoje, drėgnuose ato-
grąžų miškuose Borneo ir Sumatros
salose. Prieš keturis dešimtmečius jų
buvo maždaug 200–300 tūkstančių,
dabar liko apie 40 tūkstančių. Apie
80 proc. populiacijos išnyko dėl naiki-
namų miškų ir prekybos orangutanų
naujagimiais.

„Labai bloga padėtis iki šiol, –
sakė B. Galdikas. – Aliejinės palmės
naikina miškus tikrąja šio žodžio
prasme, nes dėl jų tiesiog išdeginami
didžiuliai plotai džiunglių. O jose yra
neįtikima biologinė įvairovė. Vien
miške, kurį tyrinėjau, auga mažiau-
siai 600–700 rūšių medžių. Visose
Borneo salos džiunglėse jų yra apie 5
tūkstančius ir tikriausiai tūkstančiai
ar milijonai rūšių gyvūnų.”

Kirsti ir deginti atogrąžų miškus
– pigiausias būdas plėsti aliejinių
palmių laukus, kad būtų galima gauti
kuo daugiau aliejaus, kurio kaina
pastaraisiais metais gerokai pakilo.
B. Galdikas sugebėjo išsaugoti Tan-
džungputingo nacionalinį parką ir
didžiausią pasaulyje orangutanų po-
puliaciją, gyvenančią jame. Moksli-
ninkės įkurtoje Camp Leakey prieg-
laudoje šiuo metu prižiūrima 330
našlaičiais likusių ir sergančių gy-
vūnų, atimtų iš brakonierių.

Beveik tokie, kaip mes

„Orangutanai yra tikrosios žmo-
ginės beždžionės, – pasakojo tyrinėto-
ja. – Jie maitinasi daugiausia vaisiais
ir 60 proc. savo dienos praleidžia lai-
piodami po medžius ir valgydami.
Orangutanai retai nusileidžia ant
žemės, yra visiškai priklausomi nuo
miško, nes šis juos maitina. Kai miš-
kai išnaikinami, orangutanai miršta
iš bado.”

Žmogbeždžionės negyvena ban-
domis ar poromis. Jos – atsiskyrėlių
būdo. Patinai gyvena po vieną, o
patelės, kurios yra labai geros moti-
nos, augina vaikus, rūpinasi jais
penkerius metus. Tam tikros teritori-
jos dominuojantys patinai kovoja su
kitais orangutanais dėl patelių, nes
šios nori poruotis tik kas aštuonerius
metus. Kovos būna žūtbūtinės, iki
rimtų sužeidimų. Todėl orangutanų
patinai yra dukart ar net triskart
didesni už pateles.

„Orangutanų genetinė medžiaga
net 97 proc. sutampa su žmonių me-
džiaga, – pabrėžė prof. B. Galdikas. –
Jie artimiausi mūsų giminaičiai.
Orangutanų jausmai ir reiškiamos
emocijos labai panašios į žmonių.
Svarbiausias skirtumas – triskart
mažesnės smegenys. Intelektu žmo-
ginės beždžionės prilygsta galbūt
dvejų trejų metų vaikams, kai šie dar
nemoka kalbėti.”

Kita vertus, žiniomis apie mišką
orangutanai beveik prilygsta žmogui.
Labai gerai išmano, kur eiti, kur rasti
maisto. Jie prisimena medžius, kurie
vedė vaisių prieš dvejus ar trejus
metus, ir tą medį, ant kurio užderėjo
vaisių prieš savaitę. Orangutanai
tokie sumanūs, nes atogrąžų miškuo-

se derliaus metas nenuspėjamas, tai-
gi reikia daug ką prisiminti. Pavyz-
džiui, vienais metais medžiai veda
vaisius, kitais – ne, kartais jie su-
noksta birželį, kartais – sausį.

Vienišius Tomas

Camp Leakey centre registruota
jau šimtai orangutanų. Vieni palei-
džiami atgal į mišką ir kartais sugrįž-
ta po dvejų ar trejų metų. Būna, kai
nebegrįžta. Į centrą patenka kiti.

Pavyzdžiui, beveik trisdešimt-
metis orangutanas Tomas prieš ke-
lerius metus tapo dominuojančiu
Camp Leakey patinu, nes nugalėjo
anksčiau pirmavusį patiną. B. Gal-
dikas sakė, kad pažįsta ir Tomo mo-
tiną, kuri neseniai pagimdė dvy-
nukus. Vienas mažylių mirė, o kitas
auga sveikas. Tomo kartais nematyti
vienerius ar dvejus metus. Miške jis
nukeliauja didžiulius atstumus.

„Kai grįžta, prisimena mane, –
kalbėjo mokslininkė. – Tačiau nei
prieina, nei apkabina, nei ranką pas-
paudžia. Orangutanai taip nesielgia.
Jie nejaučia tokio draugiškumo kaip
žmonės ar šimpanzės. Orangutanai
gyvena po vieną. Jiems jokių drau-
gysčių nereikia. Žinau, kad Tomas
mane prisimena, nes penkias sekun-
des žiūri akis įsmeigęs į mane.”

B. Galdikas dokumentuoja lau-
kinių orangutanų gyvenimo istorijas.
Jos padeda suprasti šių žmogbež-
džionių elgseną. Būtent profesorė
nustatė faktą, kad orangutanai susi-
laukia palikuonių kas aštuonerius
metus, kad tarp patinų vyksta nuož-
mios kovos. Mokslininkė taip pat
stengiasi atskleisti, kiek palikuonių
jie turi per visą gyvenimą. Dar neži-
noma, kiek orangutanai gyvena arba
kiek patinai keliauja. Kartu su kitais
dviem mokslininkais, dirbančiais
Sumatros saloje, siekiama, pasak B.
Galdikas, kuo geriau pažinti šią rūšį.
Pavyzdžiui, Sumatroje tyrimai nebu-
vo atliekami taip ilgai, kaip Borneo

saloje, tačiau galima pastebėti, kad
Borneo orangutanų gyvenimas kur
kas sunkesnis, nes čia nėra tokios
vaisių gausos kaip derlingoje Sumat-
roje.

Atviri pasauliui

Per savaitę, kai vieši Lietuvoje,
B. Galdikas džiaugėsi iškilminga
VDU garbės daktaro regalijų įteikimo
šventės. Pasak mokslininkės, iš visų
universitetų, suteikusių jai garbės
daktaro vardą, VDU surengtos iš-
kilmės buvo gražiausios. Profesorė
taip pat maloniai prisiminė susi-
tikimą su Lietuvos prezidente Dalia
Grybauskaite.

„Mūsų tikslas – padėti jauniems

žmonėms įgyti kuo daugiau pa-
saulinės patirties, tada Lietuva galės
būti tokia pat įtakinga kaip Norve-
gija, – juokėsi B. Galdikas. – Norvegai
tokie tapo daug anksčiau, nei pradėjo
išgauti naftą, nes žvelgė plačiai.
Jiems ir nėra kito pasirinkimo, juk
gyvena prie jūros. Mes turime Baltiją,
tačiau nuo jos dar skiria Kuršių neri-
ja, todėl neišeiname per jūrą į pa-
saulį. Prezidentė sakė, jog yra gerai,
kai Lietuvos studentai išvyksta sve-
tur įgyti patirties, tačiau svarbu, kad
jie grįžtų atgal.”

Prieš porą metų Lietuvoje įkur-
tas Tarptautinis Birutės Galdikas
gamtosaugos labdaros ir paramos
fondas taip pat stengiasi suteikti
lietuvių studentams galimybių įgyti
kitokios patirties. Pernai Lietuvos
veterinarijos akademijos absolventei
Joanai Griciūtei buvo skirta stipendi-
ja stažuoti Indonezijoje. Mokslininkė
liko patenkinta jos darbu ir tikisi,
kad jaunoji veterinarijos gydytoja dar
atvyks į Borneo salą ilgesnių studijų.

Lietuvoje B. Galdikas aplankė ir
Kauno zoologijos sodą. Nors etologė,
t. y. gyvūnų elgsenos tyrinėtoja, ir
gamtosaugininkė nepritaria gyvūnų
laikymui nelaisvėje, Kauno zoologijos
sodas jai patiko. Pasak mokslininkės,

gerai, kad jame nėra tikrųjų žmo-
ginių beždžionių – nei šimpanzių, nei
gorilų, nei orangutanų. O štai tokių
laimingai atrodančių meškų B. Gal-
dikas neteko matyti nei Kanados, nei
JAV zoologijos soduose. Iš blizgančio
kailio matyti, kad jos čia gerai prižiū-
rimos. Labai gerą įspūdį paliko ne tik
meškų gyvenimo sąlygos, bet ir gra-
žūs vilkai, norintys žaisti su lankyto-
jais beveik kaip šunys. Profesorę taip
pat nustebino didžiuliai ąžuolai – dėl
jų zoologijos sodas atrodo dar gražes-
nis.

„Pasaulinės klasės Zoologijos
muziejus, – toliau vardijo viešnia. –
Aplankiau ir Romo Kalantos pamin-
klą. Žinia apie jo susideginimą 1972
metais pasiekė net Indoneziją. Tuo
metu toks atviras protestas prieš
Sovietų Sąjungą atrodė neįsivaizduo-
jamas.”

Trumpai

B. Galdikas gimė 1946 metais Vo-
kietijoje. Ten susipažino ir šeimą
sukūrė per Antrąjį pasaulinį karą iš
Lietuvos pasitraukę mokslininkės tė-
vai žemaičiai Filomena Slapšytė ir
Antanas Galdikas. Vėliau jie emigra-
vo į Kanadą. University of British
Columbia Vancouver B. Galdikas bai-
gė psichologijos ir zoologijos bakalau-
ro studijas. University of California
Los Angeles, JAV, įgijo antropologijos
magistro, o vėliau – ir daktaro laip-
snius. Dar jaunutė mokslininkė, pa-
dedama žymaus Kenijos antropologo
Louis Leakey, išvyko į Pietryčių Aziją
tyrinėti orangutanų.

Pasaulyje garsiausios trys mote-
rys, paskyrusios savo gyvenimą bež-
džionių tyrimams. Jane Goodall ty-
rinėjo šimpanzių elgesį Afrikos
džiunglėse. Dian Foss gyveno ir mirė
tarp kalnų gorilų Afrikoje. B. Gal-
dikas nuo 1971 metų gyvena tarp
orangutanų Borneo saloje, Indonezi-
joje, tyrinėja jų elgseną, glaudžia iš
nelaisvės išvaduotus gyvūnus, pade-
da šiems pritapti natūralioje aplinko-
je. Maždaug pusę metų mokslininkė
praleidžia JAV ir dalį laiko skaito
paskaitas Kanadoje.

B. Galdikas yra pelniusi daugybę
apdovanojimų, tarp jų – Jungtinių
Tautų pasaulinę premiją 1994 me-
tais. Profesorės gyvenimas ir darbai
aprašyti šešiose knygose. Apie ją su-
kurta dokumentinių filmų Indone-
zijoje, Japonijoje, JAV, Prancūzijoje,
Italijoje, Australijoje. Mokslininkė –
kelių knygų autorė. Viena jų, į dau-
gelį pasaulio kalbų išversta „Reflec-
tions of Eden. My Years with the
Orangutans of Borneo” (,,Rojaus
atspindžiai. Mano gyvenimas su
orangutanais Borneo saloje”), jau
verčiama į lietuvių kalbą.

„Lietuvos žinios”

Šios viešnagės Lietuvoje metu prof. Birutė Galdikas lankėsi pas LR Prezidentę
Dalią Grybauskaitę. Dž. G. Barysaitės nuotr. www.president.lt

Prof. Birutė Galdikas tarp savo globotinių orangutangų Indonezijoje.
,,Draugo” archyvo nuotr.
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Šiomis dienomis baigiasi regis-
tracija į birželio 26–27 d. Panevėžyje
vyksiančias Lietuvos jaunimo dienas
(LJD). Šventėje žada dalyvauti dau-
giau nei 5,500 dalyvių iš įvairių Lie-
tuvos miestų. Taip tęsiama jau 25
metus gyvuojanti, popiežiaus Jono
Pauliaus II pradėta Pasaulio jaunimo
dienų tradicija, skirta krikščioniškam,
tikinčiam ir ieškančiam jaunimui.

Lietuvoje jaunimo susitikimą or-
ganizuoja Lietuvos vyskupų konfe-
rencijos jaunimo pastoracijos taryba,
kurią sudaro visų vyskupijų jaunimo
centrų atstovai. LJD yra „keliaujan-
tis” jaunimo susitikimas, kuris kas 3
metai vyksta vis kitame šalies mieste
ir sukviečia vis didesnį dalyvių
skaičių. LJD jau vyko Vilniuje, Šiau-
liuose ir Klaipėdoje.

Šiemet Lietuvos jaunimo dienos
vyks Panevėžyje. Renginio tema ir
pavadinimas – „Kelkis ir eik”. Tai
Evangelijos citata, kuri primena apie
tikėjimo pergalę prieš fizinį ir dvasinį
paralyžių bei kviečia jaunus žmones
turėti viltį ir stiprinti vieni kitus.

Aktyviausi – panevėžiečiai ir
jaunimas iš Vilkaviškio

Daugiausia užsiregistravusių į
Lietuvos jaunimo dienas yra iš Pa-
nevėžio vyskupijos – 1,413 asmenys.
Nemažai jaunimo žada dalyvauti iš
Telšių vyskupijos (878 asm.), Vilka-
viškio (787), Kauno (782), taip pat –

iš Šiaulių (645), Vilniaus (520) ir
Kaišiadorių (394).

Į renginį kviečiamas 15–35 m.
amžiaus jaunimas, tačiau norinčių
dalyvauti yra ir jaunesnių – į Pa-
nevėžį atvyks keli trylikamečiai ir ne-
mažai vyresnių žmonių. Neužsiregis-
travę taip pat galės dalyvauti LJD
šventėje – tik tam tikrose programos
dalyse ir nebus aprūpinti maitinimu
bei nakvyne.

Registracijos anketoje dalyvių
buvo klausiama, ar jaunimas ruošiasi
LJD – ar dalyvauja pasiruošimo pro-
gramoje „Link LJD 2010”. Bendruo-
menės buvo kviečiamos susitikti ir
ruoštis kartu: prisistatyti ir bandyti
pažint tiek save, tiek šalia esantį
draugą, tiek ir nepažįstamąjį. Kiek-
vieną mėnesį skirta tam tikra tema
leido suprasti Šv. Rašto mintis ir susi-
pažinti, kuo Bažnyčia yra turtinga.

Anketų rezultatai rodo, kad ak-
tyviausiai pasiruošimo programoje
dalyvavo Vilkaviškio vyskupijos jau-
nimas – 93 proc., Kauno – 85 proc. ir
Telšių – 83 proc.

Laukiama svečių iš užsienio

Organizatorių teigimu, šiemet
prie Lietuvos vyskupijų jaunimo
prisijungs ir nemažai svečių iš Vokie-
tijos, Ispanijos, Rusijos, Baltarusijos
bei Ukrainos. Laukiami ir Šiaurės
Amerikoje gyvenantys lietuviai.

Nukelta į 11 psl.

Krikščioniškas Lietuvos
jaunimas ruošiasi šventei

Tardamas žodį savo aštuonias-
dešimtmečio minėjime, surengtame
Chicagoje, V. Alantas atskirai pa-
žymėjo rašytojų gyvenimo palydovių
nuopelnus: „Jei šeimos užkulisiuose
nestovėtų irenos (žinoma, turėjo
omenyje savo antrąją pusę – L. P.-K.),
aldonos (B. Brazdžionio ištikimoji
mūza – L. P.-K.) ir kotrynos (J. Jan-
kaus žmona – L. P.-K.), tremties lite-
ratūros veidas, esu tikras, būtų ki-
toks. Kadaise skulptorius Rimša įam-
žino lietuvę moterį prie ratelio mo-
kančią savo vaiką skaityti, mūsų
skulptoriai turės įamžinti lietuvę
moterį tremtinę, atsidavusią tiek
grožinio žodžio puoselėjimui, tiek
aplamai tautinės kultūros bei lietu-
vybės gaivinimui ir išsaugojimui”.

Jau tuomet būta nemažų prob-
lemų, susijusių su rašytojo regėjimu.
V. Alanto žmonos išsaugotame archy-
ve to meto rankraščiai nedaug ski-
riasi nuo tų, kurie dominavo praėjus
dar keleriems metams. Vieną jų
norisi pacituoti ištisai, tai – V. Alanto
gana pranašiškas žvilgsnis į ateitį. 

„Prieš keletą savaičių, – rašė V.
Alantas, – biblininkas Bilis Graha-
mas per televiziją kalbėjo tema ‘Ke-
lias į Armageddoną’. Armageddonas
yra biblijos žodis, reiškiąs paskutinį
Antikristo jėgų sunaikinimą. Šiais
laikais tas žodis vartojamas didelių
žudynių arba paskutinio konflikto
prasme. Anot Grahamo, pasaulis taip
smunkąs doroviškai, kad artėjąs prie
Armageddono, tai yra paskutinio
konflikto ir susinaikinimo. Pervedus
tą biblinį stilių į mūsų dienų kalbą,
pasaulis artėja prie trečiojo pasau-
linio karo. 

Nežinau kaip jūs, bet aš tai tikrai
imu užuosti nebe parako, – parakas
išėjo iš mados, – bet atomo kvapą.
Nebuvo pasaulio istorijoj atsitikimo,
kad kalami ginklai nebūtų pradėję
šaudyti. Karai ilgai bręsta, bet, kaip
ir gaisrai, prasideda iš kibirkšties. O
šiandien matom, kad tos kibirkštys
blyksi visuose kontinentuose.

1970 m., taigi prieš dešimt metų,
mėgindamas spėlioti, kas atsitiks per
sekančią, t. y. 1970-1980 m. dekadą,
aš rašiau ‘Akiračiuose’ klausdamas,
ar galima įsivaizduoti, kad per tą
dekadą Rusijoj išliks status quo, t. y.
niekas nepasikeis. Atsakydamas į tą
klausimą, pastebėjau, kad komuniz-
mas per kalbamą dešimtmetį jei ir
nežlugs, tai galutinai išsikvėps, kitais
žodžiais, komunizmo katilas gal ir
nesprogs, bet katilo vožtuvai atsi-
palaiduos. Lenkijos įvykiai parodė,
kad praėjusio dešimtmečio pabaigoj
komunizmo fronte atsirado plyšys,
kurio Maskvos bosai nebežino kaip
užlipdyti.

Žvelgiant į ateitį, t. y. į sekančią
dekadą, reikia pasakyti, kad pasaulio
istorijoj ji bus lemiama. Komunizmas
jau pasiekė konvulsijų stovį, bet prieš
paskutinį pasispardymą Kremlius
greičiausiai pamėgins lošti va ban-
que, kitaip sakant, pamėgins spręsti
paskutinį konfliktą ginklu. Kiek tas
konfliktas pareikalaus aukų, galima
tik įsivaizduoti, bet Vakarai laimės.”

Dėmesio vertos ir mintys apie
praeitį: „Senieji romėnai sakydavo:
tauta, užmiršusi arba nebepažįstanti
savo praeities, yra priversta ją kar-
toti. (...) Lietuvybė be tautos istorijos

yra paveikslo paišymas ant vandens
paviršiaus. Ką tik iš Lietuvos pasi-
traukęs inž. dr. K. Eringis, kalbėda-
mas apie padėtį okupuotoj Lietuvoj,
sako: ‘Tautos atsparumą labai stipri-
na Lietuvos praeitis.’ To fakto mum
pavydi estai: jie laiko lietuvius ats-
paria tauta, kuri priešinasi kiek galė-
dama, kovodama dėl lietuvybės. Ko-
vodami dėl lietuvybės čia, išeivijoje,
mes savo istorijos, kaip ginklo, deja,
mažai arba visai neišnaudojame.” 

*
Ypač didelis išbandymas Irenai

buvo rašytojo apakimas 1987 metais.
„Vytautą slaugiau pati viena, – pasa-
kojo šios knygos autoriui I. Alan-
tienė. – Tris paskutinius metus jis jau
nieko nebematė, pats negalėjo val-
gyti, o naktimis prie jo tekdavo keltis
10–11 kartų. Vargšelis, jis buvo toks
geras, vis atsiprašinėdavo mane, kad
aš taip vargstu su juo.” Atlaikė. Po to,
kai V. Alantas nieko nebematė, jos
neretai prireikdavo ir kaip rašytojo
minčių užrašinėtojos.

Tiesa, kol dar šiek tiek matė,
pats užrašinėjo tai, kas tuo metu ne-
davė ramybės ar ką įdomesnio prisi-
mindavo iš praeities. Irena išsaugojo
nemažai tokių užrašų didelėmis, po-
ros-trejeto centimetrų aukščio rai-
dėmis juodu flomasteriu. 

Štai keletas tokio minčių užrašy-
mo pavyzdžių. „Apie knygų skaity-
mą. Gyvendami stovyklose Vakarų
Vokietijoj, mes buvom pusalkaniai,
bet skaitėme kiekvieną pasirodžiusią
lietuvišką knygą. Čia, Amerikoj, kai
mūsų šaldytuvai sprogsta nuo maisto
atsargų, lietuviška knyga tampa pa-
miršta”; „Apie lietuvybę. Tai yra
žodis, kurį mes šiandien dažniausiai
linksniuojame. Kas yra lietuvybė?
Tautinė kalba, istorija, kultūra, pa-
pročiai, bet raktas į lietuvybę yra
sena kalba. Mes sakom: „Tėvai myli
savo vaikus”, bet man kartais kyla
abejonių. Jei iš tikrųjų mylėtų, taip
žiauriai jų neapiplėšinėtų. Juk šiaip
ar taip mokėti kalbą yra didelis tur-
tas. Vaikai su tėvais gali tą turtą įsi-
gyti labai lengvai, be jokių pastangų,
tik reikia, kad tėvai su savo vaikais
kalbėtų lietuviškai. Man be galo liūd-
na žiūrėti į lietuviukus ne dėl savo
kaltės nebemokančius lietuviškai.

Bus daugiau.

VYTAUTAS ALANTAS
Gyvenimas ir kūryba

Leonas Peleckis-Kaktaviçius
Nr. 44

Vytautas Alantas.
,,Draugo” archyvo nuotr.

Kupiškio dekanato jaunimas su sesele Genute ir kun. Nerijumi. 
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www.draugas.org

,,Draugo” knygynèlyje

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

Š. m. gegužės 28 d. rašytojui
Vytautui Petkevičiui būtų sukakę 80.
Vytautas Petkevičius išėjo nespėjęs
iš leisti į gyvenimą nau jo kūdikio
(taip vadindavo savo knygas). Tas
kū dikis – ,,Pra keiktieji ir pateptieji”
– dienos šviesą išvydo jau po rašytojo
mirties. Kai kam rašytojas ir jo kny-
gos šiandien nepatinka, bet, norime
mes to ar ne, jis yra mūsų laiko liudy-
tojas, o jo kūriniai vaikams – „Gilės
nuotykiai ydų šalyje”, „Didysis me -
džiotojas Mikas Pup kus”, „Molio
Motiejus – žmonių ka ralius”, ,,Ko dėl -
čius” – jau dabar ta po lietuvių vaikų
lite ratūros klasika. 

2008 m. pasirodžiusioje knygoje,
kurią galite įsigyti ,,Draugo” knygy-
nėlyje, rašytojas šiltai, su meile rašo
apie tuos Lietuvai nusipelniusius
gar bius žmones, kurie pastaruoju
me tu yra prakeikti, o apie šiandie ni -
nius „pa teptuosius” – tautos gy ve ni -
mo griovėjus – atsiliepia su ironija ir
sarkazmu.

Ši knyga yra tarp perkamiausių
knygų didžiausiuose Lietuvos knygy-
nuose. Knygoje rašytojas kreipiasi į
skaitytoją: ,,Turėkime savigarbos,
neleiskime iš savęs tyčiotis, neduo -
kime išrauti dvasinių šaknų ir sug -
riauti dorovės pagrindo, neduokime
su naikinti mūsų kultūros ir atmin -
ties, ginkime savo padorumą, tautos
savimonę, kalbą, žemę ir laisvę, – o

DALIA KAVALIAUSKIENÈ

Birželio 20 dieną Pasaulio lietu-
vių centre (PLC), Lemonte vyks gra-
žiausia, dar iš pagonybės laikų atėjusi
lietuviška šventė – Joninės. 

Kviečiamos šeimos

Ar galima ilgiausią metų naktį
praleisti nesilinksminant, nešokant
ir nežaidžiant, neieškant paparčio
žiedo ir nesigėrint užburiančia laužo
liepsna? Žinoma, ne! Tas sekmadienis
tikrai bus neeilinė diena linksmintis
panorusiems lietuviams ir jų drau-
gams. Nuo pat ankstyvo ryto žmones
kvies įvairiausi renginiai prie PLC.
Renginio organizatoriai – restoranas
„Kunigaikščių užeiga’’, „Show cent -
ras’’ ir renginio globėjas PLC šventei
ruošiasi labai atsakingai. Ska niausias
maistas, įdomiausi renginiai, geriausi
atlikėjai – kad ilgiausia diena būtų
dar ilgesnė, o laužo šviesoje naktis
tap tų dar trumpesnė.

Prie PLC susirinkusiems žmo-
nėms pramogų netrūks, ypač kviečia-
mos šeimos. Vaikučiai galės pasi -
džiaugti jų bendraamžių atlieka mo -
mis dainomis, gaminti rankdarbius,
pažaisti įvairius žaidimus, pašokinėti
pripučiamose pilyse, pasidžiaugi kar-
tu su linksmu klounu, pasimokyti
šokti šiuolaikinių šokių. „DanceDuo’’
šokių grupės vadovės žadėjo pamo-
kyti šokio žingsnelių ne tik vaikučius,
bet ir suaugusius.

Bus proga pažaisti 
futbolą ir krepšinį

Kol vaikai linksminsis, tėveliai
galės pasižiūrėti futbolo rungtynes
tarp Čikagos lietuvių komandų rink-
tinės ir svečių komandos. Po varžybų
žiūrovai turės progos pamiklinti ko -
jas ir pabandyti įspirti kamuolį į var-
tus, kuriuos saugos lietuvių rinkti nės
vartininkas. Sugebėjusieji įmušti
įvar tį bus apdovanoti specialiais lai -
mikiais.

Krepšinio gerbėjai galės ne tik
stebėti gatvės krepšinio varžybas,
kuriose varžysis iš trijų žaidėjų susi-
dedančios komandos, bet ir patys da -
lyvauti jose kartu su savo šeimos na -
riais. Bus surengtos tritaškių metimo
varžybos, o nugalėtojų laukia  apdo -
va nojimai. Todėl vykdami į Jonines

neužmirškite pasiimti sportinės ap -
ran gos. Norintys dalyvauti krepšinio
varžybose turi registruotis iš anksto
pas Rimvydą tel.: 630-935-1757. 

Aukcione – vakarienė su A.
Mamontovu

Visi, atvykę į Jonines, galės daly-
vauti loterijoje, kurios pagrindinis rė -
mėjas – siuntinių siuntimo į Lietuvą
kompanija „Baltic Auto Shipping’’,
skyrusi 2,000 dolerių įvairiems ap-
dovanojimams. Šventės metu vyks ir
aukcionas. Jame pagrindinis laimėto-
jas – bilietas vakarienei dviems žmo -
nėms kartu su Lietuvos muzikos
žvaigžde Andriumi Mamontovu.

Joninių metu veiks amatininkų
mugė. Čia bus galima nusipirkti lie -
tuviškų suvenyrų, knygų ir kt. Šven-
tės organizatoriai kviečia prisijungti
visus, kurie savo darbus nori parody -
ti lietuviams. 

Visą dieną susirinkusieji galės
klau syti lietuviškos muzikos – daly-
vaus grupės „Kaukas’’, „Cigarai’’,
dai  nininkai Asta Zubreckaitė ir Al-
gimantas Barniškis, vaikų muzikos
grupė „Tu ir aš’’, šoks šokių grupės
„Amber Music and Dance’’ ir „Dan -
ceDuo’’. 

Šventės svečias –
į sceną grįžtantis A. Vilčinskas

Joninėse dainuos Arvydas Vil-
činskas, populiarus atgimimo laikų
atlikėjas ir kompozitorius, sukūręs
dainą „Grįžtu namo’’, kuri ir šiais
laikais išspaudžia ašarą jos besiklau-
santiems žmonėms. 

O kokios Joninės be vainikėlių
py nimo, paparčio žiedo ieškojimo ir
šventinio laužo deginimo? Nebus
užmiršta nė viena lietuviška tradici-
ja, todėl nepraleiskite progos kartu
su visa šeima dalyvauti nuotaikingoje
ir šaunioje šventėje, kuri birželio 20
d. rengiama prie PLC. Šventė vyks
bet kokiu oru. Jei bus giedra – lauke,
o jei lis lietus – PLC Jaunimo sporto
salėje. Apsilankę Joninėse ne tik šau-
niai pasilinksminsite, galėsite laimėti
gražių laimikių, skaniai pavalgysite,
bet ir paremsite mūsų visų mėgstamą
Pasaulio lietuvių centrą. 

Linksmos šventės ir trumpos
nakties!

Į Jonines – kartu su visa šeima 

laisvės be tiesos nėra...” 
Tokie buvo paskutiniai rašytojo

žodžiai į mus, likusius šiapus. 
Knygos kaina  – 36 dol. Ją galima

įsigyti paštu, pridedant 10,25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina – 5 dol. Per-
siunčiant daugiau leidinių – už kiek-
vieną papildomą knygą – 2.5 dol. mo-
kestis. Prieš perkant knygą prašome
paskambinti administracijai tel.:
773-585-9500.

Paruošė L. A.

2008 m. Dainavos stovyklos Jonai ir Janinos.
Laimos Apanavičienės nuotr.

,,Pra keiktieji ir pateptieji”

Du vakarai su M. K. Čiurlionio kūryba
Lietuvoje tęsiamas koncertinių

vakarų ciklas ,,Visi Mikalojaus Kons -
tantino Čiurlionio kūriniai fortepi-
jonui”. Birželio 15 d. Kaune, Nacio -
naliniame M. K. Čiurlionio mu zie juje
ir birželio 16 d. Vilniuje, Ra šytojų
klube, įvyko antrosios ciklo prog -
ramos ,,Druskininkai 1905–1909” pris-
tatymas.

Pažymint 135-ąsias Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio metines ir pa -
si tinkant 2011 metus, kuriais tarp
mi nėtinų metų datų UNESCO pa s -
kelbė kompozitoriaus ir dailininko M.
K. Čiurlionio 100 mirtiems me ti nių
minėjimą, pianistas Rokas Zubo vas
penkių vakarų-koncetų metu yra
užsibrėžęs klausytojams pristatyti
visus Čiurlionio kūrinius fortepijo -
nui. Vakarų-koncertų metu pianistas
taip pat skaito ištraukas iš Čiurlionio
laiškų, susijusių su kompozitoriaus ir
dailininko vieno ar kito miesto paty -
ri mais.

Druskininkai – ne tik Čiurlionio
vaikystės ir jaunystės miestas. Tai ne
vien jo gimtieji namai, į kuriuos jis
grįždavo progai pasitaikius. Tai taip
pat ir jo labai aktyvių kūrybinių ieš -
ko jimų vieta. Čia jis rasdavo ramybės
ir laisvės susitelkti savo kūrybinėms
studijoms. Štai ir 1905–1906 metų
žiemą Čiurlionis Druskininkuose pa -
sineria į lietuviškos liaudies dainos
stu dijas. Tais mėnesiais fortepijonui
ir chorui pritaikyta arti keturiasde -
šimties skirtingų pavadinimų dainų.
Kai kurios jų – keturiais, aštuoniais,
net dešimčia skirtingų variantų. Vė -
les niais metais šių dainų intonacinis
žodynas persunks visą Čiurlionio kū -
rybą, o kartais sudėtingos muzikinės
kalbos kūriniuose staiga išplauks

,,Močiute mano”, ar ,,Beauštanti
aušrelė” dainos fragmentas.

Antrojoje ciklo ,,Visi Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio kūriniai for -
tepijonui” programoje ,,Druskininkai
1905–1909” pianistas R. Zubovas
skambins visas Čiurlionio fortepijo -
nui pritaikytas lietuvių liaudies dai -
nas, taip pat po kelionės į Kaukazo
kalnus Druskininkuose gimusius pre-
liudus, dedikuotus mecenatei B. Wol -
man, kitus kūrinius, o taip pat ir
miniatiūras, atspindinčias šviesius
jausmus, supusius ką tiktai susi ža -
dėjusį kompozitorių viešint Druski -
nin kuose 1909 metų vasarą.

Rengiamo koncertų ciklo partne-
riai: Nacionalinis M. K. Čiurlionio
dailės muziejus, rašytojų klubas ir
UNESCO komisija Lietuvoje. Pro -
jektą globoja UNESCO geros valios
ambasadorius prezidentas Valdas
Adamkus.

Bernardinai.lt

Rokas Zubovas
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Margumynai

Potvynis nusinešė mažiausiai 
keliasdešimties gyvybes

Mažiausiai 16 žmonių nuskendo,
dar dešimtys dingo be žinios JAV
pietvakarinėje Arkansas valstijoje,
kai žaibiški potvyniai birželio 18 d.
nušlavė kelias turistų stovyklas vie-
name atokiame miške.

Pasak išsigelbėjusių žmonių,
smarkus vandens srautas naktį už-
liejo Washita nacionalinį mišką ir
netikėtai užklupo palapinėse ir kalnų
trobelėse apsistojusius stovyklauto-
jus ir atostogaujančias šeimas. ,,Į
įvykio vietos dabar pranešama, kad
iki šiol tikriausiai nerasti apie 30
žmonių”, Arkansas nepaprastųjų
atvejų departamento atstovas Chad
Stover sakė naujienų agentūrai AFP. 

Tikslaus dingusiųjų skaičiaus
nustatyti neįmanoma, nes Albert
Pike stovyklavietėje, kuri labiausiai
nukentėjo nuo galingo vandens srau-

to, nebuvo įrengta registracijos sis-
tema, kuri rodytų, kiek žmonių joje
apsistoję. Kitose vietose veikė regis-
travimo sistemos, tačiau jų duomenis
nusinešė potvynis.

Arkansas gubernatorius Mike
Beebe sakė, kad po smarkios liūties
vanduo nutekėjo kalvų šlaitais į
slėnius, kuriuose stovyklavo žmonės,
prasidėjus vasaros atostogų sezonui.
Vandens lygis upeliuose naktį per
maždaug tris valandas pakilo 1–7
metrais. Trys sraigtasparniai buvo
pasiųsti padėti pėstiems ir raitiems
gelbėtojams, kurie ieškojo likusių
gyvų žmonių. Pareigūnai pasiuntė į
mišką sunkvežimį su šaldoma prieka-
ba, kuris taps laikina lavonine. Iki
birželio 18 d. popietės buvo išgelbėti
bent 30 žmonių.

BNS

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

testamente!

Atkelta iš 8 psl.
Birželio 26–27 dienomis Panevė-

žyje vyks jaunimo festivalis, bus or-
ganizuojami įvairūs teminiai užsiė-
mimai, susitaikinimo pamaldos, kon-
certas ir kt. renginiai. Renginys atvi-
ras visiems jauniems žmonėms!

Jaunimo dienos Lietuvoje 
ir pasaulyje

LJD ištakomis galima laikyti
susitikimą su popiežiumi Jonu Pau-
liumi II, kai jis lankėsi Lietuvoje 1993
m. – su jaunimu jis susitiko Kaune,
Dariaus ir Girėno stadione.

Prieš 25 metus popiežius Jonas

Paulius II pakvietė jaunus žmones iš
viso pasaulio švęsti Verbų sekmadienį
Romoje, Šv. Petro aikštėje. Susitiki-
mas sulaukė didelio pasisekimo –
susirinko daugiau kaip 300 tūkst.
žmonių, todėl popiežius nusprendė
tokius susitikimus rengti ir ateityje.
Jau 1985 metais Pasaulio jaunimo
dienos buvo paskelbtos reguliariu
renginiu. Jos minimos kiekvienų
metų Verbų sekmadienį, o kas trečius
metus sukviečia visą pasaulio jau-
nimą į tarptautinį susitikimą.

Paskutinės Pasaulio jaunimo
dienos buvo 2008 m. liepos mėn. Syd-
ney, Australijoje. 2011 metais jos vyks
Madride, Ispanijoje. LJD info

Krikščioniškas Lietuvos jaunimas ruošiasi...

AUKOJO LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDUI

$500 dr. Paul Mileris, Omaha, NE (viso $3,300).
$105 Beverly Shores Amerikos lietuvių klubas, IN (viso $380). (Klubo

iždininkė Danutė Bačiauskienė atsiuntė šią auką, kuri buvo surink-
ta per Lietuvos nepriklausomybės dienų minėjimą).

$100 Halina Bagdonienė, Oak Lawn, IL (viso $2,850); Juozas Mikulis,
Westchester, IL (viso $2,100).

$50 Alexander Petrauskis,  Euclid, OH (viso $605).
$25 Faustas Strolia, Oak Forest, IL (viso $190); Ilona Laucius, Union

Pier, MI (viso $610); Diana Noreika, Beverly Shores, IN (viso $355).
(I. Laucius ir D. Noreikos aukos gautos per D. Bačiauskienę).

Pagerbdami a. a. Zigmo Brazio atminimą, Algis ir Violeta Strikai, La
Grange, IL Lietuvos Partizanų Globos fondui aukojo $200.

A. a. Zigmo Brazio našlei, giminėms bei artimiesiems L.P.G. fondas reiškia
nuoširdžiausią užuojautą.

Širdingai dėkojame aukojusiems Lietuvos Partizanų Globos fondui.
Lietuvos Partizanų Globos fondas,

2711 West 71st Street, Chicago, IL 60629

Vėtra Žemaitijoje guldė medžius
Švėkšna, Kintai, Liaučiai, Galz-

donai, Veiviržėnai – šiomis kryptimis
praėjusį savaitgalį naktį iš eilės
Šilutės ugniagesiai gelbėtojai važiavo
pjauti ir traukti vėtrų išlaužytų ir
užverstų medžių nuo kelių. Dienomis
juos nuo važiuojamosios kelio dalies
šalino Šilutės, Klaipėdos, Tauragės
kelių tarnybos, rašo naujienų porta-
las lrytas.lt.

Šilutės hidrometeorologinės sto-
ties darbuotoja meteorologė Onutė
Einikienė sakė, kad pamario krašte ir
Žemaitijos paribiu birželio 11-osios

vakarą prasiautė stipri vėtra. Jos gre-
itis 19.37 val. staiga pakilo nuo 5 iki
20 metrų per sekundę. Virto jos neat-
laikę daugybė medžių krašte bei pa-
laikiai statiniai.

Per vėtrą nukentėjo ne tik miškų
ir pakelių medynai, bet vėjo stiprumo
neatlaikė ir grafų Platerių parko
medžiai Švėkšnoje. Keletas jų lūžo.
Šeštadienio dieną aprimę, naktį į sek-
madienį iš karto po vidurnakčio gū-
singi vėjai vėl ėmė gausti stipria jėga.

BNS

Vilniečiai kviečiami imti į rankas dalgius
Šią savaitę Vilniaus miesto savi-

valdybė pakvietė vilniečius imti į
rankas dalgius ir apšienauti nepjau-
tas sostinės žaliąsias vejas. Užkre-
čiamųjų ligų ir AIDS centro gydytoja
Milda Žigutienė teigia, kad aukšta
žolė privalo būti pjaunama ne tik dėl
grožio, bet ir erkių platinamų ligų
profilaktikai. Specialistės teigimu,
parkuose ir pamiškėse žolė turėtų
būti pjaunama bent 3 metrų atstumu
nuo pėsčiųjų takų. Neleisti augti
aukštesnei nei 10 centimetrų žolei
reikėtų ir kiemuose, žaliuosiuose plo-
tuose tarp namų.

Kaip rašoma savivaldybės prane-
šime, Vilniaus miestui priklausančios
įmonės pagal galimybes prižiūri
miesto žaliąsias vejas, tačiau dėl ri-
botų finansinių išteklių nušienauta
tik dalis miesto teritorijų. Pagal
taisykles, vejos prie gatvių turi būti
šienaujamos 5 kartus, skverai ir aikš-
tės – 15, daugiabučių namų kiemai 3
kartus per vasarą ir tai miestui kai-
nuoja beveik 3,7 mln. litų. Tačiau šie-
met vejų priežiūrai ketinama išleisti
bent perpus mažiau pinigų.

Delfi.lt 

A † A
ELENA PALIULIONIS

LEBREKAITĖ

Mirė 2010 m. birželio 13 d., 5:25 val. vakaro.
Nuliūdę liko: sūnus Vytautas, duktė Birutė ir Patrick Callahan,

anūkai  Christina su Mark Kozelka ir Michael Callahan; proanūkiai
Amanda ir Jacob Fond; seserys Emilija Žukauskienė, Stasė Sa-
kalauskienė, Julija Ivanauskienė; svainiai Bronė Stukelis ir Oswald
Sietniekas; pusbroliai Jūratė ir Vaslovas Agintai, daug sūnėnų ir
dukterėčių.

A. a. Elena buvo žmona a. a. Ipolito Stukelio ir a. a. Vlado Paliu-
lionio, sesuo a. a. Antano, a. a.  Izidoriaus  ir a. a. Jono Lerrickų.

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, birželio 17 d. nuo 3 v. p. p.
iki 9 v. v. Foran laidojimo namuose, 7300 W. Archer Ave., Summit, IL
(55th St. just West of Harlem).

Laidotuvės įvyks penktadienį, birželio 18 d. Iš laidojimo namų 9
val. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po
Mišių a. a. Elena bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Foran FH. Tel. 708-458-0208 arba
www.foranfuneralhome.com

Mylimam broliui

A † A
kun. JUOZUI GRAŽULIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame Šiaurės Amerikos
jėzuitų Lietuvos ir Latvijos provincijos rezidencijos
vyresnįjį, jėzuitų bažnyčios prefektą kun. ANTANĄ
GRAŽULĮ, SJ.

Liūdime kartu su kun. A. Gražulio šeima ir arti-
maisiais.

Jaunimo centro taryba ir valdyba

Mylimam broliui

A † A
kun. JUOZUI GRAŽULIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą Čikagos lituanistinės
mokyklos kapelionui tėvui ANTANUI GRAŽULIUI, SJ.

Čikagos lituanistinės mokyklos mokytojai
ir tėvų komitetas
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ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

�Janina (Ninė) Smilgevičiūtė-
Petrušienė mirė birželio 12 d. Šv. Mi-
šios ir laidotuvės įvyks birželio 17 d.
11:30 val. r. Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčioje, Čikagoje. Velionė
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.

�Birželio 17 d., ketvirtadienį, 1
val. p. p. restorane ,,Seklyčia” įvyks
Tauragės klubo susirinkimas. Po to –
vaišės. Visi kviečiami. Tel. pasiteira-
vimui: 773-471-2239.

�Penktadienį, birželio 18 d., 7
val. v. Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejus, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago,
IL 60629,  kviečia į dokumentinio fil -
mo ,,1941 metų Birželio suki limas”
(re žisierius Linas Augutis, trukmė:
30 min.) peržiūrą ir susiti kimą su dr.
Kaziu Ambrozaičiu, buvusiu 1941 m.
Birželio sukilimo Lietuvos aktyvistų
fronto Kauno šta bo nariu. Telefonas
pasiteiravimui: 773-582-6500 (Rita
Janz).

�Ateitininkų Federacijos dvasios
vadas mons. Gintaras Grušas iš Vil -
niaus atvyksta į Čikagą ir dalyvaus
kun. Kęstučio A. Trimako Padėkos
šventėje sekmadienį, birželio 20 d. Jis
koncelebruos Padėkos Mišiose Šv.
An tano šventovėje Cicero, 9 val. r. ir
pasakys pamokslą. Šventėje taip pat
dalyvaus  buvęs ilgametis Vytauto Di -
džiojo uni versiteto Katalikų teologi-
jos fa kul teto dekanas prel. prof. Vy -
tautas S. Vaičiūnas ir prof. Alfonsas
Motu zas.  Visi yra maloniai kviečiami
dalyvauti kun. Kęstučio A. Trimako
80 gyvenimo metų, 50 metų kunigys-
tės, 50 m. akademinio darbo ir 64 m.
veiklos ateitininkų gretose sukakčių
šventėje. Aka deminė ir meninė prog -
rama, Gar  bės daktaro regalijų kun.
K. Trimakui įteikimas – 11 val. r. bei
vai  šės – 12 val. p. p. vyks Willow -
brook Ballroom salėje (8900 S. Ar -
cher Rd., Willow Springs). Daugiau
in formacijos su teiks dr. Roma Kup -
rienė tel.: 708 447 9319. 

�Tradicinė Jonių ir Jonų šventė
birželio 27 d. nuo 12 val. p. p. iki 8
val. v. vyks Willowbrook prie miestyje,
6526 Clarendon Hills Rd., Willow -
brook, IL 60527, arabiškų žir gų fer-
moje. Laužas, dainos, šokiai, atgaivai
– alus, gaivi nantys gėrimai, ,,Ku ni -
gaikščių užeigos” pa tiektas lietuviš -
kas maistas. Tel. informacijai: 708-
207-8406. 

�Sibiro kankinės ir malda kny -
gės ,,Marija, gelbėk mus” autorės,
Ade lės Dirsytės minėjimas įvyks sek-
madienį, birželio 27 d. 12:15 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje sa -

lėje. Lietuvių visuomenė, ypač jauni-
mas kviečiamas dalyvauti. Minėji mą
ruošia Ateitininkių Giedros korpora -
cija. Programoje  – aktorės Giedrės
Griš kėnaitės-Gillespie monospektalis
,,Šviesos žiburys Sibiro taigoje” ir
mu zikinė programa, kurią atliks
mok sleiviai Žara, Mantas ir Zigmas
Kisieliai bei Dovas Lietuvninkas.

�Ateitininkijos 100-metis bus
šven čiamas Čikagoje 2010 m. lapkri -
čio 25–27 dienomis. Prog ramoje – iš -
kilmingos šv. Mišios Čikagos Švento
Vardo katedroje; kultūrinė ir aka de -
minė programa Chicago Marriott
Downtown Magnificent Mile viešbu-
tyje. 

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

�Long Island Lietuvių Bendruo -
menė maloniai kviečia visus į Jonines 
birželio 20 d., sekmadienį  1 val. p. p.
Ne tik Jonai, bet ir visi nusiteikę
švęsti yra kviečiami laikytis senųjų
tradicijų! Joninės vyks Great Neck’e
esančiame Kings Point parke. (Area
25, įvažiavimas iš Steamboat Rd.).
Bus lietuviško maisto, alaus, skam-
bės muzika ir suksis šokėjų po-
ros!  Jonės ir Janinos pins vainikus.
Šventės vietoje yra šokių aikštelė, o
šalia nemaža pieva, žaidimų aikštelė
ir sūpynės.  

�Washington/Baltimore lietuvių
jaunimo sąjunga (DC/BLJS) kviečia į
tradicines Jonines, ku rios vyks Che -
sapeake & Ohio Natio nal Park (Swains
Lock Rd. ir River Rd. sankirta, Po -
tomoc, MD)  birželio 26 d., šeš tadienį,
nuo 6 val. v. iki 9 val. v. Daugiau in-
formacijos gausite tel.: 941-685-0143
(Robertas Kupstas) arba el. paštu: 

robertkbyla@gmail.com  

�Fizinės terapijos ir slaugos sky -
riaus ,,Sr. Aloysa Care Center” pa  š -
ven tinimas ir atidarymas atnaujinto-
je  Ma tulaičio namų (10 Thurber Rd.,
Putnam, CT 06260; tel.: 860-928-
7976) da lyje vyks birželio 26 d. Lan -
kytojai bus  įlei džiami nuo 1 val. p. p.,
patalpų šven tinimas – 1:30 val. p. p.,
šv. Mi šios – 2 val. p. p. Po Mišių – vai -
šės. Pa  tal pas pašventins ir šv. Mišias
at na   šaus vyskupas Paulius Baltakis,
OFM.  Vi sus kviečiame atvykti.

IŠ ARTI IR TOLI...

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
AURIS JARAŠŪNAS

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

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

Valandos: antradieniais ir pagal susitarimą

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

SKELBIMAI

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. Bilietus į M. Mi -
kutavičiaus koncertą, miestelio va karonę ir pokylį galima įsigyti internetinė-
je 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 

Vasaros džiaugsmai Dainavos stovykloje.   
Laimos Apanavičienės nuotr.

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

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

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 dėsto-
mus 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 užpildžius, išsiųsti nurody-
tu adresu.

Stovyklos ,,Me no8Dienos 2009” dalyviai.
Danguolės Kuolienės asmeninio archyvo nuotr.

Vermontan vėl kviečia ,,Meno8 Dienos” 


