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Airijoje gyvenançiû
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D∂l gaisro kelte ,,Lisco Gloria” prad∂tas ikiteisminis tyrimas
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Vilnius, spalio 12 d. (ELTA) –
Seimo pirmininkė Irena Degutienė,
priėmusi naująją Airijos ambasadorę
Philomena Murnaghan, aptarė dvi-
šalius santykius, Airijoje gyvenan-
tiems lietuviams itin opią santuokų
registravimo problemą, bendrą Eu-
ropos Sąjungos (ES) energetikos poli-
tiką ir Lietuvai labai svarbius šios
srities nutarimus.

Ph. Murnaghan pabrėžė, kad
Lietuvių Bendruomenė Airijoje yra
viena iš gausiausių diasporos grupių,
kuri sėkmingai pritampa jos atsto-
vaujamoje valstybėje. Kalbėdama
apie šiais metais iškilusią problemą,
kai Airijos civilinės metrikacijos įs-
taigos nepripažįsta Lietuvos amba-
sadoje sudarytų santuokų, naujoji
ambasadorė pažymėjo, kad problema
yra sprendžiama. Airijos ambasadorė
pabrėžė, kad jos šalis jau yra numa-
čiusi naujas taisykles, pagal kurias
tokios santuokos būtų pripažįstamos.
,,Tačiau reikia dar šiek tiek laiko,
kad nauji teisės aktai įsigaliotų ir
pradėtų veikti”, – sakė Ph. Murnag-
han.

Pilietyb∂s îstatymo prièmimas Seime vèl stringa

Klaipėda, spalio 12 d. (ELTA) –
Dėl gaisro kelte ,,Lisco Gloria” Klai-
pėdos miesto apylinkės prokuratūroje
pradėtas ikiteisminis tyrimas. Proku-
rorai tirs, ar nebuvo pažeisti darbų
saugos ir sveikatos apsaugos darbe
reikalavimai.

,,Kaip žinome, gaisras dėl kol kas
nenustatytų priežasčių kilo keltui
plaukiant neutraliuose vandenyse

Baltijos jūroje 26 jūrmylės nuo Kylio
uosto. Keltas ‘Lisco Gloria’ plaukioja
su Lietuvos Respublikos vėliava, to-
dėl, atsižvelgiant į minėtas aplinky-
bes, gaisras laikomas įvykęs Lietuvos
Respublikos teritorijoje”, – sakė nu-
tarimą pradėti tyrimą priėmusi pro-
kurorė Kristina Prialgauskienė. Pa-
sak prokurorės, ikiteisminį tyrimą
būtina atlikti, siekiant nustatyti gais-

ro kilimo priežastis, išsiaiškinti, ar
kelte nebuvo nusižengta darbų sau-
gos ir sveikatos apsaugos darbe rei-
kalavimams, specialioms elgesio sau-
gumo laivuose taisyklėms ir kita.

Iš Kylio išplaukęs laivas ,,Lisco
Gloria” užsiliepsnojo naktį į šeštadie-
nį po sprogimo. Manoma, kad jis kilo
viename iš gabenamų automobilių. Iš
degančio Lietuvos kelto buvo išgelbė-

ti 236 žmonės. Bendrovės ,,Linava”
prezidentas Algimantas Kondrusevi-
čius sakė, kad žala gali siekti mažiau-
siai dešimtis milijonų litų.

Keltas ,,Lisco Gloria” šiuo metu
stovi išmetęs inkarą už trijų jūrmylių
nuo Danijos salos; olandų gelbėtojų
grupė baigė gesinti dar likusias lieps-
nas. Iš 236 kelte buvusių žmonių 23
gydomi nuo nesunkių sužeidimų.

Philadelphia, spalio 12 d.
(URM info) – Lietuvių kultūros pa-
veldo Jungtinėse Amerikos Valstijose
išsaugojimo reikalai aptarti JAV vie-
šinčio kultūros ministro Arūno Ge-

lūno susitikime su Lietuvių Bendruo-
menės (LB) atstovais. Philadelphia
mieste įvykusiame susitikime at-
kreiptas dėmesys į nykstantį lietuvių
kultūros paveldą: Nukelta į 6 psl.

Vilnius, spalio 12 d. (DELFI.lt) –
Teisininkams ir politikams abejojant,
ar nepaminant Konstitucijos plečia-
ma dvigubos pilietybės galimybė, Sei-
me vėl stringa Pilietybės įstatymo
priėmimas. Seimas antradienį pra-
dėjo balsuoti pastraipsniui dėl naujos
redakcijos įstatymo priėmimo, tačiau
buvo priverstas padaryti pertrauką.

Seime vėl kilo ginčai, ar pagrįsta
nuostata, kuri leistų dvigubą piliety-
bę turėti Lietuvą po nepriklausomy-
bės atkūrimo palikusiems emigran-
tams, tapusiems kitų Europos Są-
jungos ir NATO valstybių piliečiais.
Per pertrauką Seimo Teisės ir teisėt-
varkos komitetas įpareigotas pateikti
išvadą dėl siūlomos nuostatos konsti-
tucingumo.

Naujos redakcijos Pilietybės įs-
tatymo projektas buvo pateiktas dar
praėjusiais metais, tačiau Seime nuo-
lat stringa jo priėmimas. Birželį įsta-
tymą priimti planavęs Seimas pasta-
rąjį kartą jo priėmimą atidėjo po to,
kai svarstant pritarė viena kitai

prieštaraujančioms įstatymo nuosta-
toms. Tuomet kilus sumaiščiai pro-
jektas grąžintas tvarkyti komitetams.

Antradienį balsuodamas dėl at-
skirų straipsnių priėmimo Seimas
pritarė, jog dvigubą pilietybę galėtų
turėti ištremti ir išvykę iš Lietuvos
iki 1990 m. kovo 11 dienos – Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo – ir dėl
to įgiję kitos valstybės pilietybę, taip
pat ir jų palikuonys. Taip pat balsuo-
jant dėl priėmimo pritarta straips-
niui, kuris leistų dvigubą pilietybę as-
menims, kurie Lietuvos ir kitos vals-
tybės pilietybę įgijo gimdami.

Seimas, pradėjęs pastraipsniui
balsuoti dėl kiekvieno įstatymo
straipsnio, po to dar turės balsuoti ir
dėl viso įstatymo priėmimo. Priim-
damas naujos redakcijos Pilietybės įs-
tatymą Seimas ketina iškart kreiptis
į Konstitucinį Teismą dėl jo konstitu-
cingumo. Konstitucijos 12 straipsnio
2 dalis numato, kad išskyrus įstaty-
mo numatytus atskirus atvejus, nie-
kas negali būti kartu Lietuvos ir kitos

valstybės pilietis. Šis Konstitucijos
straipsnis gali būti keičiamas tik refe-
rendumu. Diskusijos dėl dvigubos pi-
lietybės užvirė, kai 2006 m. rudenį
Konstitucinis Teismas išaiškino, jog
pagal Konstituciją dvigubos piliety-
bės atvejai turi būti reta išimtis, ir
dvigubą pilietybę plačiau leidžiančias
įstatymo normas paskelbė priešta-
raujančiais pagrindiniam šalies įsta-
tymui.

Priimdamas naujos redakcijos Piliety-
bės įstatymą Seimas ketina iškart
kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl jo
konstitucingumo. DELFI.lt nuotr.

Iš kairės į dešinę: Kultūros ministro patarėjas Rolandas Kvietkauskas, LR ge-
neralinis konsulas New York Valdemaras Sarapinas, paskirtoji Lietuvos garbės
konsulė Philadelphia Krista Bard, LR ambasadorius JAV ir Meksikai Žygiman-
tas Pavilionis, Kultūros ministras Arūnas Gelūnas, Užsienio reikalų viceminist-
ras Evaldas Ignatavičius, JAV LB atstovė Jungtinėje JAV ir Lietuvos kultūros pa-
veldo komisijoje Teresė Gečienė, JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Vytas
Maciūnas, JAV LB Lietuvių Kultūros tarybos pirmininkė Aldona Page ir Kultūros
tarybos vicepirmininkė Dalia Jakienė. LR ambasados nuotr.
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Šį mėnesį per Tarptautinę
muzikos dieną Lietuvos sostinė-
je apdovanotiems geriausiems
šalies chorinės muzikos kom-
pozitoriams buvo dėkojama ne
už kūrinius, bet už tai, jog jie
kuria Lietuvoje. Pasirodo, net
keturi iš šešių Chorinių kūrinių
konkurso laimėtojai šiuo metu
gyvena ir kuria svetur: kas JAV,
kas Italijoje, kas – Lenkijoje ar
Didžiojoje Britanijoje. Tad šiais
metais laimėtus apdovanojimus
Vilniaus rotušėje atvyko atsiimti
vos du kompozitoriai: Bronius
Kutavičius ir Ramūnas Motie-
kaitis, pastarasis, beje, neseniai
sugrįžęs iš Japonijos. Tokia rea-
lybė ir belieka su ja susitaikyti.
Džiugina tai, jog net ir svetur
gyvenančių lietuvių kompozito-
rių muzika randa kelią į Lietuvos
koncertų sales ir chorinės mu-
zikos gerbėjų širdis.

Vyr. redaktorė
Dalia Cidzikaitė

SKAUTYBÈS KELIAS
Redaktorè Auõra Jasaitytè-Petry

8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60462

El. paõtas: ausra67@sbcglobal.net

ANTANAS PAUŽUOLIS

Prabėgus šiltajai vasarai, kai ku-
riems praleidus laiką besidarbuojant
skautų stovyklose, Čikagos akademi-
nio skautų sąjūdžio (ASS) nariai š.
m. rugsėjo 17 d. susirinko rudens pa-
sitarimui į lietuvių namus, esančius
Lemont priemiestyje. Čikagos filiste-
riams vadovauja labai darbšti pirmi-
ninkė, fil. vs. Jolanda Kerelienė, jai
talkina dr. Vilija Kerelytė ir kiti val-
dybos nariai.

Pirmininkė, prieš pradėdama su-
sirinkimą, paprašė Dievo palaimos ir
sumanumo išdėstant susirinkimo pa-
geidavimus ir nusprendžiant dėl
ateities planų. Praėjusį pavasarį įvy-
ko ASS suvažiavimas Washington,
DC, kuriame dalyvavo nemažas skai-
čius Čikagos filisterių. Pirmininkė
paprašė suvažiavime dalyvavusių pa-
sidalinti įspūdžiais. Iš pasisakiusiųjų
sužinojome, kad suvažiavimas buvo
gerai organizuotas, dalyviai ne tik ga-
vo daug žinių, bet turėjo galimybę
susipažinti su JAV sostinės įžymy-
bėmis.

Toliau buvo kalbama, ar akade-
mikams-filisteriams ruošti religinį
susikaupimą, artėjant Velykų šven-
tėms. Seniau akademikai suruošdavo
religinius pašnekesius Jaunimo cen-
tre, pakviesdavo žymius kalbėtojus-
kunigus. Į tokius pašnekesius ateida-
vo ir lietuviškosios visuomenės na-
riai, ne vien akademikai. Laikui bė-

gant, daugeliui išsikėlus gyventi į to-
limus priemiesčius, sumažėjo lanky-
tojų skaičius, taip pat darėsi vis sun-
kiau rasti sumanių kalbėtojų, tinkan-
čių akademiniam lygiui.

Jau keleri metai iš eilės šiuos re-
liginius suėjimus ASS ruošė su atei-
tininkais, bet renginiai nepritrauk-
davo pakankamai akademikų. Filiste-
rių valdyba klausė: ar nereikėtų vėl
pradėti ruošti atskirus religinius paš-
nekesius? Šiuo klausimu pasigirdo
skirtingų nuomonių. Vieni klausė: ar

surinksime užtenkamai dalyvių ruoš-
dami patys? Kur gauti kalbėtoją? Ar
nereikėtų paieškoti priežasčių, kodėl
akademikai mažai lankosi į bendrai
ruošiamus susikaupimus?

Ruošiant bendrus susikaupimus
su ateitininkais organizacijos turi
progą bendradarbiauti, be to, paleng-
vėja ruošos darbai. Vis dėlto šiame
susirinkme taip ir nebuvo prieita prie
bendro nutarimo. Klausimo sprendi-
mas paliktas valdybai, ją įgaliojant
kalbėtis su ateitininkais.

Toliau buvo kalbama apie artė-
jančią ASS įsteigimo metinę šventę,
kuri visada rengiama spalio mėn.
pirmąją savaitę. Šiais metais ji vyko
Darien, IL spalio mėn. 8 dieną, penk-
tadienio vakare, ,,Carriage Green
Country Club” patalpose.

* * *
Filisteris Jonas Variakojis, vie-

šėjęs ilgesnį laiką Lietuvoje, buvo pa-
prašytas papasakoti savo įspūdžius.

Čikagos filisterių skyriaus
rudens sueiga

Jonas pabrėžė, kad negalįs daug nau-
jo pasakyti, kadangi tiek iševijos, tiek
Lietuvoje leidžiami laikraščiai daug
rašo apie egzistuojančius nepritek-
lius šalyje. Jis pastebėjo, kad jaunimo
yra sumažėję, nes dauguma yra
išvažiavę ieškoti geresnių gyvenimo
sąlygų į užsienius, palikę savo jaunas
šeimas tėvams, seneliams ir kitoms
giminėms auginti.

Jis pastebėjo, kad kaimuose ir
mažuose miesteliuose yra likę dau-
giausia senyvo amžiaus gyventojai, o
ir jų gyvenimo sąlygos yra nelinks-
mos. Važiuojant kaimo keliais Varia-
kojis pastebėjo daugybę tuščių že-
mės sklypų, nes Vyriausybė žemdir-
biams apmoka už nieko neauginimą,
siekdama išlaikyti konkurenciją su
Europos šalimis. Yra liūdnoka, kad
savivaldybės neturi pakankamai pi-
nigų pagalbai teikti. Lietuvos ne-
laimė yra noras viską grįsti degtinės
buteliu. Yra daug turtingų asmenų,
kuriems Lietuvos gerovė nerūpi.
Didieji miestai „blizga”, kaimai ir
miesteliai yra netoli „skurdo” ribos,
bent taip rašo vietos laikraščiai. Sun-

kiausiai sekasi pensininkams ir vy-
resnio amžiaus žmonėms. Yra ir gra-
žių pošvaisčių ir Lietuvą verta lan-
kyti, – įsitikinęs J. Variakojis.

Valdybos pirmininkė pakvietė J.
Variakojį pranešti apie jo vadovauja-
mos organizacijos išleistą sidabrinį ir
varinį medalius, skirtus 600 metų
nuo Žalgirio mūšio prisiminti. Meda-
lius išleido Filatelistų draugija „Lie-
tuva” drauge su lenkų filatelistų or-
ganizacija. Medalių pristatymas
įvyks Balzeko kultūros namuose š.
m. spalio mėn. 15–17 dienomis.

Artėjant vakarui ir pasibaigus
klausimams, valdybos pirmininkė,
padėkojusi už pokalbius ir dalyvavi-
mą juose, pakvietė baigti susirin-
kimą. Susirinkimas pabaigtas ASS
daina ,,Dievui, Tau, Tėvyne, ir Žmo-
nijai, skiriam visą meilę mes savo
širdžių, mes teturim mokslą ir jau-
nystę, esam skautai be savo miš-
kų”.

FSS Čikagos skyriaus nariai, dalyvavę pirmoje šio rudens sueigoje Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Iš k. sėdi: Svajonė
Kerelytė, Ritonė Rudaitienė, pirm. Jolanda Kerelienė, Dalia Povilaitienė, Birutė Vilutienė ir Erika Brooks; stovi: Aldona
Meiluvienė, Gražina Traškienė, Daila Liubinskienė, Ilona Laucienė, Nijolė Pupienė, Juozas Liubinskas, Kęstutis Ječius,
Antanas Paužuolis, Kristina Vaičikonienė, dr. Vilija Kerelytė, Aušrelė Sakalaitė, Pijus Bielskus, Danguolė Bielskienė ir
Jonas Variakojis. Jūratės Variakojienės nuotr.

Š. m. spalio mėn. 30 d.,
šeštadienį, 6 val. v.

Cleveland,
Šv. Kazimiero didžiojoje

salėje rengiama
dailininkės Danguolės
Šeputaitės-Jurgutienės
M E N O P A R O D A

Įėjimas – auka.

Rengia Akademinis skautų sąjūdis
Cleveland skyrius

Š. m. rugsėjo 12 d.
Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo para-
pijoje, Čikagoje,
įvyko Šiluvos atlai-
dai. Šiluvos atlaidų
procesijoje dalyva-
vo Čikagos lietuvių
skautų „Lituanicos“
ir „Nerijos“ tuntai.
Procesijos metu s.
v. Audrius Aleksiū-
nas ir g. v. v. Siga
Lapinskaitė.

ps. fil. Rasos
Aleksiūnienės

nuotr.
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Įžūlus gyvenimas ir
tolygūs žmonės

VYTAUTAS VOLERTAS

Prisiminiau pažįstamo žodžius, skirtus Kristinai Brazauskienei,
kai ji prasitarė apie jai derančią prezidento našlės rentą: „Ta
akiplėša boba neturi jokios sarmatos.” Supratau, kad barbariz-

mus jis tyčiomis pavartojo, kad pabrėžtų savo mintį. Nutytėjau, bet pa-
galvojau: ką vargdienėlei daryti, kai lėkštė tuščia? Mirti badu? O gal dar
kirpėjai nesumokėta, gal kokia skolelė už suknelę užsilikusi... Tik valsty-
binių išmokų ieškoti, nes ir katalikiškos prieglaudos jai būtų problema-
tiškos, o šeši milijonai pelno už parduotą statomą viešbutį nėra labai di-
delis skaičius. Skurstanti prezidentienė sudarytų Lietuvai nepatogumų.

Šiuo klausimu rūpindamasis prisiminiau vieną įvykėlį, buvusį prieš
kelias dešimtis metų Baltimore (JAV). Kavinėn įsibrovęs valkataujantis
vyrukas kabinėjosi prie svečių ir medžiojo stikliukus. Kažkas jį perspėjo,
kad savo elgesiu darąs lietuviams gėdą. Jis atšovė: „Jūs man darote gėdą.
Baltimorėje yra tiek daug lietuvių, bet nepajėgiate išlaikyti vieno savo
valkatos.” Štai kokia glaudi šių įvykių sukelto rūpesčio bendrystė.

Įžūlių mostų pasitaiko visose šalyse, visuose visuomenės luomuose ir
visose gyvenimo srityse. O XXI a. šiomis apraiškomis yra gal net turtin-
gesnis už ankstesnius laikus. Ar ne akiplėšiškumas Vilniuje surinko de-
monstracijai Europos lesbytes, homukus ir kitokius linksmuolius? Ar Lie-
tuvoje kas nors juos skriaudė, išskirdinėjo? Kokios naudos susilaukė? Ar
ne ta pati priežastis New York stumia musulmonus steigti savo centrą
šalia 9/11 nelaimės vietos, musulmonų fanatikų veiklos vaisiaus? O žydai
Palestinoje, užsispyrusiai statą namus arabų laukuose ir iešką amžinos
taikos? Ar savo ribose jau neturi žemės lopelių, kur žmonės galėtų įsikur-
ti? Ir linksmuosius čigonėlius prisiminkime. Nemandagiai išmaldos pra-
šinėja, begėdiškai vagiliauja, bet dirbti ir tvarkingai, švariai gyventi nesi-
rengia nei Vilniuje, nei Prancūzijoje, nei Italijoje. Taip gyventi jiems se-
kasi jau ištisus šimtmečius. Ir atskiri garsūs žmonės, ir menkėlesni žmo-
giukai, nežiūrį jokių etiketų su gėdomis, lenda, kur jiems nereikia, grie-
bia, kas jiems nėra būtina turėti. Jei galima ką sučiupti, čiupk. Užplūdo
globalizmo filosofija, skelbianti, kad jokios kitokios tiesos nėra, tik ta, kuri
tau patinka, tad ir akiplėšiškumas yra tiesa, nes jis gal naudą neša. Gim-
dykite, jaunos miestų mergužėlės, vaikus, imkite valstybines pašalpas, o
kad tie betėviai vaikai plėšikais išaugs, kalėjimais jais pasirūpins.

Kai kurie įžūlūs įpročiai įsigali vienoje ar kitoje tautoje. Tie įpročiai
savo šešėlius meta ant visų tautos narių. Bandoma net keisti tautų įvar-
dijimus. Čigonai prašosi būti vadinami romais. Negrai pyksta negrais šau-
kiami. Žydai taip pat norėtų būti kaip nors kitaip įvardijami. Bet kaip?
Lietuvių kalboje jokių romų nebuvo. Negras buvo negras, tamsiaodis Afri-
kos gyventojas, retai sutinkamas, geras ar blogas, bet ne koks Afrikos
amerikietis ar spalvotasis. O pas ką lietuvis pirkdavo druską, žibalą, sil-
kes? Pas izraelitą?

Tautos vardo keitimas nieko neduos, jei nepasikeis tautos gyvenimo
būdas. Po kiek laiko romas reikš tą patį, ką šiandien reiškia čigonas.
Neigiamos savybės greitai prilimpa, o pasyviosios arba gerosios reikalau-
ja daug laiko. Italai dainininkų tauta staiga netapo. Užtruko ne vieną am-
žių, kol vokiečiai pagarsėjo tvarkingumu, rusai nerūpestingumu.

Kaip yra su mumis? Atrodo, kad mums akiplėšiškumo niekas nepri-
kaišioja, ir vardo keisti nereikia. O turtingų našlelių vargai vargužėliai
telieka joms pačioms.

EGIDIJUS
ALEKSANDRAVIÇIUS

Tikriausiai nesurasim spalvin-
gesnio reiškinio už tą, kuris galėtų
būti pavadintas tylos kultūra. Kaip
anekdotas, kuris nuskamba ne laiku
ir ne vietoje, kaip praleista proga
patylėti pakelia tylos vertę, taip kokio
nors dėmesio verto kultūros ir meno
fakto nutylėjimas tylą paverčia nuo-
dėme.

Imuosi samprotauti apie tylą ir
nutylėjimus kaip apie ydą, kuri už-
daroje Lietuvos visuomenėje yra aš-
tresnė nei atviruose Vakarų kultūros
skersvėjuose. Taip jau klostėsi kul-
tūros istorijoje, kad naujos idėjos ar
meninės paraiškos nuolat suskaldy-
davo į jas reagavusių gretas. Atsiras-
davo sekėjų ir garsintojų. Atsirasdavo
priešininkų ir piktų kritikų – tai
intelektualinio srauto alfa ir omega.
Štai kokia nors uždara imperija gi-
nasi nuo negeistinos idėjų iš užsienio
skverbties – uždraudžiami kūriniai
arba leidžiama tik arši kritika.

Tačiau ir tokiu būdu ateinanti
informacija būdavo suvartojama vi-
siškai netikėtu valdžiai ir cenzoriams
būdu. Juk sovietmetis išmokė moky-
tus lietuvius, kad kokio nors kri-
tikuojamo filosofo mintis galima per-
imti ir iš jas neigiančio ar peikiančio
teksto. T. y. taip klostėsi įgūdžiai
skaityti priešinga kryptimi. Net for-
maliai kritikuojant galėjo būti augi-
namas priešingas – net laisvės idėjų
sklaidos darbas. Ar maža įrodymų
kadaise sovietmetyje proto švyturiu
buvusiose „Problemose” arba „Filo-
sofijos istorijos chrestomatijos” to-
muose?

Tačiau ir sovietų minties sargai
žinojo, kad yra tokių dalykų, kurių
net pikčiausia kritika, net juodžiau-
sias dergimas yra draustini. Patiems
pavojingiausiems reikalams kaip mir-
ties nuosprendis buvo skirta tyla. Iš
dalies tai šiandien suvokia įgudę
viešieji ryšininkai, kalantys savo poli-
tinių mokinukų galvosna, kad nėra
jokio skirtumo, ar gerai, ar blogai
tave mini žiniasklaidoje. Skiriasi tik
vienos ar kitos viešinamos informaci-
jos kaina. Arba skirtumas yra tik tas,
kad už gražų žodį tenka mokėti pa-
čiam, o už blogą mokės intriguojantis
oponentas. Kai politikas nėra suga-
dintas protinio darbo, jam ir nelieka
skirtumo ar jis šoks, dainuos, ar ga-
dins nuotaiką ir orą, ar plepės nesą-
mones – svarbu būti paminėtam, pa-
rodytam, apkalbėtam. Kol kas tai ly-
ginamasis viešasis pasirodymas, ku-
rio kultūrinės pasekmės yra sunkiai
pamatuojamos.

Tyla arba nutylėjimas kaip lem-
tinga elgsenos forma yra ne tik inst-
rumentas iš uždaros politikos inven-
toriaus. Kasdienėje ką nors kuriančių
žmonių aplinkoje tyla naudojama
labiau intuityviai, neįsileidžiant jos į
sąmoningumo akiratį. Posovietinio
postkolonializmo klimate pranašumo
ir susireikšminimo geismas yra it
neįveikiama srovė, kuriai priešintis
pritrūksta motyvų ir valios. Tai at-
mosfera, kurioje kiekvienas siekia
būti pirmu kaimo bernu, net jei šiam
siekiui patenkinti reikėtų užmušti
konkurentus. Ši yda nesvetima nei
meno, nei mokslo žmonėms, nei ko-
kių festivalių rengėjams. Jau net glu-
minti nustojo koks reklaminis rik-
telėjimas, kad vienas ar kitas mu-
zikos kūrinys atliekamas Lietuvoje
pirmą kartą, nors čia pat dar neuž-
mirti sėkmingi ankstesnių muzikan-

tų projektai. Net didoku tiražu išleis-
tos kompaktinės plokštelės (kiek
kartų pirmąkart Lietuvoje buvo
sugrotas Astor Piazzolla?).

Akademinėje Lietuvos visuome-
nėje – bent jau humanistikoje ir so-
cialiniuose moksluose – paslėptos
kompiliacijos ir ankstesnių spausdin-
tų tyrimo rezultatų nutylėjimas taip
pat yra nesvetimas. Kartais ta yda
pusiau sąmoningai paslepiama už
dirbtinio disciplinavimo tvorų: jei
istorikas nemato, kad prie jo tiriamo
lauko buvo prisigretinta iš litera-
tūros, meno ar minties istorijos pu-
sės, tai ir bala nematė. Tačiau kartais
tyla dvelkteli tokiose aplinkybėse,
kuomet neminimas tikras to paties
lauko artojas. Tada iš tiesų kyla tylos
byla.

Profesorius Algirdas Avižienis –
vienas didesnių skaičių pasaulio
žmonių po ilgų darbo dešimtmečių
geriausių pasaulio universitetų de-
šimtuke nuolat kybančiame Univer-
sity of California (UCLA) yra paste-
bėjęs vieną gluminantį akademinio
elgesio bruožą. Tikrai gerame univer-
sitete, kur sukiojamasi tarp dešimties
nobelistų, tvyro žingeidumo ir atradi-
mo nuotaika. Ten profesoriai lankosi
profesorių paskaitose, ten nuolat
teiraujamasi apie kolegos tyrimus,
laukiama knygų, džiaugiamasi, pole-
mizuojama, kritikuojama. Mat rim-
tam mokslo žmogui nei kas saulę užs-
toja, nei kitus menkinti pagunda ky-
la. Ir priešingai. Jei universitetas yra
menkas, o vidutinybių sambūriai
prižiūri, kad niekas niekur neišsišok-
tų – tuomet liguista konkurencija ir
pavydas tampa pagrindiniu elgesio
bruožu.

Tikrai didelio mokslininko ar
menininko retorikoje didelę vietą
visada užims kruopštus pirmtakų
įdirbio aprašymas, pagarbus, bet ne
dievotas mokytojų paminėjimas ir,
žinoma, ilgas padėkos vertųjų sąra-
šas. Nesvarbu, ar profesoriai ar stu-
dentai bent kruopelytę prie talkos
būtų pridėję. Regis, kad tik didelis
nevisavertiškumo kompleksas gali
stumti priešingon pusėn – tada it
sunki girnapusė taps padėkos žodis.

Postkolonialinio kaimo uždaru-
mas yra vešli dirva vidutiniškumui
tarpti. Tada save steigiančio vertin-
gumo, pranašumo, reikšmingumo
koplytstulpiai kyla prie kiekvieno
kampo. Trūksta tik ko nors panašaus
į Kolumbo kajutę – pasipuikuoti prieš
tuos, kurie nežino, kad nepasidali-

TYLOS BYLA

jančių atradėjo simboliais, muzie-
juose yra tokie eksponatai. Dar dau-
giau: tokiame klimate valdžia ir
galios piramidės alpinistai tampa ir
teisėjais, ir pinigų seikėtojais.

Nuodėmingos tylos bendruome-
nė Lietuvoje yra gausi. Vieni pas-
merktųjų tylai sąrašai riogso ant
gelstančios žiniasklaidos redakcijų
stalų – kad per klaidą kokios geros
žinios apie juose įrašytus neišsprūs-
tų. Kitus juodus sąrašus skelbia
patys mokslo, meno žmonės ar viešo-
sios erdvės aktoriai. Gal ir recenzijų
bado reiškinius būtų galima suprasti
būtent tokioje plotmėje? Kai kokios
nors knygos nemini, tai bent jau
savame klane atrodo, kad jos ir nebu-
vo. Kita vertus, akivaizdžiai Lietu-
voje auga pajėgumas, gausėja gretos
tikrai kūrybingų asmenybių, geban-

čių ir įgalinčių kurti toliau nuo galios
ir apdovanojimo centrų, seniai supra-
tusių liguisto susisvarbinimo žalą ir
tuštybę. Nepaisant posovietinio su-
stabarėjimo Lietuvoje priaugo žmo-
nių, ieškančių savo individualių kelių
ir žingeidžiai pasitinkančių kitus ir
kitokius, kurie verti ne pranašumo
spektaklių, o pasidalijimo ir idėjų
mainų džiugesio. Elektroninė erdvė
didina galimybę pasakyti savo žodį ir
būti išgirstiems. Tikėtinas ir suprati-
mas, kad tyla ne visados yra gera
byla.

Egidijus Aleksandravičius –
istorikas, habilituotas humanitarinių
mokslų daktaras, profesorius. Nuo
2000 m. universiteto Lietuvių išeivijos
instituto direktorius, Išeivijos studijų
centro vadovas.

Save steigiančio vertin-
gumo, pranašumo, reikš-
mingumo koplytstulpiai
kyla prie kiekvieno kam-
po. Trūksta tik ko nors pa-
našaus į Kolumbo kajutę –
pasipuikuoti prieš tuos,
kurie nežino, kad nepasi-
dalijančių atradėjo simbo-
liais, muziejuose yra tokie
eksponatai. Dar daugiau:
tokiame klimate valdžia ir
galios piramidės alpinistai
tampa ir teisėjais, ir pinigų
seikėtojais.
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Ne tik vaikai ir anūkai jaučia
kažkokią trauką vykti į Dainavą
– ją jaučia ir senos močiutės.

Žvilgteriu į jaunas mamas, migdančias
savo mažuosius, ir atskrenda seni prisi-
minimai, kai mes, dabartinės močiutės
taip darėme ir pasikeisdamos su tėve-
liais ar draugėmis ėjome klausytis pas-
kaitų. Jau mažai tų dabartinių močiu-
čių atvažiuoja. Tada nesiskundėme ne-
patogiomis lovomis, naktiniu jaunimo
triukšmu ar nemaloniai karštu oru.
Viskas buvo gera ir miela.

Sendraugių ateitininkų stovykla
įvyko ALRKF stovyklavietėje Daina-
voje, š. m. liepos 25–rugpjūčio 1 d.
Tema – ,,Kas tas artimas?” Visur neti-
kėtai pasirodydavo balta, iš kartono iš-
kirpta žmogaus figūra, primenanti sto-
vyklos temą. Ji visur pasirodydavo, prie
laužo, prie vėliavų, net ir paplūdimy. Ji
kažkaip netikėtai atsirasdavo ir ją kaž-
kas apkabinęs laikydavo. Tą temą dau-
giau išryškino Juozo Križinausko ir
tėvo Antano Saulaičio, SJ pašnekesiai,

kuriuose buvo apstu artimo meilės pa-
vyzdžių.

Mano nustebimui, čia stovyklavo
220 žmonės, iš kurių 120 buvo vaikai ir
jaunimas. Pirmoji sekmadienio vakarie-
nė būna įdomiausia. Čia atrandi seniai
pažįstamus veidus ir būna daug, daug
malonių apsikabinimų. Pamatai ir kas
prie kokio stalo sėdi. Vakarinės pirmo-
sios Mišios sutraukia beveik visus Dai-
navos gyventojus, po daug ateitininkų
mačiusiu senuoju ąžuolu. ,,Sutelk visus
šventoj rimty” nuaidi įprastos a. a. Sta-

sio Ylos žodžių ir Fausto Strolios mu-
zikos giesmės aidas per Spyglio ežerą.
Stovyklos kapeliono Eugenijaus Troic-
kio trumpi, bet taiklūs pamokslėliai,
duodavo dvasinio peno visai dienai. Kas
darosi anksti ryte? Mano dideliam
nustebimui, patys mažiausieji keliasi
anksčiausiai ir su savo tėveliais ir bū-
relių vadovais traukia į dar ryto rūku
aptrauktą ežerą, su meškerėmis ir slie-
kais bandyti savo laimę. Seka rytiniai
pasivaikščiojimai, kai kurių sveikuolių
bėgimai Dainavos keleliais, kai kurių
rimtų dviratininkų pasivažinėjimai jau
už Dainavos stovyklos ribų. Deja, į ry-
tines Mišias gerokai mažiau stovyklau-
tojų susirinkdavo ir tik vienas kitas jau-
nuolis ar vaikas su tėvais, nes jos vyk-
davo 8 val. ryto, kada miegas dar toks
saldus. Nerangiai renkamės, ypač jau-
nimas ir į vėliavų pakėlimą. Tačiau pa-
tys mažiausieji labai noriai kelia vė-
liavas, o jų draugai stovi garbės sargy-
boje. Vėliavos kyla aidint ateitininkų
himno garsams. Dar prie vėliavų kun.

Eugenijus kalba ryto ir prieš valgį mal-
das. Tada mažieji pasipila tekini į val-
gyklą, kur jų laukia skanūs Zitos ir
Bronės bei jų padėjėjų paruošti pus-
ryčiai. Rytą užbaigiame vaikų dainomis
prie Baltųjų rūmų. Jiems padeda jauni
vadovai bei tėvai. Netrukus vaikai iš-
siskirsto į būrelius ir keliauja į kitą
pusę ežero užsiėmimams. Įsivyrauja
tyla…

Dabar yra paskaitos, į kurias susi-
renka gal 50–60 sendraugių. Pašne-
kesių buvo įvairių ir net labai įdomių.

Pirmos dienos pašnekesiui
vadovavo Juozas Križi-
nauskas, dirbantis ortope-
dijos protezavimo klinikoje.
Jis pasakojo ir rodė skaid-
res apie tą patį darbą Gua-
temaloje, kur jis praleido
šiek tiek laiko dirbdamas
ir pritaikydamas sąnarių
įtvarus kojų ir rankų ne-
tekusiems žmonėms. Orga-
nizacija ,,Range of Motion”
iš Amerikos, jau 18 metų
atvažiuoja dirba šį darbą
Guatemaloje. Neįgalieji žmonės, pa-
našiai kaip ir sovietinėje ir net poso-
vietinėje Lietuvoje, laikomi antrarū-
šiais. Reikia jiems padėti, kad jie taptų
savistoviais žmonėmis. Kalbėtojo tema
puikiai derinosi su Sendraugių savaitės
tema – ,,Kas tas artimas?”, o taip pat
derinosi ir su ateitininkų visuomeniš-
kumo principu.

Kita, ne mažiau įdomi paskaita,
buvo advokatės, dirbančios tarpinin-

kavimo (mediation) srityje, Či-
kagoje, Kristinos Wayne, tema
— ,,Alternatyvūs konflikto
sprendimo būdai”. Dažniausiai
šie būdai naudojami skyrybų
metu, kad padėjus tėvams leng-
viau išspręsti problemas liečian-
čias vaikus. Čia tėvai gali susi-
tarti geruoju, neprieinant prie
teismo sprendimo. Tarpininka-
vimas yra daug pigesnis negu
advokato samdymas.

Antradienio rytą, ses. Ignė
Marijošiūtė vedė pokalbį – ,,Pra-
raja, ar viens prie vieno?” ,,Ti-
kėjimo kelionėje visi esame
kitur”, – sakė ses. Ignė. Tikėti
reikia su protu, o melstis su šir-
dimi. Malda yra ne tik poteriai,
bet širdies bendravimas su Jė-
zumi. Krikščionybės esmėje yra
ne principai, o Jėzaus asmuo.
Bažnyčia padeda pažinti Jėzų ir
prie Jo artėti per maldą, litur-
giją, sakramentus ir bendra-
vimą. Materializmas, reliaty-
vizmas, stabmeldystė — daiktų

ar karjeros meilė, „supermarket” dva-
singumas užtušuoja tikrąjį dvasingu-
mą. Krizė pačioje katalikų Bažnyčioje
pasireiškianti pedofilija, abortais, euta-
nazija yra lyg voties prasiveržimas. Tu-
rime atgimti iš naujo Dievo malonėje,
pradėti iš naujo, „nikodemiškai” atsi-
versti. Atsinaujinimas turi kilti ne iš
hierarchijos, bet iš pačių pasauliečių.
Šv. Ignacas, Šv. Paulius, mūsų Šal-
kauskis, Dirsytė, Rasa Poskočimienė,
visi buvo to laiko pasauliečiai. Neužgož-
kime savo dvasinės tuštumos ,,veikla”,

karjera, „meile” ligoms. ,,Leiskime Jė-
zui sutikti mus ir Jo malonei veikti per
mus… Gyvendama Lietuvoje įgijau
drąsos skelbti Jėzų”, — sakė kalbėtoja.
Ji pasigenda gyvojo tikėjimo puoselėji-
mo tarp Amerikos lietuvių.

Kelionė per Bibliją, tai buvo kitas
pašnekesys, kurį vedė Vitas Sirgėdas.
Vitas papasakojo kaip jis perėjo 24
savaičių Biblijos pažinimo kursą, kurio
sudarytojas yra teologas Jeff Cavins.
Vitas vaizdžiai paruošė visą kursą spal-
votuose paveiksluose ir braižiniuose,
parodydamas kas ir kur vyko tam tikru
istoriniu ir biblijiniu laiku. Taip pat
išdalijo stropiai paruoštus aplankus,
kuriuose radome viso kurso apžvalgą ir
kaip susirasti norimas temas Biblijoje.
Su visu kursu galime susipažinti aki-
vaizdžiai, lankant kursą su pačiais
kurso sudarytojais, kursą lankant su
mokytoju (facilitator) ir skaidrių pa-
galba arba per internetą.

Andrius Kazlauskas, PhD, Harvar-
do medicinos mokyklos profesorius,
kalbėjo tema: ‘Inteligentiškumas ir aro-
gantiškumas’ – nevykęs, bet dažnas
derinys”. Andriaus tema lietė ka-
mienines ląsteles ir jų iššūkius dabar-
tiniuose moksluose. Kamieninės ląste-
lės yra kaulų smegenyse ir neribotai
dauginasi. Jos pasidaro diferencijuotos
ir turi savo paskirtį. Yra vilties, kad su
kamieninių ląstelių pagalba būtų gali-
ma gydyti kai kurias nepagydomas
ligas, pvz., glaukomą, kur ląstelės per
anksti žūsta, cukraligę, atstatant in-
sulino gaminimo ląsteles. Kamieninių
ląstelių šaltiniai yra besivystantis
kūdikis (embrio), ,,in vitro” apvaisini-
mo likučiai ir reprogramuotos, diferen-
cijuotos ląstelės, kurios nereikalauja
aukos. Buvo paminėtas ir Bažnyčios
požiūris — Bažnyčia pasisako, be kom-
promisų, prieš ląstelių naudojimą iš
minėtų šaltinių. Išmintis ir žinojimas,
kurie gali vesti į savarankiškumą ir net
puikybę, gali pakeisti mūsų santykį su
Dievu. Yra pavojus, kad galime pasi-
justi ,,dievais”, nepriklausomi nuo mū-
sų Kūrėjo.

KAS TAS ARTIMAS?
Prisimenant Sendraugių ateitininkų savaitę Dainavoje
Žvilgsnis per močiutės prizmę
Aldona Kamantienė

,,Neužgožkime savo dvasinės tuštumos ‘veikla’, karjera, ‘meile’ ligoms. Leiskime Jėzui sutikti mus ir Jo malonei veikti per mus”, – ses. Ignė Marijošiūtė vadovauja pokalbiui
Ateitininkų sendraugių stovykloje Dainavoje.

Sendraugių stovyklos programos vedėjos Monika
Mikulionytė ir Vaiva Laniauskaitė su ,,nežinomu
artimu”.

Po paskaitų – šokiai. Viduryje, stovyklos organizatorė Viktutė Siliūnaitė, Rūta Gaškaitė, Domas
Lapkus, stovyklos organizatorė Rūta Kulbienė, Tadas Kulbis ir Marius Kasniūnas.

Nuotraukos Dainos Čyvienės
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Kalbėtojas priminė, kad išmintis ir
moksliniai pasiekimai yra Dievo dova-
na, kuriuos, su nusižeminimu, reikia
naudoti tarnaujant kitiems.

Lyme liga, tai kitas labai įdomus ir
daugeliui širdį vėręs pašnekesys. Alė
Lelienė, keturių vaikų motina, papa-
sakojo apie jos šeimos susidūrimą su
Lyme liga, kuri yra labai sunkiai nu-
statoma ir gydoma. Liga kyla iš bakte-
rijos, kurią nešioja erkės, kurios mai-
tinasi pelių ir stirnų krauju. Šiuo metu
yra šios ligos epidemija, nes daugėja
stirnų, kuriose laikosi erkės. Liga buvo
pastebėta Lyme miestelyje, Connecti-
cut valstijoje 1979 metais. Iš to ir kilo
jos vardas. Didelis skaičius miestelio
gyventojų susirgo. Ligos pažymiai gali
būti labai įvairūs – chroniškas nuovar-
gis, nuolatinis mieguistumas, tempe-
ratūra, reumatinio artrito simptomai.
Lyme ligos bakterija turi galimybę pa-
veikti visą žmogaus kūną – organus ir
nervų sistemą. Ši liga sunkiai nusta-
toma, nes nešioja kitų ligų požymius.
Lengviausia atpažinti ligą iš žiedo for-
mos išbėrimų — ,,bull’s eye”, tačiau ne
visi užsikrėtę būna išberti. Pastebėjus
erkę, įsisiurbusią į kūną, reikia ją su
pincetu atsargiai ištraukti, nepaliekant
galvos ir nuvežti į ligoninę patikrinti,
ar ji neneša Lyme ligos. Nebūtinai kiek-
vienas erkės įkandimas atneša susir-
gimą. Kūnas gali būti atsparus tai ligai.
Norint apsisaugoti nuo erkių įkandimo
reikia nešioti ilgas kelnes, kojines, švie-
sios spalvos rūbus, ant kurių erkė būtų
pastebima. Patartina vaikščioti miškų
takeliais ir apsipurkšti DEET chemi-
kalu, kurio erkės nemėgsta. Gydymo
laikas gali būti ilgas ir liga nuosekliai
gydoma prižiūrint gydytojui, su anti-
biotikais.

Ar mūsų investicijos gali pakeisti
pasaulį? Tai tema, kurią nagrinėjo Pau-
lius Majauskas, MBA, dirbantis Mor-
gan Stanley Smith Barnei bendrovėje.
Praktika rodo, kad žmonėms svarbu,
kur bendrovės investuoja jų pinigus.
Kalbėtojas patarė vengti ,,sin stocks”,
t.y. azartiškų lošimų, tabako kompani-
jų, kompanijų, kurios rėmė ,,Apart-
heid” Pietų Afrikoje, ,,Nike” kompani-
jos, kuri išnaudojo Afrikos vaikus, pras-
tose darbo sąlygose gaminant sviedi-
nius. Jungtinės tautos ragino socialiai
atsakingą ir teisingą investavimą. Su-
sikūrė ,,United Natons” ekonominė
programa. Vėliau susikūrė ESG (En-
vironment, Social and Governance
Issues) vertinimo sistema. Bendrovių
ESG vertinimas yra KLD tyrinėji-
muose. Tai yra būdas vertinti bendro-
vių sąmoningumą ir atsakingumą. Yra
organizacijų, kurios vertina bendroves
pagal religines vertybes. ,,Social Invest-
ment Forum” tinklalapis parodo socia-
liniai atsakingų ,,Mutual Funds” lente-
les. Būtų gera, kad kiekvienas inves-
tavimas turėtų ESG vertinimą.

Pagaliau priėjome ir prie stovyklos

temos: ,,Kas tas artimas?” Kun. Sau-
laitis, SJ pradėjo iš Senojo Testamento,
,,Mylėk savo artima kaip pats save”
sąvoka ir pratęsė iki Naujojo Testa-
mento, ,,Mylėkite vienas kitą kaip aš
jus myliu”.

Kalbėtojas išbraižė Vilniaus miesto
žemėlapį ir keliavome per stoteles, kur
veikia artimo meilės akivaizdžios iš-
raiškos, namai, kuriuose prisiglaudžia
reikalingi meilės bei psichologinės ir
fizinės pagalbos žmonės – vaikai, se-
neliai, aklieji, neįgalieji, savižudžių šei-
mos, alkoholikai, valgyklos benamiams
ir vargšams, rūbų sandėliai ir t. t. Su-
skaičiavau 45 tokias stoteles, bet tik-
riausiai jų buvo daug daugiau. Jeigu jas
visas paminėčiau, šis aprašymas būtų
be pabaigos. Tose minėtose vietose
dirba savanoriai, nors Lietuvoje sava-
norių yra dar tik apie 10 procentų. Tai

tik pavyzdžiai apie artimo meilės dar-
bus ir atsako į klausimą, ,,Kas tas arti-
mas?” Kol kas ,,dirva plati, o darbi-
ninkų maža”. Pabaigai norisi pasakyti,
kad savanoriauti galima ne tik Lietu-
voje, bet ir ten, kur mes gyvename;
pvz., savo parapijose, bendruomenėse,
ligoninėse, benamių ir vargšų virtu-
vėse. Artimui galime tarnauti visur ir
kiekvieną dieną.

Kita Sendraugių stovyklos dalis,
pasiūlymas dar esant namuose, skaityti
Nerijos Putinaitės knygą ,,Nenutrūkusi
styga: prisitaikymas ar pasipriešinimas
sovietų Lietuvoje”, kurią su paskaiti-
ninke iš Lietuvos Gabriele Gailiūte ga-
lima būtų diskutuoti ir analizuoti. Ta-
čiau knygos kopijų turėjome gana ma-
žai, todėl kai kurie pasikeisdami pra-
dėjo knygą skaityti tik būdami Daina-
voje. Medžių paunksmėje susirinkdavo
knyga besidominčių būrelis ir diskutuo-
davome. Buvo nelengva knygoje kilu-
sius klausimus išsiaiškinti, ar iš tikųjų
buvo pasipriešinimas, ar prisitaikymas

žmonių, gyvenusių sovietų Lietuvoje.
Tikrasis pasipriešinimas reikalavo
gyvybės aukos arba ištrėmimo. Žmonės
taikėsi prie sistemos net to nejausdami.
Todėl jie buvo įtakoti. Kai kurie pri-
ėjome išvados, kad gal dabar mažiau
teisime Lietuvos žmones, nes jie turi
stiprų, per 50 metų suformuotą, sovie-
tinį paveldą. Atrodė, kad paskaiti-
ninkės norėta, kad patys skaitytojai
daugiau tuos klausimus gvildentų, o ji
atsakinėjo į klausimus, arba taisė
klystančius.

Be anksčiau minėtų paskaitų ir
diskusijų Sendraugių stovykloje buvo
daug ir ne taip rimtų programos dalių.
Ką užsiėmimų būreliuose vaikai veikė,
sunku būtų man atsakyti. Matydavau,
kad iš užsiėmimų jie grįždavo labai
pavargę ir laimingi. Beveik kiekvieną
rytą, kai ateidavome po šv. Mišių pa-

kelti vėliavas, nuo ežero grįždavo būrys
vaikų su meškerėmis ir vadovais. At-
rodo, kad tai būta vieno iš pačių sma-
giausių ir įdomiausių užsiėmimų.
Meškeriotojai buvo apdovanojami.

Kita savaitės linksmybė – laužas,
kurio metu daug dainuota. Visi vaikai
ir šeimos turėjo progos sukurti savo
vaidinimėlius ir parodyti juos kitiems.
Turiu pasakyti, kad tokių pasirodymų
gal buvo ir per daug. Siūlyčiau stovyk-
los ruošos vadovybei apie tai pagalvoti
ir šeimų pasirodymus trumpinti.

A. a. Rasa Poskočimienė dar labai
gyva tarp stovyklautojų. Šeštadieno
vakarą ,,Spektaklio būrelis” suvaidino
jos parašytą smagų vaidinimėlį, ,,Zeno-
bijos fobija”, kur karalienė Zenobija
degė pavydu, kad jos pavaldinė Julija
buvo daug už ją gražesnė ir plonesnė.
Po daug nesklandumo sukėlusių ginčų
gražioji Julija prižadėjo Zenobijai pa-
dėti, kad ji taip pat taptų gražia. Vai-
dinimas geras ir tuo, kad jis pagerino
vaidintojų lietuvių kalbą. Vaidintojai

turėjo išmokti vaidmenis. Todėl vai-
dintojų kalba buvo gana graži ir taisyk-
linga, o tarsena aiški. Prie vaidinimėlio
daug pasitarnavo režisierės Vija Lietuv-
ninkaitė, Andrėja Siliūnaitė ir Vilija
Aleksaitė.

Jau įprasta, kad keli pasirodymai
vyktų šeimų būreliuose. Kelios šeimos
susiskirsto į būrelius, kurie turėjo su-
galvoti vaidinimėlį, ir visi būrelio nariai
jį suvaidinti. Ši vakaronė turbūt buvo
pati gražiausia ir prasmingiausia. Pa-
baigai, besiruošiąs į Ateitininkų kong-
resą vykti ,,Dainavos” ansamblio vyrų
vienetas, vadovaujamas Dariaus Poli-
kaičio, sumanė klausytojus pamaloninti
savo generaline repeticija, kuri puikiai
pavyko.

Gal dar ir ne visas stovyklos links-
mybes paminėjau, bet tegu tai būna at-
leista močiutei. Prie šio stovyklos ap-

rašymo dar norėčiau ir pastabą pa-
daryti. Kai kurie sendraugiai pasigedo
bent vienos paskaitos ateitininkiškomis
temomis: apie ateitininkų istoriją, pra-
eitį, dabartį, ateitį, ypač, kai švenčiame
ateitininkijos šimtmetį. Nemažai atei-
tininkiškų asmenybių puošia ir Lietu-
vos istoriją. Taip, žodis „šimtmetis”
buvo linksniuojamas. Net ir šimtmečio
ateitininkiškais marškinėliais buvome
visi apdovanoti. Deja, tas neatskleidžia
ateitininkų organizacijos reikšmės,
gairių, jos Lietuvai reikšmingos pra-
eities ir ateities. Ar čia buvo ruošos ko-
miteto neapsižiūrėta? O gal mes tu-
rėtume vadintis „krikščioniškų šeimų
stovykla”, ne Sendraugių ateitininkų?
Gerai, kad dar žadame per Padėkos
dienos savaitgalį Čikagoje iškilmingai
paminėti ateitininkijos šimtmetį.

Pabaigai dėkojame nenuilsta-
miems Sendraugių stovyklos organi-
zatoriams, be kurių energijos ir en-
tuziazmo stovyklos nebūtų. Ačiū jiems.

Daiva ir Gintarė Daulytės iš Dainavos Spyglio ežero ištraukė pusryčius, kuriuos be-matant iškepė Arūnas Polikaitis.

Kalbėtojai ir klausytojai: Sendraugių stovykloje prie Spyglio ežero Lukas Kubilius, Aleksas Kubilius, Aliukas Anuzis, Zigmas Kisielius, Matas Lelis. Antroj nuotraukoj: Sendraugių
stovyklos jaunimas švenčia ateitininkijos šimtmečio jubiliejų su tortu.
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Stokholmas, spalio 12 d. (ELTA)
– Vaikų rašytojos Astridos Lindgren
premijai 2011 m. gauti tarp 175 rašy-
tojų iš 62 pasaulio šalių yra ir lietuvių
rašytojas Liutauras Degėsys.

A. Lindgren premijos laimėtojas
ar laimėtojai bus paskelbti kitų metų
kovo 29 d. rašytojos gimtajame Vi-
merbio mieste Švedijoje. Tuo pat me-
tu šios premijos laureatai bus skel-
biami ir Bolonijos (Italija) vaikų kny-
gų mugėje, kurioje Lietuva dalyvaus
viešnios teisėmis.

2002 m. įsteigta A. Lindgren at-
minimo premija yra didžiausias apdo-
vanojimas pasaulyje už nuopelnus
vaikų ir jaunimo literatūrai bei jos
populiarinimą. Premija siekiama pa-
skatinti pasaulio domėjimąsi vaikų ir
jaunimo literatūra bei stiprinti vaikų
teises visame pasaulyje. 5 mln. Švedi-
jos kronų (445,000 eurų) premija kas-
met įteikiama vienam ar keletui lau-
reatų. Apdovanojami gali būti rašyto-
jai, iliustruotojai, leidėjai, skaitytojai,
aktyvūs skaitymo propaguotojai.

Ankstesniais metais A. Lindgren
premijai buvo pasiūlyti lietuvių rašy-
tojai Algimantas Zurba, Vytautas V.
Landsbergis, Violeta Palčinskaitė, ra-
šytojas ir dailininkas Kęstutis Kaspa-
ravičius.

57 metų L. Degėsys yra filosofijos

mokslų daktaras, poetas, eseistas,
monografijų, mokslinių straipsnių,
vadovėlių vidurinėms bei aukšto-
sioms mokykloms, esė rinktinių ir 8
poezijos knygų vaikams ir suaugu-
siesiems autorius. Nuo 1990 m. – Lie-
tuvos rašytojų sąjungos narys. L. De-
gėsys stažavo Prahos ir Budapešto
universitetuose, tobulinosi ir dėstė
Švedijoje bei JAV. Šiuo metu dėsto fi-
losofiją Vilniaus pedagoginiame uni-
versitete. 2008 m. L. Degėsys išrinktas į
geriausių Lietuvos dėstytojų dešimtuką.

A. Lindgren premijai pristatytas
rašytojas L. Degèsys

Šviesiausias Lietuvos miestas – Klaipèda

Pilietyb∂s îstatymo prièmimas Seime vèl stringa
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Debrecenas, spalio 12 d.

(ELTA) – Vengrijoje vykusiame XIX
pasaulio karšto oro balionų čempio-
nate du Lietuvos atstovai pateko į ge-
riausiųjų dešimtuką: Vytautas Svi-
derskis užėmė septintą, Rimas Kos-
tiuškevičius – aštuntą vietas. Vytau-
tas Junevičius tarp 118 dalyvių liko
34-as. Pasaulio čempionu tapo ame-
rikietis John Petrehn, sidabras atite-
ko kitam amerikiečiui Nick Donner,
bronza – šveicarui Stefan Zeberli. Pa-
saulio čempionato dalyviai iš viso at-
liko 6 skryžius ir 19 užduočių.

Vilnius, spalio 12 d. (ELTA) –
Lietuvos krepšinio čempionas Vil-
niaus ,,Lietuvos ryto” klubas atsi-
sveikino su vilčių nepateisinusiu tre-
neriu Dražen Anzulovič. 43-ejų metų
kroatas prie Vilniaus komandos vairo
stojo vasarą, tačiau taip ir nesuge-
bėjo sulipdyti pergalingo komandos
žaidimo. ,,Lietuvos ryto” sezono pra-
džia buvo nesėkminga – vilniečiai
Baltijos krepšinio lygos (BBL) taurės
varžybų baigiamosiose varžybose nu-
sileido Tartu ,,Rock” (Estija) krepši-
ninkams.

,,Daihatsu” atšaukia 880,000 automobili¨�
Tokijas, spalio 12 d. (ELTA) –

Vieno stambiausių Japonijos automo-
bilių susivienijimų ,,Toyota Motor”
antrinė įmonė ,,Daihatsu Motor” at-
šaukia per 880,000 automobilių dėl
aptiktų gedimų. Japonijoje atšaukia-
mi ,,Tanto” modeliai su galinio vaiz-
do veidrodėlių trūkumais, dėl kurių
veidrodėliai gali nukristi judant auto-
mobiliui. Tačiau dėl šio trūkumo
avarijų kol kas išvengta. 

Per pastaruosius metus ,,Toyota”
ne kartą atšaukė stambias automobi-
lių partijas visame pasaulyje. 2010 m.
rugpjūčio pabaigoje ,,Toyota” paskel-

bė atšaukianti Šiaurės Amerikoje per
1 mln. automobilių ,,Corolla” ir
,,Matrix” dėl galimų gedimų, dėl ku-
rių gali sustoti variklis. Liepos pa-
baigoje Japonijos automobilių gamin-
toja ,,Toyota” pranešė dėl variklio
trūkumo atšaukianti 270,000 ,,Lexus”
ir ,,Crown” markių aštuonių modelių
automobilių visame pasaulyje. 

Šių metų pradžioje ,,Toyota” dėl
įvairių trūkumų buvo priversta visa-
me pasaulyje atšaukti daugiau nei 8
mln. automobilių. Jungtinėse Valsti-
jose bendrovei buvo skirta 16 mln.
JAV dolerių bauda.

Liutauras Degėsys.    ELTA nuotr.

Varšuva, spalio 12 d. (ELTA) –
Lietuvių pianistas Lukas Geniušas
pateko į antrąjį 16-ojo tarptautinio
Fryderyk Chopin pianistų konkurso
ratą. Iš 78 dalyvių į antrąjį ratą at-
rinkta 40 pianistų.

Lenkijos spauda pažymi, kad pir-
masis konkurso ratas neišskyrė ryš-
kių pirmaujančiųjų, kurie įaudrintų
klausytoją, bet dalyvių pasirodymo
lygis yra aukštas. Šių metų konkurse,
skirtame F. Chopen gimimo 200-
osioms metinėms, antrajame rate to-
liau varžysis ir lietuvių klausytojams
pažįstamas rusų pianistas Miroslav
Kultyšev bei austrų pianistas Ingolf
Wunder.

Pasibaigus pirmajam konkurso
ratui vertinimo komisija posėdžiavo
daugiau kaip tris valandas, o rezul-
tatus paskelbė jau po vidurnakčio. Į
antrąj ratą pateko 40 pianistų iš 15
šalių, tarp jų – didžiausia grupė yra iš
Rusijos (7 dalyviai) ir tradiciškai – iš
Japonijos, kuri išsaugojo konkurse 6
dalyvius. Toliau varžysis 4 lenkai,
taip pat sekasi prancūzams, italams,
pianistams iš Ukrainos ir JAV. Tei-
giama, kad atlikėjų brandą ir artis-

tinį originalumą bus galima įvertinti
kituose konkurso ratuose, kai kiek-
vienas jų pasirodymas prilygs reči-
taliui.

F. Chopin konkurso apžvalginin-
kai pažymi, kad spalvingumo kon-
kursui teikia grupė jaunųjų 19–21
metų amžiaus pianistų, tarp jų – ir L.
Geniušas iš Lietuvos. 

20-metis L. Geniušas šiuo metu
studijuoja Maskvos P. Čaikovskio
konservatorijoje, Veros Gornostaje-
vos klasėje, ne kartą įvertintas tarp-
tautiniuose konkursuose. Pianistas
yra F. Chopen konkurso Maskvoje
laureatas, 2007 m. laimėjo antrąją
premiją Škotijos tarptautiniame pia-
nistų konkurse. Šių metų liepą L. Ge-
niušas garsiame Gina Bachaeur pia-
nistų konkurse JAV laimėjo aukso
medalį. Vienas iš seniausių pasaulyje
muzikinių konkursų – F. Chopen pia-
nistų konkursas Varšuvoje rengiamas
nuo 1927 m., nuo 1955 m. vyksta kas
penkeri metai. Pastarajame konkurse
2005 m. pirmą vietą iškovojo lenkų
pianistas Rafal Blechacz. Šių metų
konkursas tęsis iki spalio 23 d. Varšu-
vos nacionalinėje filharmonijoje.

L. Geniušas neblogai pasirod∂ 
pianistû konkurse

Vilnius, spalio 12 d. (BNS) –
Šviesiausio miesto vardą ir Auksinę
krivūlę Švietimo ir mokslo ministe-
rija (ŠMM) šiemet skyrė Klaipėdos
miestui. Kongresų rūmuose Vilniuje
Savivaldybių sąjungos surengtose iš-
kilmėse  ministras Gintaras Stepona-
vičius apdovanojimą įteikė Klaipėdos
miestui. 

,,Apdovanojimas Klaipėdai skir-
tas už gerai sutvarkytą ikimokykli-
nio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programų tinklą, tenkinantį
mokinių poreikius lietuvių ir rusų
mokomomis kalbomis, nuosekliai plė-
tojamą specialiojo ugdymo sistemą,
aktyviai vykdomą mokyklų atnauji-
nimą. Taip pat už nuolatinį švietimo
kokybės gerinimą ir įvairiapusio mo-
kinių popamokinio užimtumo organi-
zavimą”, – rašoma ŠMM pranešime. 

Anot ministerijos, Klaipėdoje su-
kurtas veiksmingas pagalbos moki-

niui, mokyklai bei šeimai tinklas.
Švietimo įstaigos sėkmingai daly-
vauja nacionalinėje patyčių ir smurto
prevencijos programoje ,,Olweus”, so-
cialinių įgūdžių ugdymo ,,Lions
Quest” ir ,,Zipio draugai” tarptauti-
nėse programose ir kt. Mokyklose su-
darytos galimybės vaikams teikti vi-
sapusišką psichologinę, specialiąją
pagalbą. ŠMM gyrė uostamiestį ir už
mokyklų bei jų bibliotekų moderni-
zavimą, technologijų, menų ir gamtos
mokslų mokymo infrastruktūrą. 

Klaipėdoje veikia 43 lopšeliai-
darželiai, 1 pradinė mokykla, 8 mo-
kyklos-darželiai, 1 specialioji mokyk-
la-darželis, 10 gimnazijų, 19 pagrin-
dinių, 3 vidurinės, 2 suaugusiųjų vi-
durinės, 3 specialiosios mokyklos.
Pernai Šviesiausio rajono vardą ir
Auksinę krivūlę ministerija skyrė Pas-
valio rajonui. 

Vilnius, spalio 12 d. (URM info) – Azerbaidžano sostinėje Baku sureng-
ta ketvirtoji Tarptautinė švietimo ir mokslo paroda, kurioje savo stendą turėjo
ir Lietuva. Jame buvo pristatytos užsienio studentams skirtos studijų progra-
mos anglų ir rusų kalbomis, kurias siūlo daugiau nei dešimt Lietuvos univer-
sitetų, aukštųjų mokyklų ir kolegijų. Į parodą atvykusias Vilniaus Gedimino
technikos ir Kauno technologijos universitetų atstoves maloniai nustebino di-
delis Azerbaidžano jaunimo susidomėjimas studijomis Lietuvoje.  URM nuotr.

Atkelta iš 1 psl.        uždaromas
lietuvių bažnyčias, nykstančias meno
ir istorines vertybes, retėjančias sa-
vanoriškai vertybes renkančių ir pri-
žiūrinčių žmonių gretas.

Susitikime sutarta bendromis
JAV LB ir Lietuvos valdžios instituci-
jų pastangomis baigti ruošti Lietuvai
reikšmingo kultūros paveldo JAV są-
rašą. Tokio sąrašo sudarymas būtų
pirmas žingsnis imantis kitų prakti-
nių veiksmų Lietuvai reikšmingo kul-
tūros paveldo JAV išsaugojimui.

Susitikime taip pat aptartas Lie-
tuvos kultūros politikos JAV klausi-
mas. Kultūros ministras A. Gelūnas
pažymėjo, kad mato spragą ir nišą
vykdant Lietuvos kultūros politiką
JAV. Anot jo, tinkamą Lietuvos dė-
mesį reikia skirti tiek lietuvių kultū-
ros paveldui saugoti, tiek šiuolaiki-

niam Lietuvos menui pristatyti.
Susitikime taip pat dalyvavo už-

sienio reikalų viceministras Evaldas
Ignatavičius, JAV LB Krašto valdy-
bos pirmininkas Vytas Maciūnas,
JAV LB Lietuvių kultūros tarybos
pirmininkė Aldona Page ir vicepir-
mininkė Dalia Jakienė, JAV LB at-
stovė Jungtinėje JAV ir Lietuvos kul-
tūros paveldo komisijoje Teresė Ge-
čienė. 

Daug dėmesio Lietuvos kultūrai
A. Gelūnas ir E. Ignatavičius skyrė ir
naujo Lietuvos konsulato, vadovauja-
mo Lietuvos garbės konsulės Phila-
delphia Kristos Bard, veiklos pradžią
žyminčiame renginyje su šio miesto
kultūros, verslo ir politikos bendruo-
menių atstovais. E. Ignatavičiaus va-
dovaujama Lietuvos delegacija JAV
lankosi spalio 11–14 dienomis.
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KIJEVAS
Ukrainos rytuose nedideliam

autobusui susidūrus su prekinio sąs-
tato garvežiu, žuvo apie 40 žmonių, o
dar keli nukentėjo. Pasak policijos, ši
nelaimė įvyko vienoje geležinkelio
pervažoje Dniepropetrovsko regione.
Vyriausybės nariai pagerbė aukas
tylos minute. 

VARŠUVA
Lenkijos prezidento lėktuvo ava-

rija prie Smolensk galėjo būti pa-
sikėsinimas, šito atmesti negalima,
sakė buvusi Lenkijos užsienio reikalų
ministrė Anna Fotyga. Jos nuomone,
šalies premjeras Donald Tusk, ne-
paisydamas Lenkijos siekių, ,,kovojo”
su prezidentu Lech Kaczynski. Anot
jos, jeigu prezidentas ir premjeras į
Smolensk būtų skridę drauge, nelai-
mės būtų išvengta. 

REIKJAVIKAS
Pasaulio ekonomikos forumo

(PEF) kasmetėje ataskaitoje nurodo-
ma, kad Islandija išlieka šalimi, kur
yra didžiausia lygybė tarp vyrų ir
moterų. Jau antri metai iš eilės Is-
landija užima pirmąją vietą PEF
ataskaitoje ,,Global Gender Gap Re-
port”. 134 šalių sąraše vyrauja Skan-
dinavijos šalys – Norvegija užima
antrą vietą, Suomija – trečią. PEF
tiria lyčių lygybę šalių politikoje,
švietime, įdarbinimo ir sveikatos sri-
tyse. JAV iš 31-os vietos pakilo į 19-tą
dėl didesnio moterų skaičiaus B.
Obama administracijoje ir sumažinto
atlyginimų skirtumo. 

MASKVA
Rusija pirmą kartą po daugelio

metų pertraukos viešai paskelbė duo-
menis apie valstybės planuojamas
išlaidas gynybai iki 2013 m. Šalies
parlamento gynybos komiteto vado-
vas Viktor Zavarzin pareiškė, kad
šalies išlaidos gynybai iš viso 2010 m.
sieks 16,3 milijardo JAV dolerių,
2011 m. – 19,2 mlrd. dol. 2012 m. –
24,3 mlrd. dol., o 2013 m. – 38,8
mlrd. dol. Išlaidos gynybos tyrimams
ir tobulinimui sumažės nuo 22 proc.

2010 m. iki 16 proc. 2013 m., dau-
giausiai pinigų bus skiriama naujai
ginkluotei įsigyti. 

* * *
Rusijos prezidentas Dmitrij Med-

vedev pareiškė, kad jei California val-
stijos gubernatorius Arnold Schwar-
zenegger turėtų Rusijos pilietybę, jis
jam galėtų pasiūlyti užimti Maskvos
mero pareigas. Rusijos prezidentas
JAV California valstijos gubernatorių
priėmė savo rezidencijoje Gorkyje.
Prisimindamas, kad sausį A. Schwar-
zenegger ketina trauktis iš California
gubernatoriaus pareigų, D. Medve-
dev su šypsena pareiškė: ,,Jei būtu-
mėte Rusijos pilietis, galėtumėte
dirbti mums.”

BEIJING
Šių metų Nobelio taikos premijos

laureato, kinų disidento Liu Xiaob
žmonai Beijing skirtas namų areštas.
Savo žinutėje ,,Twitter” svetainėje
Liu Xia rašo nežinanti, kada vėl ką
nors pamatys. Kartu moteris patvir-
tino, kad šeštadienį aplankė Kinijos
šiaurės rytuose kalinamą savo vyrą ir
papasakojo jam apie Nobelio taikos
premijos skyrimą.  Kad Liu Xia skir-
tas namų areštas, prieš tai pranešė
žmogaus teisių organizacijos ,,Free-
dom Now” ir ,,Human Rights Kini-
joje”. Ji namus esą gali palikti tik ly-
dima policijos automobilio, policija
neleidžia žurnalistams priartėti prie
Liu Xia buto.

WASHINGTON, DC
Atsistatydina JAV prezidento

Barack Obama padėjėjas naciona-
linio saugumo klausimams James
Jones. Tai pranešė Baltųjų rūmų
administracijos atstovai. Pasak jų,
vėliau šią žinią oficialiai paskelbs
prezidentas B. Obama. Manoma, kad
generolą J. Jones pakeis jo dabartinis
pavaduotojas Tom Donilon.

* * *
Jungtinių Valstijų administracija

reikalauja iš Kinijos imtis veiksmų
juanio kurso sprendžiant sumažini-
mo JAV dolerio atžvilgiu klausimą,
paskelbė Baltųjų rūmų atstovas R.
Hobbs. ,,Mes stebime ir vertiname tuos
veiksmus, kurių imasi Beijing. JAV
prezidentas B. Obama ir finansų mi-
nistras T. Geithner jau ne kartą ap-
tarinėjo šią temą, kad Kinija turi im-
tis veiksmų šiuo klausimu”,  – sakė jis.

AZIJA

Rusija numato Kirgizijai 
sunkumus po rinkimû

Tel Avivas, spalio 12 d. (BNS) –
Izraelio užsienio reikalų ministras
Avigdor Lieberman šalyje besilan-
kantiems Europos šalių diplomatijos
vadovams sakė, kad prieš imdamasi
spręsti sunkumus Artimuosiuose Ry-
tuose, Europa turėtų išspręsti savo
vidaus problemas. Tokią nuomonę A.
Lieberman išsakė šalyje viešint
Prancūzijos užsienio reikalų minist-
rui Bernard Kouchner ir Ispanijos
diplomatijos vadovui Miguel Angel
Moratinos.

Anksčiau B. Kouchner sakė, kad
galimybė, jog žlugus Artimųjų Rytų
taikos deryboms Jungtinių Tautų
(JT) Saugumo Taryba paskelbs apie
Palestinos valstybės egzistavimą,
negali būti atmesta.

Europos šalių užsienio reikalų
ministrai dabar susitiks su Palestinos
ir Jordanijos vadovais. Regione jie
lankosi bandydami išsaugoti Artimų-
jų Rytų taikos derybas, kurios šiuo
metu yra ant žlugimo ribos. Palestina
grasina pasitraukti iš derybų, jei Iz-
raelis atsisakys iš dalies įšaldyti

gyvenviečių statybas okupuotame
Vakarų krante.

B. Kouchner mano, jog geriau-
sias susidariusios padėties sprendi-
mas – Palestinos ir Izraelio valstybių
egzistavimas viena šalia kitos, tačiau
neatmeta galimybės, kad siekiant
konfliktą išspręsti gali būti kreiptasi į
JT Saugumo Tarybą.

,,Norėtume, kad jau artimiausiu
metu JT galėtų pasveikinti naują
Palestinos valstybę. Tarptautinė ben-
druomenė negali ir toliau taikstytis
su užsitęsusia aklaviete”, – sakė B.
Kouchner.

Izraelio užsienio reikalų minis-
tras Prancūzijos diplomatijos vadovui
patarė rūpintis savo reikalais. ,,Prieš
atvykdami čia mums pasakoti, kaip
reikia spręsti konfliktus, mažų ma-
žiausiai visų pirma turėtumėte iš-
spręsti problemas, esančias Europos
viduje”, – sakė Izraelio ministras
pirmininkas. B. Kouchner atsakė,
kad nepaisant egzistuojančių prob-
lemų, Europa yra ,,problemų spren-
dimų pavyzdys”. 

A. Lieberman: Europa pirmiausia
turi išsprêsti savo vidaus problemas

JAV

EUROPA

RUSIJA

Vilnius, spalio 12 d. (BNS) – Ru-
sija bijo ,,sunkumų” Kirgizijoje po to,
kai sekmadienį čia vykusiuose rin-
kimuose, kurie surengti siekiant pa-
versti šią buvusią sovietinę Centrinės
Azijos valstybę parlamentine respub-
lika, į parlamentą prasimušė penkios
politinės partijos. Tai pareiškė Ru-
sijos užsienio reikalų ministras Ser-
gej Lavrov. 

,,Staigus perėjimas prie parla-
mentinio modelio gali sukelti sun-
kumų”, – sakė Rusijos diplomatijos
vadovas. Šie S. Lavrov žodžiai buvo
pirma oficiali Maskvos reakcija į sek-
madienį vykusius Kirgizijos parla-
mento rinkimus, kuriuos Rusija ne
kartą ragino atidėti, įspėdama, jog
gali atsinaujinti anksčiau šiais metais
vykę kruvini tarpetniniai neramu-
mai. 

,,Rinkimai įvyko. Dabar laukia
sunkus darbas sudaryti koaliciją. Nė
viena iš partijų neturi daugumos”, –
aiškino S. Lavrov. 

Sprendimą paversti Kirgiziją
parlamentine respublika, kuriam
buvo pritarta birželį vykusiame refe-
rendume, lydėjo virtinė įspėjimų iš

Rusijos, kurios parlamentas, kaip ir
daugumoje Centrinės Azijos šalių, tik
nuolankiai tvirtina iš viršaus ,,nuleis-
tus” įstatymus. ,,Rusijai ir, manyčiau,
Kirgizijai taip pat, parlamentinė de-
mokratija – tai katastrofa”, – rugsėjį
sakė prezidentas Dmitrij Medvedev.

Kirgizijos vyriausioji rinkimų
komisija pirmadienį baigė skaičiuoti
šalies parlamento rinkimų balsus –
paaiškėjo, kad į parlamentą, perko-
pusios 5 proc. ribą, pateko penkios
partijos. Skelbiama, kad rinkimuose
savo nuomonę išreiškė 56 proc. visų
balsavimo teisę turinčių Kirgizijos
gyventojų. Tai buvo pirmieji parla-
mento rinkimai po to, kai nuo
valdžios buvo nuverstas šalies prezi-
dentas Kurmanbek Bakijev.

Daugiausiai rinkėjų palaikymo
per rinkimus pelnė „Ata-Zhurt” par-
tija, antroje vietoje liko socialde-
mokratų partija. Trečiuoju numeriu į
parlamentą pateko buvusio šalies
premjero Feliks Kulov „Ar-Namys”
partija, po jos eina „Respublikos”
partija ir galiausiai – prokonstitucinė
„Ata-Meken” partija.

Izraelio užsienio reikalų ministras Avigdor Lieberman (c.) šalyje besilankan-
tiems Prancūzijos užsienio reikalų ministrui Bernard Kouchner (d.) ir Ispanijos
diplomatijos vadovui Miguel Angel Moratinos (k.) sakė, kad prieš imdamasi
spręsti sunkumus Artimuosiuose Rytuose, Europa turėtų išspręsti savo vidaus
problemas.                                                                  SCANPIX nuotr.
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EGLÈ DIGRYTÈ

Europos Sąjungos (ES) specialu-
sis atstovas Afganistane ir ES ats-
tovybės vadovas Vygaudas Ušackas
buvo vienintelis lietuvis, išmėginęs
jėgas pirmą kartą Afganistane vyku-
siame tarptautiniame golfo turnyre.
Tiesa, lietuviškų pėdsakų čia jau būta
seniau – visai šalia golfo klubo stovi
vagonėlis, kurio lange pakabintas
lapas su... lietuvišku užrašu „Par-
duota”.

Išmėginti jėgas turnyre nuspren-
dė 28 entuziastai – ir vyrai, ir mote-
rys, įvairaus amžiaus, tautybių ir pa-
tirties. Daugiau nei trečdalį žaidėjų
sudarė afganai, tarp likusiųjų buvo ir
amerikiečių, ir atvykėlių iš Zimbab-
vės, kurie Afganistane dirba įvairiose
institucijose, tarptautinėse ir nevy-
riausybinėse organizacijose. Kai ku-
rie užsieniečiai, nors gyvena vos už
kelių kilometrų Kabule, golfo laukuo-
se lankėsi pirmą kartą. 

Svečiai galėjo kovoti dėl taurės
arba tiesiog išmėginti savo jėgas. Var-
žybų, vykusių pagal visas taisykles,
dalyviai buvo suskirstyti į komandas
po du – užsienietį ir afganą, likusieji
žaidė poroje su tais, kuriuos pasirin-
ko patys, ir varžėsi su kita pora. V.
Ušackas į komandą pasikvietė NATO
vyriausiąjį civilinį atstovą Afganis-
tane Mark Sedwill.

Dalyvių laukė ne pati lengviausia
kova – nors lauke įrengtos tik 9, o ne
18 duobučių, žaidimas dažnai stoda-
vo, nes kamuoliukas nuskriedavo
nežinia kur ir tekdavo ilgokai „šu-
kuoti” sausą žolę, kol pamatydavai jį
baltuojant, arba įkrisdavo į vandenį.
Sausa ir gana aukšta žolė kartais taip
pakeisdavo kamuoliuko kryptį, kad
jis pataikydavo į pačius dalyvius at-

vežusį automobilį. Į tą pačią žolę nu-
kritęs kamuoliukas ne riedėdavo duo-
butės link, taip padėdamas žaidėjui,
bet sustodavo įstrigęs tarp dygliuotų
stagarų.

Vieninteliai Afganistane golfo
laukai, vadinami vienais pavojin-
giausių pasaulyje, nė iš tolo neprime-
na tų, kuriuos galima rasti Lietuvoje
ar kitose Vakarų šalyse. Čia žalia bū-
na nebent pavasarį, kai polaidžio
vanduo pamaitina žemę ir sužaliuoja,
nors ir nelabai vešli, bet vis tiek žolė.
Vasarą, kai kepina 40 laipsnių kaitra,
ar šiuo metu, kai naktinė vėsa jau
primena apie artėjančią žiemą, čia
žaliuoja tik medžiai. Nuo duobutės
prie duobutės tenka eiti ant žemės

V. Ušackas – vienintelis Lietuvos atstovas pirmajame 
tarptautiniame golfo turnyre Afganistane  

šiugždant šienu pavirtusiai žolei ir
nuolat bandant apeiti akmenis bei
aštrius krūmokšnius, kurie, jei iš
anksto nepasirūpini apsisaugoti,
skaudžiai braižo kojas. Kartais dar
tenka šokinėti per griovius ar van-
dens pilnus kanalus, kopti į kalvas,
pereiti į kitą gausaus eismo kelio
pusę, saugotis dulkių debesies, kuris
pakyla lazda kaukštelėjus per ka-
muoliuką, ar paties kamuoliuko,
kuris, muštas kito žaidėjo, gali atlėk-
ti nežinia iš kurios pusės.

Nugalėtojų porai kamuoliuką
įvaryti į visas devynias duobutes
prireikė 37 smūgių. Buvo apdovanoti
ne tik geriausieji, bet ir tie, kurie,
anot organizatorių, sugaišo daugiau-
siai laiko gėrėdamiesi apylinkėmis,
buvo sąžiningiausi ir nusprendė
išleisti daugiausiai pinigų pirkti
papildomiems smūgiams (jiems visos
duobutės pasidavė po 57 smūgių).

Turnyras buvo labdaringas –
daugiau nei 2,5 tūkst. JAV dolerių,
surinkti iš pradinio  mokesčio ir rink-
liavos už papildomus smūgius, turėtų
atitekti golfo klubui. Sulaukę para-
mos šeimininkai žadėjo atnaujinti
klubo pastatus ir pasirūpinti, kad
golfo laukai nuolat būtų žali.

Golfas Afganistane nėra tarp po-

puliariausių sporto šakų. Nors jis čia
atkeliavo praėjusio amžiaus pradžio-
je, šalis iki šiol negali pasigirti nei
moderniais laukais, nei žinomais
žaidėjais. Apie 10 km nuo sostinės
centro, prie pat vaizdingo Kargos
tvenkinio įsikūrusiuose Kabulo golfo
laukuose dažniausiai lankosi keletas
turtingesnių vietos gyventojų, užsie-
niečių ir afganai, kurie pamėgo šį
sportą gyvendami užsienyje ir grįžta į
gimtinę lankyti artimųjų ar užsiimti
verslu. Kabulo golfo klubas buvo
įkurtas 1967 m. (tada buvo įrengtos
tik 6 duobutės), tačiau 1978 m. buvo
uždarytas, o 1993 m. vėl atvėrė duris.
Įsigalėjus talibų režimui, 1996-aisiais
klubą teko uždaryti, mat sportas bu-
vo vertinamas kaip laiko švaistymas.
Po tarptautinių pajėgų išsikėlimo
šalyje ir Talibano nuvertimo 2001 m.
laukai buvo naudojami karinėms
pratyboms – buvo mokoma ieškoti
sausumos minų ir jas naikinti. Golfo
entuziasto ir dabartinio laukų direk-
toriaus Mohammad Afzal Abdul dėka
klubas veiklą atnaujino 2004 m.,
prieš tai išvežus iš laukų tris sovietų
tankus ir raketsvaidį. Vyras kas sa-
vaitę golfo subtilybių moko 100–110
berniukų.

Vygaudas Ušackas stovi prie Afganistano golfo klubo įėjimo.

Vygaudas Ušackas stovi centre, bet kur yra jo sviedinukas?

Tiek mažai žolių, ir sviedinukas pasimetė?                  Eglės Digrytės nuotr.

Zofija  Ripskis, gyvenanti Homer Glen, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai ačiū.

Enata Skrupskelis, gyvenanti  Chicago, IL, užsiprenumeravo
„Draugą” metams ir kartu paaukojo mūsų dienraščiui 50 dol. auką. Esame
Jums dėkingi.

Casimir Kraucunas, gyvenantis Lemont, IL, užsiprenumeravo
„Draugą” dar metams ir kartu paaukojo mums 50 dol. auką. Esame labai
dėkingi.



* Moteris, gyvenanti Palos Hills
ieško bet kokio  darbo šeštadieniais.
Tel. 708-220-3202.

* Moteris ieško darbo. Gali ruošti
maistą, dirbti padavėja, tvarkyti
namus, slaugyti ir prižiūrėti žmones.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 708-
515-5765.

* Moteris ieško vyresnio amžiaus
žmonių priežiūros darbo pietinėje
Floridoje. Turi dokumentus, vairuo-
ja. Tel. 954-515-6636.

* Moteris pirktų pagyvenusių žmo-
nių priežiūros darbą su gyvenimu

kartu bet kuriame Amerikos mieste.
Tel. 708-244-5398.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Patirtis, rekomen-
dacijos. Gali pakeisti bet kurią sa-
vaitės dieną. (Gali dirbti vyras ir
žmona kartu). Tel. 312-307-4619.
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS
IInnkkssttûû,,  ppùùssllèèss,,  pprroossttaattooss  
ggyyddyymmaass  bbeeii  cchhiirruurrggiijjaa

Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

663300--994411--22660099

Chirurgai 

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ��   GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

EEDDMMUUNNDDAASS  VVIIŽŽIINNAASS,,  MMDD,,  SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS  JJ..  NNEEMMIICCKKAASS,,  MMDD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb..  tteell..  777733--447711--33330000EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

CChhiiccaaggoo,,  IILL

Õirdies ir kraujagysliû
ligos,,Ambersail” 

dienoraštis
Nr. 17

SIÙLO DARBÂ
Immediate Positions available for

CDL/Mover for Skokie based
household goods moving company.

Good pay & benefits available.
Must be at least 21 years of age.

Call Jacob 847-980-0906

IEŠKO DARBO

Arba jie omarų neturėjo, arba jie
labiau norėjo parduoti savo sugautus
tunus, kurių Neptūnas mums ir taip
laikas nuo laiko atsiųsdavo. Labiau
prašvitus, pastebėjau keletą dalykų –
kad esu vienintelis baltosios rasės
atstovas turguje ir kad apie mane su-
sidaro jau beveik uždaras turgaus da-
lyvių ratas. Kiekvienas iš jų, vienas
kitą perrėkdamas, kažką man siūlė
ar kažko iš manęs norėjo. Tuo metu
supratau, kad palikdamas laikrodį ir
pinigus jachtoje, klaidos nepadariau. 

Padėtis išsisprendė, kai prie ma-
nęs, visus perrėkdamas, prasibrovė
vietinis vyrukas. Kiti prekeiviai priti-
lo. Jis padavė man ranką, kol kas
nieko nesupratau. Atsisukęs į aplin-
kinius, kurie tą akimirką jau sąlygi-
nai nutilo, mostelėjęs ranka, kaip vė-
liau paaiškėjo, mūsų jachtos pusėn,
jiems savo kalba pradėjo kažką aiš-
kinti. Labai apsidžiaugiau, kai jo kal-
boje sugebėjau išskirti žodžius ,,Amber-
sail” ir ,,NATO”. Supančiųjų ratas
per keletą minučių išsisklaidė. Dar
kartą pakartojęs man ,,stebuklingus”
žodžius be vietinės kalbos konteksto,
pasiūlė eiti kartu su juo jachtos kryp-
timi. Aš labai nesipriešinau, nebuvo
gaila ir kelių jo paprašytų cigarečių.
Vakarykščiai ,,sargybiniai”, kaip ir
mūsų įgulos nariai, išskyrus mūsų
kapitoną, toliau ramiai miegojo. 

Visiems pailsėjus po naktinės
sargybos, buvo paskirstyti darbai.
Maisto atsargų papildymui į miestą
buvo išsiųsti Vygintas, Virgilijus,
Gediminas, Saulius ir Giedrius – kad
šį procesą įamžintų. Kapitonas su
labiausiai patyrusiu įgulos nariu
Linu paėmė visos įgulos narių pasus
ir išėjo tvarkyti muitinės ir pasienio
reikalų. Karolis, Linusis ir Rytis buvo
nusiųsti į degalinę. Aš su Linu likome
atsakingi už geriamo vandens bakų
papildymą. Atlikus užduotis ir nus-
prendus, kad šiandien paliksime šią
,,išsvajotąją žemę”, gavome leidimą
nuosekliau ją ištirti. Susiderėję su
taksistu dėl kainos, per 10 minučių
atvykome į miestelio centrą. Kol mes
važiavome, žinia apie pasaulinę krizę
turbūt pasiekė šią salą, o tuo pačiu ir
vairuotoją, nes taksi kaina jau pasie-
kus centrą, pasirodo, išaugo trečda-
liu. Bandėme įrodinėti, kad infliacija
tokiais greičiais nepasireiškia, bet jo
rinkos dėsnių žinojimas ir argumen-
tai, kadangi jis buvo vietinis, buvo
svaresni. 

Prajoje – laimingi veidai 

Prajos centras labiau priminė su-
mažintą Gariūnų variantą. Visos
įmanomos vietos – visi šaligatviai,
tarpuvartės ir ypač tos, kurios buvo
šešėlyje, buvo paverstos ,,prekysta-
liais”. Skirtumas – pirkėjų nebuvi-
mas. Prekeiviai dėl to mažai jaudi-
nosi, šnekėjo su kaimynais, juokėsi.
Prekių gausa ,,prekystaliai” per daug
nepasižymėjo. Šalia žuvies gulėjo ka-
roliukai, o prie kojinių glaudėsi dro-
žinėtas drambliukas. Kokybė ir pa-
siūla mus nelabai tenkino, todėl dar
pusvalandį klaidžiojome, kol galų
gale radome daugmaž mus tenki-
nančius suvenyrus. Besikeičiant va-
liutą į vietinę buvome šiek tiek nuste-
binti, nes, pasirodo, banko keitimo
dydis yra žymiai geresnis, negu prie
jo įėjimo dirbančių ,,valiutininkų”. 

Šiaip miestelio gyvenimas vyko
savo vaga. Moterys, apsikrovusios
įvairiais nešuliais, tam pasitelkusios
netgi savo galvas, kažkur skubėjo.
Vyrai tuo tarpu, patogiai įsitaisę,
niekur neskubėdami ilsėjosi (manau,
mūsų mielosios Lietuvos moterys
pamačiusios tokį vaizdą, būtų tikrai
atlaidesnės savo vyriškiams). Vaikai
būriais su dideliu entuziazmu į priekį
atkištu delnu sutikinėjo kiekvieną
turistą, kurie gausa ir savo dosnumu,
vaikų nelaimei, nepasižymėjo. Nuste-
bino salos gyventojų mentalitetas –
nesimatė nė vieno liūdno veido, visi
buvo viskuo patenkinti, nerūpestingi.
Žiūrint į juos, piršosi nuomonė, kad
jų gyvenimo spalvos nepriklauso nuo
tokių žemiškų esminių smulkmenų
kaip maistas, darbas, buitis. Trum-
piau, tai buvo tipiškas afrikietiškas
miestelis su savo civilizacija, kultūra
ir papročiais, kurių dėl laiko trūkumo
mes galbūt visapusiškai nepažinome.
Bet jie buvo tikrai savotiškai laimin-
gi. 

Atėjo laikas judėti link jachtos,
taksi paslauga kainavo vėl brangiau
nei buvo sutarta. Mes likome kalti,
nes siūlėme tris eurus, o kai atva-
žiavome, paaiškėjo, pasak vairuotojo,
kad siūlėme 30, nors buvo derėtasi
vienos rankos pirštais. Po ilgų derybų
buvo pasiektas susitarimas – sumo-
kėjome 5. Grįžus trumpai išklausėme
draugų pasakojimus apie keistoką at-
vežtų vandens talpų spalvą ir specifi-
nį kvapą, apie kuro kolonėlės darbuo-
tojo aiškinimus, kad tikrasis dyzeli-
nas turi būti rudas. Aptarėme šių
produktų vartojimo eiliškumą ir sąly-
gas. Baigėsi pasiruošimas išplaukti,
vyko priverstinis atsidėkojimas Žalio-
jo Iškyšulio salų atstovams – gretimo
laivo kapitonui ir pagrindiniam uosto
muitininkui, jų nuomone, stipriai
prisidėjusiems prie mūsų odisėjos
sėkmės. 

Pakėlėme bures. Cape Verde sala
po truputį tolo. Antrojo etapo įgulos
nariams nosinių išsiskyrimo ašaroms
nubraukti nereikėjo. 

Laivo žurnale atsirado naujas
įrašas: ,,17:00 išplaukėme iš salos
Cape Verde. Iki Cape Town mūsų
pasirinktu keliu liko 4862 jūrmylės.” 

2008-11-20
Nepabostanti buriuotojiška 

rutina

Šiandien visą dieną plaukiame
dešiniuoju halsu. Yra vilčių, kad jo
nekeisime iki Cape Town, nes prana-
šaujama, kad vėjas pasisuks mums
palankia kryptimi. Iki kelionės tikslo
tiesiąja liko plaukti 830 jūrmylių,
tačiau dėl laviruotės mums šis kelias
pailgės.

Per pamainą nuplaukiame 29–37
jūrmyles ir banga po bangos artėjame
prie kranto. Laivas kartais gražiai ir
lygiai čiuožia bangomis, o kartais į jas
tiesiog kietai atsimuša. Jausmas
toks, lyg dardėtum sunkvežimiu tė-
viškės laukais. Naktį, kai guli gulte,
tas įspūdis dar labiau sustiprėja. Ne
tik krato, bet ir kažkokia jėga sten-
giasi išversti tave iš gulto arba at-
virkščiai, kietai laiko prispaudusi
prie laivo korpuso. Užmiegi ir, atro-
do, greitai pabundi – draugas tau jau
ploja per petį – laikas į vachtą.

Bus daugiau.

de Sa Pereira, Moacir, MA ($80); Durickas-Moora, Rita, FL ($5); Šim-
kus, Vera, MA ($5)
Blonsky, Ed, PA ($10); Kuolas, Augis, CA ($160); Matthew, Majikas,
MA ($10); Velo Berkovic, Nicolas, Urug. ($90);
Kamantas, Vytautas ir Gražina, MI ($3,540);
Zableckas, Romualdas, CO ($125);
Banys, Rimas ir Rima, IL ($2,600); Bublys, Algimantas V., MI ($775);
XXX, FL ($1,450);
Balten, Victor J., PA ($175); Gruzdys, Narimantas, CO ($100); Kaz-
lauskas, Andrius, MA ($100); Kazlauskas, Lionė, MA ($100); Kuolas,
Almis ir Danguolė, MA ($4,600); Loughran, Peter, PA ($100); Praitis,
Algis, NE ($300); Railaitė, Neringa, CA ($1,320); Tvaškus, Virginijus,
IL ($300); Valavičius, Arūnas, FL ($100);
Januta, Donatas, CA ($3,300);
Kelleher, Carrie, IL ($250);
Mickus, Tadas ir Meilė, VA ($1,600);
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LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 2010 m. rugsėjo mėn. Lietuvių

Fondo aukotojams, kurių dosnumo dėka, LF kapitalas padidėjo
$2,200.00 suma! Maloniai kviečiame visus remti Lietuvių
Fondą.

Mūsų tauta – mūsų ateitis. 
LF Vadovybė

LIETUVIŲ FONDAS – LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION,

Fed. ID# 36-6118312
14911  127TH ST., LEMONT, IL  60439, USA

Tel. 630-257-1616 * admin@lithfund.org * www.lithuanianfoundation.org * 

(Skliausteliuose — iš viso įnešta į LF į asmeninę narystę.)

� Įsirašykite ir įrašykite artimuosius į Lietuvių Fondo narius.
� Pažymėkite svarbias progas LF įnašais-gimimus, krikštynas, gimtadienius, mokslo
baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus.
� Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius.
� Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių Fondui.

Priimame kreditines korteles

Atminimo įnašais pagerbtos: a.a. Daneta Railienė; a.a. Aldona Stropienė; 
Nauji LF nariai (įstoję birželio-rugsėjo mėn.): Laura Higgins, MO; Andrius J.
Sirgėdas, MI; Danutė M. Sirgėdas, MI; Arūnas Valavičius, FL; LF nariai-kan-
didatai: Tomas Astrauskas, IL; Ed Blonsky, PA; Vacys R. Garbonkus, IL; John
Graziano, IL; Darius Jusaitis, IL; Lina Klein, MO; Majikas Matthew, MA;
Thomas Vaitys, WI. Naujos LF narystės, skirtos: Raymond Čerškaus atmi-
nimui, MI; Genutės  Palaikienės atminimui.
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Evangelikų liuteronų bažnyčios
Ziono parapija Čikagoje pažymi įsikū-
rimo šimtmetį. 

Į parapijos šventę atvyko taip pat
Lietuvos evangelikų liuteronų bažny-
čios vyskupas Mindaugas Sabutis.
Jis yra ordinuotas kunigu 1998 m.,
įšventintas vyskupu 2004 m. 

– Koks Jūsų viešnagės Čika-
goje tikslas?

– Atvykau pažymėti Ziono para-
pijos Čikagoje šimto metų šventę. Tai
yra pati seniausia Lietuvos evange-
likų liuteronų bažnyčios parapija
Šiaurės Amerikoje. Esame konfesinė
mažuma, persekiota, engta, griauta.
Todėl džiugu, kad tokia parapija kaip
visų lietuvių evangelikų liuteronų
veidas šiame žemyne gyvuoja, kad
Dievas ją laiko tiek metų. 

– Kiek apskritai yra evange-
likų liuteronų lietuvių parapijų
Šiaurės Amerikoje? 

– Be Ziono parapijos, dar yra Tė-
viškės Čikagoje ir Išganytojo Toronte
parapijos. 

– Kokia dabartinė evangelikų
liuteronų parapijų padėtis? Ar
jos keičiasi, stiprėja?

– Parapijos gyvybingumo poky-
čius paprastai galima pastebėti tik po
tam tikro laiko. Aišku, jos susiduria
su šiuolaikiniais iššūkiais. Yra taip
pat nauja iš Lietuvos atvykusių ti-
kinčiųjų padėtis. 

– Ar  nauji atvykėliai įsijun-
gia į parapijų gyvenimą?

– Dalis atvažiavusiųjų iš Lietuvos
pakankamai aktyviai įsijungia į para-
pijos veiklą. Kiti kaip ir Lietuvoje lie-
ka formaliais tikinčiaisiais. Be abejo,
žmonėms reikia laiko adaptuotis, pri-
prasti prie naujo gyvenimo, tačiau
pamažu supranta, kad neužtenka
vien madžiaginių gėrybių. Kai paso-

tintas kūnas, pagalvojama ir apie
gyvenimo prasmę. Be to, žmonėms
reikia ir bendravimo. Tai parapija ir
yra tokia vieta. 

– Kaip bendrauja lietuviai
evangelikai liuteronai Šiaurės
Amerikoje ir Lietuvoje? 

– Esame susivieniję ir dabar
sudarome vieną Lietuvos evangelikų
liuteronų bažnyčią. Kai kurios para-
pijos turi specifinę dvigubą narystę ir
derina veiklą su vietine bažnyčia.
Praktiniai ryšiai tarp Bažnyčių buvo
palaikomi taip pat rusų okupacijos
laikais ir nebuvo nutrūkę. 

Buvo laikotarpis, kai Šiaurės
Amerikos evangelikai liuteronai
mums labai padėjo įvairiose srityse.
Ir dabar dalyvauja projektuose bei
renginiuose. Buvo laikas, kai labiau
padėjo rengti studentus, parūpindavo
reikiamos literatūros ir pan. Dabar
mes daugiau remiame iš Lietuvos:
išleidžiame giesmynus, laikraštį. 

– Ar Šiaurės Amerikoje evan-
gelikai liuteronai palaiko ryšius
su katalikais?

– Palaiko įvairius gerus ryšius:
kartu dalyvauja Lietuvių Bendruo-
menės veikloje, vykdo socialines pro-
gramas. 

– Kokia yra tokių švenčių
prasmė?

– Norėčiau pasakyti, jog parapi-
jos istorijos šimtmetis yra ir žmonių
darbo vaisius, ir Dievo dovana. Tu-
rime dėkoti Dievui, kad Jis leidžia,
kad Kristus veda. Kad žmonės, spręs-
dami Bažnyčios reikalus, mąstydami
apie dabartį ir ateitį, pasitikėtų Kris-
tumi. Tik tada tai, ką darome, gali tu-
rėti prasmę. Linkiu galvoti, ką Dievas
nori, kad padarytume dėl Jo kara-
lystės, dėl Evangelijos. Su tokia vilti-
mi ir žengti į priekį.     

Kalbino Gediminas Mikelaitis

,,Ziono parapija – lietuvių
Evangelikų liuteronų

bažnyčios veidas”

ALGIS KRYGERIS

Houston Lietuvių Bendruomenė
spalio 23 d. turės progą pasiklausyti,
pasidžiaugti ir pristatyti amerikiečių
klausytojams garsų lietuvių pianistą
prof. Petrą Geniušį. P. Geniušo kon-
certas įvyks M. Rothko Chapel (kop-
lyčioje), kurią pastatė John ir Do-
minique de Menil šeima, ir 1971 me-
tais ji buvo atidaryta įvairių tikėjimų
visuomenei. Koplyčia stovi šalia de
Menil muziejaus, o kitoje pusėje yra
Šv. Tomo universitetas. Moderniškas
Chapel pastatas, kurio aštuonias sie-
nas puošia Latvijoje (Daugpilyje) gi-
musio Mark Rothko paveikslai, su-
teikia ramią mąstymo vietą. Rothko
Chapel yra gyva viso pasaulio tikėji-
mais bei tradicijomis ir duoda progą
joms pasireikšti, ypač paremiant in-
dividualias žmonių teises. Tad Roth-
ko Chapel yra pavirtusi susirinkimo
vieta visiems, ieškantiems taikos,
laisvės ir teisybės. Mums atrodo, kad
tokia aplinka labai tinka pristatyti
prof. Petrą Geniušą Houston ameri-
kiečių bendruomenei.

Prof. P. Geniušas gros vieną gar-
siausių R. Schuman kūrinių fortepi-
jonui „Fantaziją C major”. Pirma da-
lis pasižymi įvairiomis muzikos te-
momis, kurias klausydamas jauti vie-
ną bendrą kūrinį. Antra ir trečia
dalys pasižymi  ritmu ir nepaprastai
įspūdingu lyriniu grožiu.

Antrasis R. Schuman veikalas
bus jo „Margi lapeliai” (,,Bunte Blaet-
ter”). Veikalą sudaro įvairūs kont-
rastai, kuriuos klausytojai girdi  kaip
malonų montažą.

Lietuvos kompozitoriams atsto-
vaus Mikalojaus Konstantino Čiur-
lionio „Keturi preliudai”. Jie buvo
parašyti ankstyvuoju kompozito-
riaus kūrybos laikotarpiu ir patrau-
kia nuoširdumu, romantišku stiliumi
bei suvaldytais jausmais. Preliudai,
kaip ir daugelis kitų Čiurlionio kom-
pozicijų, atsispindi jo tapyboje, kur
paveikslai reprezentuoja jo muzikos
kūrinius. 

Antrasis Lietuvos kompozitorius
bus Bronius Kutavičius. Jo „Sonata
fortepijonui” buvo parašyta dar XX
amžiuje rusų okupacijos laikais ir
atstovauja daug moderniškesnę raiš-
ką. Kūrinys apima tiek susimąstymo
melodijas, tiek uždegančias ir aist-
ringas temas. 

Visi keturi veikalai duos prof. P.
Geniušui progą parodyti ne vien
lietuvių kompozitorių sugebėjimus,

palyginti su Vakarų Europos kūrė-
jais, bet taip pat leis jam atskleisti sa-
vo atlikimo techniką. 

Petras Geniušas yra vienas pla-
čiausiai žinomų ir drąsiausių Lietu-
vos muzikų. Jo platų repertuarą su-
daro ne tik klasikinė romantinė mu-
zika, bet dažnai ir šiuolaikinių kom-
pozitorių kūriniai. Mes galime jį iš-
girsti ir įvairiuose rečitaliuose, ir
koncertuose su Lietuvos simfoniniais
orkestrais. Pianistas yra grojęs su
tokiais muzikos milžinais kaip Rost-
ropovich, Menuhin, Kniaziev ir ki-
tais. Be klasikinės muzikos, P. Ge-
niušas yra pasirodęs taip pat įvairiuo-
se džiazo projektuose. Jo repertuaras
apima nuo angliškų vargonų ir įvai-
rių šalių tautinės muzikos iki avan-
gardinio džiazo (avant-garde Jazz)
bei elektroninės muzikos šokių rit-
mo. Šitas platus repertuaras aiškiai
veikia ir jo klasikinės muzikos inter-
pretaciją.  

P. Geniušas yra gimęs muzikų
šeimoje Vilniuje, baigė Lietuvos mu-
zikos akademiją pas prof. Jurgį
Karnavičių, vėliau studijavo Maskvos
konservatorijoje pas prof. Vera Gor-
nostajeva. Šiuo metu jis yra Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos profeso-
rius. 

P. Geniušas yra laimėjes daug
tarptautinių konkursų, tarp jų antrą
vietą 1989 m. „Pilar Bayona” pianis-
tų konkurse Saragosa, pirmą vietą
1991 m. „International Piano Com-
petition Oberlin Ohio” ir pirmą vietą
1992 m. „Palm Beach Invitational
International Piano”. 

Be daugelio koncertų Lietuvoje,
prof. P. Geniušas yra koncertavęs
per 20 valstybių. Jis grojo žymiau-
siose pasaulio koncertų salėse: New
York Lincoln Centr, Alice Tully Hall,
Avery Fisher Hall, Tokyo Geijutsu
Gekijo. Be to, pianistas yra įrašes
daug gerai įvertintų kompaktinių
plokštelių Lietuvoje, Vokietijoje ir
Japonijoje.

Kiek mažiau žinoma prof. P.
Geniušo veikla yra jo noras ir pastan-
gos pasidalinti savo muzikiniais su-
gebėjimais su jaunesniąja karta: re-
guliariai mokyti juos groti fortepi-
jonu. Jis dėstė ne tik Lietuvoje, bet
taip pat Švedijoje, London ir Tokyo. 

Spalio 9–12 d. prof. P. Geniušas
buvo jaunųjų pianistų konkurso „Tu-
reck International Bach Competition
for Young Pianists” New York vienas
iš trijų vertinimo komisijos narių.

Houston, TX, jis turės progą su-
sitikti su Amerikos muzikos studen-
tais, duoti jiems trumpą rečitalį ir
muzikos pamoką Houston High
School for Performing Arts.

Mums Houston yra malonumas
ir džiaugsmas išgirsti bei pristatyti
prof. P. Geniušą vietinei amerikiečių
bendruomenei. Koncerto proga taip
pat galime per vietinius laikraščius,
radijo ir televizijos kanalais supažin-
dinti Amerikos klausytojus su vienu
iš daugelio lietuvių artistų. Praeityje
Houston turėjome progą pristatyti
Mūzą Rubackytę, Vilniaus styginių
kvartetą, kuris sulaukė ypač aukšto
įvertinimo, daug solistų, tarp jų Vac-
lovą Daunorą, vėliau dainavusį Hous-
ton operoje ir Metropolitan opero-
je. 

Tad dabar laukiame prof. Petro
Geniušo ir progos vėl išgirsti lietuvių
sugebėjimus Houston kultūriniame
akiratyje.

Robert Schuman susitinka 
su lietuviais kompozitoriais

Prof. Petras Geniušas

Lietuvos Evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis (vidury-
je kairėje) ir Ziono parapijos kunigas Valdas Aušra spalio 9 d. susitiko su Či-
kagos lituanistinės mokyklos mokiniais.          Laimos Apanavičienės nuotr.

Daila Liubinskas, gyvenanti Oak Lawn, IL, kartu su metinės
prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 50 dol. auką. Labai ačiū.

Julija Zukauskas, gyvenanti Riverside, IL, užsiprenumeravo
„Draugą” metams ir kartu paaukojo laikraščiui paremti 50 dol. auką. Nuo-
širdžiai Jums dėkojame.

Austė M. Vygantas, gyvenanti Winnetka, IL, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Dėkojame Jums.
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SEATTLE, WA

Liaudies menininkė 
B. Pužauskienė 

ALDONA MINELGIENÈ
dalinininkè�

Gražiame Long Beach pusiasaly-
je gyvena mažai kam žinoma liaudies
menininkė  Bronė Pužauskienė. Maž-
daug prieš 20 metų mes žinojome,
kad ten  gyvena lietuvių šeima. Nu-
važiavome aplankyti. Buvome labai
maloniai nustebinti dailininkės pa-
veikslų grožio ir gausos, kurie yra
Lietuvos atspindys prie Ramiojo van-
denyno. Paveikslų turinys – kasdie-
nybė čia ir prisiminimuose. Jaukios,
susigūžusios kaimo sodybos, pieme-
nukai prie bandų, jaunimo rateliai,
ūkio darbai. Tarp šių paveikslų įsi-
maišė ir įplaukusios žuvys, mėlynieji
gandrai, aitvarų šventė, žemės dova-
nos – vaisiai, daržovės ir gėlės. Viskas
taip paprastai ir tiesiogiai pavaizduo-
ta. O pati menininkė, kaip ir jos pa-
veikslai, spindi nuoširdumu ir pa-
prastumu.

Labai populiarūs buvo Pužaus-
kienės taip vadinami „driftinukai”.
Tai Bronės ir jos vyro surinkti jūros
nuzulinti medžio gabaliukai. Kai jie
išdžiūdavo,  Pužauskienė su savo ma-
gišku teptuku juos paversdavo žuvy-
tėmis, pelėdomis, paukščiais ir kitais
gamtos stebuklais. Apvilkdavo medi-
nukus neregėtomis spalvomis ir mar-
gumu. Žmonės juos labai mėgdavo ir
išpirkdavo. Savo laiku jie kartą pasi-
rodė per mėlynių gegužinę Lietuvos
Dukterų vasaros šventėje Dalios Tut-
lytės Mrowiec ūkyje. Jie greit „din-
go”. Esame laimingi, kad nors kelis
pasilikome sau.

Prieš pora mėnesių Pužauskienė
krito savo namuose ir smarkai susi-
žeidė. Dabar sveiksta Vancouver rea-
bilitacijos centre. O kol kas „driftinu-

kai” tamsiame garaže laukia magiškų
rūbelių.

Visa lietuvių bendruomenė  Sea-
ttle linki  Pužauskienei greitai pa-
sveikti.

P. S. Norisi dar paminėti, kad
a. a. Pužauskas Čikagoje savo laiku
redagavo „Naujienas” ir „Draugą”. 

* * *
Iš 1993 metais vykusios meninin-

kės Bronės Pužauskienės dailės dar-
bų parodos katalogo:

Bronė Pužauskienė gimė Kaune,
Lietuvoje. Menu domėtis pradėjo
prieš 12 metų. Chicago ji pasirodė
1985-aisiais metais Jaunimo centro
organizuotoje parodoje „Moterų dar-
bai” su 20 aliejaus paveikslų. Persi-
kėlusi gyventi į Washington valstiją,
ji įsijungė į Long Beach Peninsula
Art Association ir kasmet dalyvauja
vietinėse meno parodose Ilwaco, Long
Beach ir Ocean Park miesteliuose,
kur nuo 1988 m. yra laimėjusi 17-ka
premijų,  tarp jų 1989 metų parodos
labai vertinamą „Judge’s Choice” ap-
dovanojimą. Pužauskienės darbai ro-
domi Long Beach, WA „Picture Attic”
galerijoje ir „Gallery Pharmacy”.
Pernai vienas jos paveikslas buvo pri-
imtas Olympia Art League ir Steate
Capital Museum surengtoje „South-
West Washington 39th Annual Exi-
bition”. Dail. Bronės paveikslų tech-
nika – grafika, spalvinti medžio
raižiniai. Dailininkė labai dėkinga
JAV Lietuvių Bendruomenės Wa-
shington valstijos apylinkės valdybai
už suteiktą progą parodyti savo dar-
bus Seattle mieste. 

,,Tulpė Times”, 
2010 m. rugsėjis, nr. 3

VIENERIŲ METŲ MIRTIES
SUKAKTIS

A † A
VYTAUTAS

KASNIŪNAS, SR.

Mirė 2009 m. spalio 13 d., Beverly Shores, IN.
Su neblėstančia meile, mes pasiilgstame mūsų vyro, tėvo ir sene-

lio. Jo nuoširdumas, šypsena, gražūs žodžiai ir meilė lieka su mumis
kiekvieną dieną.

Velionį prisiminsime savo maldose, šv. Mišių aukoje. Maloniai
prašome visus, kurie pažinojo a. a. Vytautą, prisiminti jį maldoje.

Liūdinti žmona, sūnūs ir jų šeimos

Daytona Beach, FL, Lietuvių klubo ir „Sietyno”
choro buvusiam nariui

A † A
VILIUI BRAŽĖNUI

Vilniuje mirus, dukrai LIVIJAI BRAŽĖNAITEI-
GARSIENEI su šeima, giminėms ir artimiesiems
reiškiame gilią užuojautą.

Klubo valdyba ir nariai

A † A
OLIMPIJAI BAUKIENEI

mirus, giliausią užuojautą visai BAUKŲ šeimai ir arti-
miesiems reiškia

Misiūnų šeima

Nijolė  B. Zdanys, gyvenanti La Grange, IL, kartu su metinės pre-
numeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums
dėkojame.

Joseph Sudzius, gyvenantis Brentwood, TN, užsiprenumeravo
„Draugą” dar metams ir  kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums
dosnią 150 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame, kad mus  dosniai remia-
te ir skaitote.

Ramunė Račkauskienė, gyvenanti Oak Lawn, IL, pratęsė
„Draugo” metinę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Tariame nuoširdų
ačiū.

A † A
VYTAUTUI JUŠKUI

mirus, giliame liūdesyje likusią žmoną IRENĄ ir sūnų
VIKTORĄ su šeima nuoširdžiai užjaučiame.

Paulius ir Birutė Gyliai
Antanas ir Aldona Minelgai

Zita Žvirzdienė
Olympia, WA

Bronė Pužauskienė su vyru.



��Spalio 17 d., sekmadienį, dar ga -
li ma prisijungti prie pasiruošimo Pir -
mai Komunijai grupės (vaikams nuo 3
kl. ir vyresniems). Pamokos vyksta po 9
val. r. ir po 11 val. r.  šv. Mišių Pa lai min -
tojo J. Matulaičio misijoje, PLC pa talpo -
se. Kreiptis į seselę Laimutę tel. 630-
243-1070 arba ses.laimute@yahoo.com.

��Sutvirtinimo sakramentui be si-
ruo šiantis jaunimas (13 metų ir vyres-
ni) jau pradėjo pasiruošimo programą
Palaimintojo J. Matulaičio misijoje Le -
mont, PLC patalpose. Pamoka vyks
spalio 17 d., sekmadienį, po 9 val. r. šv.
Mišių. Dar galima prisijungti prie gru -
pės. Suaugusieji, norintys priimti sak -
ramentus (Krikštą, Pirmąją Komuniją
ar Sutvirtinimą), taip pat gali registruo-
tis misijos raštinėje tel. 630-257-5613.

��Spalio 22 d. 7:30 val. v. Čiurlio-
nio galerijoje Jau  nimo centre, 5620 S.
Claremont Ave., Chicago, IL 60636,
atidaroma Lietuvos menininkų darbų
paroda. Stilingi, natūralūs šilko, lino,
vilnos dirbiniai, vieneti niai Lietuvos
meni ninkų rankų darbo kūriniai, at -
kelia vę tiesiai iš mūsų tėvynės. Jū sų
laukia muzika, vaišės. Infor ma cija
tel. 708-574-3992 arba 708-307-8632.

��Sekmadienį, lapkričio 14 d., 12
val. p.p. Pasaulio lietuvių centras
ruošia madų parodą ,,Įspūdinga po -
pie tė”. Drabužių rinkinius pristatys

parduotuvės: ,,Banana Republic”,
,,Elegance Underneath”, ,,Christos
Fur Salon”, ,,Windsor”, ,,Forever
21”, ,,White House Black Market”.
Vietas galite užsisakyti tel. 630-655-
2485 (Regina Griškelienė)  arba tel.
708-857-8332 (Janina Ruibytė). Bi lie -
to kaina –35 dol. 

��Maloniai kviečiame į iškilmingą
Lietuvių Fondo rudens pokylį ,,Menas
ir muzika”, kuris įvyks šeštadienį, lapk -
ričio 6 d. Pasaulio lietuvių centre, 14911
127 th Street Lemont, IL. Programoje: 
5:30 val. p. p.  – kokteiliai (Fondo salė-
je); 6:30 val. v. – Lietuvių Operos ir
kapelos ,,Biru Bar” (Indianapolis) kon-
certas (Fondo salėje); 7:30 val. v. – va -
karienė, LF stipendijų įteikimas, meno
parodos uždarymas ir šokiai (PLC po -
kylių salėje). Vietas iki lapkričio 1 d.
galite užsisakyti LF raštinėje tel. 630-
257-1616 arba el. paštu 

admin@lithfund.org.

��Lapkričio 20 d., šeštadienį Deer
Path viešbutyje, Windsor Hall, 255 E.
Illinois Rd., Lake Forest, IL 60045,
vyks JAV LB Waukegan – Lake Coun -
ty apy linkės „Rudens puota”. 7 val. v.
užkandžiai, veiks baras. Vaišės – 7:45
val. v., po jų – šokiai. Vietas pra šome
užsisakyti iš anksto.  Daugiau infor-
macijos tel. 847-668-1731.

��Maironio lituanistinei mokyk-
lai (Lemont) reikalingas dainavimo
mokytoja/as. Kreiptis į mokyklos
direktorę Svajonę Kerelytę tel. 630-
240-3343.

��Lietuvos Respublikos generali -
nis konsulatas New York ir JAV
Lietuvių Bendruomenės Manhattan
apylinkė maloniai kviečia Jus į susi-
tikimą su rašytoja Danute Kali naus -
kaite ir jos knygos ,,Niekada nežinai”
pristatymą spalio 22 d., pen ktadienį,
nuo 6 val. v. iki 8 val. v. Va karas įvyks
Susivienijimo Lietuvių Ame rikoje pa-
talpose, 307 W 30th St., NYC 10001.
Tel. pasiteiravimui 212-354-7840,
trumpasis – 10.

ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE
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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

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
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimą

SKELBIMAI

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Bank,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

PIRKSIU: Jono Rimšos,
Petro Rimšos, 
V. Vizgirdos, 

A. Valeškos, A. Varno, 
V. Kasiulio, A. Galdiko ir
Murino tapybos darbus. 

Tel. 708-349-0348.

IŠ ARTI IR TOLI...

Spalis – Rožinio mėnuo
Spalio 7 d. – Švč. Mergelės Marijos Rožančinės šventė. Šia proga Bene-

diktas XVI primena, kad tą dieną Mergelė mus kviečia iš naujo atrasti papras-
tos ir gilios maldos grožį. „Rožinis – tai susimąstyti skatinanti malda, skirta
Kristui, neatsiejama nuo Šventojo Rašto apmąstymų. Tai malda, skirta
krikščioniui, kuris tobulėja leisdamasis į tikėjimo kelionę ir sekdamas Jėzumi,
prieš kurį žengia Marija.” Popiežius visus kviečia šį mėnesį kalbėti Rožinį  –
„šeimoje, bendruomenėse ir vyskupijose, melstis už Popiežiaus tikslus, už
Bažnyčios misiją ir už taiką pasaulyje”. Visą spalio mėnesį trečiadieniais
maldos grupėje 7 val. v. klebonijoje ir ketvirtadienį po lietuviškų
8 val. r. šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažny-
čioje kalbėsime Rožinį. Visus kviečiame dalyvauti.

Maloniai kviečiame 
į parodos-aukciono atidarymą 

šeštadienį,  spa lio 23 d. 6 val. v.,
Lietuvių dailės mu zie juje, 
Pasaulio lietuvių centre 

(14911 127th St., Lemont, IL) 

Tai dr. Jono ir Joanos Valaičių
daugelį metų rinkti ir dovanoti Lie-
tuvių Fondui meno kūriniai. Surink-
tos lėšos skiria mos LF rėmuose
įsteigtam ,,Dr. Jono ir Joanos Valai-
čių stipendijų fondui”, skirtam remti
medicinos ar meno srityje studijuo-
jančius studentus.

Spalio 15 d., penktadienis –
10 val. r. – 8 val. v. – parodos lanky-
mas; 1 val. p. p. – 2 val. p. p. – paro-
dos pristatymas, trumpa spaudos
konferencija; 3 val. p. p.  – paskaita
,,Lietuvos totoriai: Žalgirio mūšyje ir
šiandienos Lietuvoje”; 6:30 val. v. –
parodos ir renginio iškilmingas ati-
darymas.

Spalio 16 d., šeštadienis – 10
val. r. – 6 val. v. – parodos lankymas;
paskaitos, filmų peržiūra; 11 val. r. –
paskaitą ,,Sun Tsu, Machiavelli,
Clausewitz ir Akvinietis: karo filo-
sofijos ir Žalgirio mūšis” (,,Sun Tsu
Machiavelli, Clausewitz, and Aqui-
nas: Philosophies of War and the Bat-
tle of Grunwald”)  anglų kalba skai-
tys dr. Robertas Vitas, JAV; 1 val. p.
p. paskaita ,,Lietuvos 250 metų gyny-
binis karas su Kryžiuočių ordinu ir
Žalgirio mūšis, kovos su totorių
Aukso orda kontekste” – dr. Romas
Batūra, Lietuva; 3 val. p. p. paskai-
ta  ,,Grunwaldas/Žalgiris šiandien”
(,,Grunwald/Žalgiris today”) – anglų
k. dr. William Urban;  4:30 val. p. p.
įspūdžiais iš kelionės į Žalgirio mūšio
600 m. šventę dalinsis Jonas Vainius,
JAV; 6:30 val. v. – pokylis, skirtas
Žalgirio mūšio 600 m. paminėjimui.
Renginio dalyvių apdovanojimai.

Žalgirio 600-ųjų metinių proga JAV
išleistas pašto ženklas.  

,,DRAUGO” METINIS POKYLIS VYKS Š. M. SPALIO 30 D.
Willowbrook Ballroom salėje

8900 S. Archer Ave., Willow Springs, IL 60480 

Kokteiliai – 4 val. p. p. 
Vakarienė – 5 val. p. p.

Maloniai kviečiame savo atvykimu paremti ,,Draugą” 

Pokylyje žada dalyvauti garbingi svečiai iš Washington, DC. 
Bus gardi vakarienė, muzikinę programą atliks 
akordeonistas Martynas Levickis, vyks šokiai. 

Bilietus užsisakyti galima ,,Draugo” admi nistracijoje tel. 773-585-9500 Auka – 60 dol.

Lietuvių filatelistų draugijos ,,Lietuva” ir lenkų filatelistų
draugijos ,,Polonus” spalio 15–17 d. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 

(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629)  
ruošiamo Žalgirio mūšio 600 me tinių paminėjimo programa

Bilietus užsisakyti galite tel. 847-
244-4943.

Spalio 17 d., sekmadienis – 10
val. r. – 4 val. p. p. – parodos lanky-
mas, paskaitos, susitikimai, pokal-
biai; 12 val. p. p. – planuojama doku-
mentinio filmo premjera; 4 val. p. p. –
renginio uždarymas.

Rengėjai

Vienas parodos rodinių – Vytauto Ig-
no darbas. 


