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Vilnius (BNS) – Seimo opozici-
nės frakcijos dar kartą paragino kon-
servatorių Audronių Ažubalį at si -
statydinti iš užsienio reikalų mi nis tro
pareigų. Pasak Seimo opozicijos vado-
vo, Darbo partijos frakcijos seniūno
Vytauto Gapšio, įvykis, kai Lietuvos
viza buvo išduota Balta ru sijos teisin-
gumo viceministrei Alla Bodak, kuri
yra įtraukta į Europos Sąjungos (ES)
nepageidaujamų as menų sąrašą, rodo
A. Ažubalio kompetencijos stoką or -
ganizuojant mi nis terijos ir diplomati-
nės tarnybos darbą. 

,,Tai, kas vyksta Lietuvos užsie-
nio reikalų ministerijoje pastaruoju
metu, yra sunkiai suvokiama. Tai
galima įvardyti arba kaip visišką
netvarką ministerijoje, arba kaip atvi-
rą ir sąmoningą kolaboravimą su A.
Lukašenka režimu. Ir vienu, ir kitu
atveju ministras A. Ažubalis pri valo
nedelsiant atsistatydinti arba būti
atstatydintas”, – tvirtina frak cijos
,,Tvarka ir teisingumas” seniūnas
Valentinas Mazuronis. Pa sak Social -
demokratų partijos frakcijos atstovo
Vytenio Andriukaičio, vi zos išdavi-

mas persona non grata paskelbtai A.
Bodak ,,rodo Užsienių reikalų minis-
terijos pareigūnų nekom petenciją”. 

Raginimų atsistatydinti URM
vadovas susilaukia jau antrą kartą
per pastarąją savaitę. Pirmąsyk jie
nuskambėjo praėjusį penktadienį, kai
paaiškėjo, kad Lietuva autoritari-
niam Baltarusijos režimui perdavė
šios šalies žmogaus teisių gynėjo
Alesi Beliacki bankų sąskaitų duome-
nis, galimai tapusius priežastimi ap -
kaltintį jį mokesčių nemokėjimu.

Vilnius (Lrytas.lt) – Lietuvos
krepšinio legenda Arvydas Sabo -
nis, dalyvaudamas James Nai -
smith krepšinio šlovės muziejaus
laureatų pristatyme, teigė, jog gali-
mybė būti pagerbtam tarp didžiau-
sių šio žaidimo talentų jam yra la -
bai maloni. Oficiali šventė, skirta
naujųjų Šlovės muziejaus narių pa -
sveiki nimui, vyko rugpjūčio 12 d.
vakarą. 

Lietuvos krepšinio legenda į
Šlovės muziejų patenka kartu su
kitomis krepšiniui nusipelniusio-
mis žvaigždėmis: Dennis Rodman,
Chris Mullin, Artis Gilmore, tri-
kampio puolimo sumanytoju, bu -
vu siu ,,Los Angeles Lakers” ir
,,Chi cago Bulls” komandų trenerio
Phil Jackson padėjėju Tex Winter.

„Tai yra reikšminga akimirka
man ir mano šaliai”, – teigė 46

metų Europos vyrų krepšinio čem-
pionato Lietuvoje ambasadorius. 

1995–2001 metais Portland
,,Trail Blazers” klube žaidęs A.
Sabonis pasaulyje žinomas kaip
vienas geriausių krepšininkų.
Kaune gimusį vidurio puolėją
,,Trail Blazers” 1986 m. pasirinko
24 šaukimu. Dėl tuometės Lie tuvos
padėties – Sovietų Sąjungos oku-
pacijos – lietuvis vykti į JAV nega-
lėjo, todėl Portland pradėjo žaisti
tik 1995 metais. 1999 ir 2000 m.
,,Trail Blazers” pasiekė Va karų
konferencijos baigiamąjį ra tą.
Niekas neslėpė, kad A. Sabonis
buvo vienas pagrindinių koman-
dos žaidėjų. A. Sabonis 1995–1996
m. atsiėmė mėnesio geriausio nau -
 joko apdovanojimą ir tapo vyriau-
siu žaidėju, kuriam šis apdovanoji-
mas buvo įteiktas.

Lietuvos prezidentė susitiko su išeivijos jaunimu
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A. Sabonis tapo Šlovės muziejaus nariu• Ar galima tikėtis pergalės iš
pakrikusios armijos? – 2 

• Kančios ir vargo iššūkis – 3
• Dviguba pilietybė – lyg 

blo gas sapnas? – 3
• Apmąstymai iš Ellicott mies -

telio – 4
• Tausoti lietuvių dailininkų 

pa likimą – kiekvieno lietuvio
pareiga – 5

• Iš Ateitininkų gyvenimo – 6 
• Sportas – 8
• Apžvalgos – 10
• Apgaulingos reklamos 

tebe klesti! – 14  

50 metų Jėzuitų draugijos
tarnystėje – 7 psl.

A. Sabonis dalyvavo James Naismith krepšinio
šlovės muziejaus naujųjų laureatų pristatyme.

nba.com nuotr.

Vilnius (President.lt) – Lietuvos
Respublikos prezidentė Dalia Gry -
bauskaitė susitiko su Pasaulio lietu-
vių jaunimo atstovais. Susitikime
dalyvavo jaunimas iš Belgijos, Švedi-
jos, Anglijos, Ukrainos, Graikijos, Is -
panijos, Lenkijos, Prancūzijos, Aus -
tralijos, Rusijos ir kitų šalių.

Tarptautinės jaunimo dienos
pro ga sveikindama susirinkusiuo-
sius, šalies vadovė pabrėžė, jog jau-
nam žmogui turi būti skiriamas ypa-
tingas dėmesys. Pasak prezidentės,
jaunimas ne tik perduoda mūsų kal -
bą, tradicijas, kultūrą ateities kar-
toms, bet ir prisideda kuriant mūsų
šalies bei mūsų tautos ateitį. „Lie -
tuvai yra reikalingi veržlūs jauni
protai, aktyvus,  kūrybingas ir atsa -
kin gas jaunimas. Jūsų žinios ir patir-
tis, įgauta svetur, gali labai pasitar-
nauti mūsų valstybei. Džiau giuosi,
kad stengiatės išlaikyti ryšį su Tė -
vyne”, – sakė prezidentė.

Šalies vadovė pabrėžė, jog palai-
kant ir stiprinant ryšius su Lietuva
ypatingas vaidmuo tenka nuolati-
niam tarpusavio bendravimui. Prezi -
dentė paskatino pasaulio lietuvių

jaunimo atstovus ieškoti naujų ir
išradingų, patrauklių būdų lietuvy-
bei stiprinti, burtis į bendruomenes
ir palaikyti tarpusavio ryšius su lie-
tuviais visame pasaulyje. Labai svar-
bu, pasak prezidentės, kad jauni išei-
vijos žmonės galėtų atvykti į Lie -
tuvą, čia studijuoti ir stiprinti savo
gimtosios kalbos žinias.

Išeivijos jaunimo atstovai drau-
ge su pasaulio LB kraštų pirminin-
kais dalyvavo rugpjūčio 11–12 d.
Seime vykusiame Pasaulio lietuvių
Bendruomenės ir Pasaulio Lietuvių
jaunimo sąjungos kraštų valdybų
pirmininkų suvažiavime, apie kurį
plačiau rašoma šio numerio 10 psl.

Opozicija ragina A. Ažubalį palikti savo pareigas

Eltos nuotr..



Kaip skelbia Lietuvos spauda, dvi dienas –
rugpjūčio 11 ir 12 dienomis  – LR Seimo rū -
muose posėdžiavę Pasaulio Lietuvių Ben -
druomenės ir Pasaulio lietuvių jaunimo są -
jun gos kraštų valdybų pirmininkai negailė-
jo kritikos valdžios programai ,,Globali Lie -
tuva” ir skundėsi dėl pernelyg menko jų
įtraukimo į valstybės gyvenimą. ,,Yra tik
ins titucijos, kurios vykdys programą, – stra-
tegijos silpnybes vardijo Šveicarijos LB pir-
mininkė Jūratė Caspersen, – o mes turbūt
tik asistuosime, kaip iki šiol?” Įdomu, jog
suvažiavime nedalyvavęs LR užsienio rei-
kalų ministras A. Ažubalis, lyg nujausda-
mas dalyvių mintis, savo sveikinimo laiške
tvirtino neabejojąs ,,Globalios Lietuvos”
sėkme. ,,Neabejoju, – rašo jis, – kad atsaky-
mus į daugelį aktualių klausimų galime
sėk mingai rasti tiktai kartu, o ‘Globalios
Lietuvos’ idėja tegul tampa tvariu vertybi-
niu pagrindu jų ieškant.” Tiesa, kaip tai
paversti realybe, nei ministras, nei posė-
džiuose dalyvavęs URM Užsienio lietuvių
departamento direktorius A. Daunora -
vičius nepasiūlė.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė
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Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą
nesiunčiame. Prie pavardės ir adreso, siųsdami laikraštį

pažymime, iki kada prenumerata galioja.
,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.

Daugelį mūsų pasiekia
spauda, elektroniniai
laiškai su šūkiais ir

net  lenkiškais ,,epitetais”,
skir ti iš naujo užvi rusiai ko -
vai dėl dvigubos pilietybės
iš saugojimo, reikalaujant,
kad įvairūs požiūriai būtų
įtvirtinti be jokių diskusijų.
Šio lietuviškojo ,,Babilono”
kūrėjams norėčiau pasiūlyti
paskaityti inžinieriaus, spau dos dar-
buotojo, veiklaus JAV LB, net aštuo-
nerius metus ėjusio Krašto valdybos
pirmininko, o šiuo metu einančio PLB
Garbės teismo pir mininko pareigas
Algimanto Gečio straipsnį ,,Nepavy -
kus dvigubą pilie tybę emigrantams
įteisinti” (,,Drau gas”, 2011 m. kovo 12
d.).

Mūsų sukeltoje erzelynėje kaž ko -
dėl niekas iki šiol taip ir nesu skubo
at sa kyti į keletą jo iškeltų svarbių
klau simų:

Gavusieji JAV pilietybę pasira šė -
me po raštu: ,,Šiuo aš prisiekiu, kad
aš neabejotinai ir visiškai išsi žadu ir
at sisakau bet kokios ištikimybės bei
atsidavimo bet kokiam užsie nio prin -
cui, valdovui, valstybei ar suverenui,
kuriam aš priklausiau, būdamas val-
diniu ar piliečiu...”. Lietuvoje bu vo me
įpratę laužyti įstatymus bei priesai-
kas, tačiau amerikiečiai į tai žiūri kur
kas rim čiau. Užvirus kovai dėl Lie -
tuvos pilietybės išsaugojimo, kaž kada
paklausiau teisininkės, Pasaulio Lie -
tuvių Bendruomenės valdybos pirmi-
ninkės Reginos Naru šie nės, ar mes el -
giamės sąžiningai, laužydami priesai-
ką? Man buvo patarta ne kreipti į tai
dėmesio. Aš negaliu ne kreipti – ar vie -
ną dieną priesaikos lau žymas neatsi-
suks prieš mus pa čius? Ar mes elgia-
mės sąžiningai ša lies, į kurią atvyko-
me gyventi, atžvilgiu?

A. Gečys savo straipsnyje taip pat
primena mums apie mūsų, kaip pilie-
čių, pareigas. Kovotojai už dvigubą pi -
lie tybę nuolat primena, kad piliečiais
tampama pagal gimimo vietą – teisę į
pilietybę paprastai gauna žmonės,
gimę valstybės teritorijoje, arba pa gal
tėvus  – teisę į pilietybę dažnai turi
žmo nės, kurių tėvai yra tam tik ros
tau tybės ar yra tos valstybės piliečiai. 

Tai tiesa, tačiau labai gerai su -
pran tant savo teises, yra visiškai
pamirštama, kad šalia teisių pilietis
turi ir pareigas valstybei. Tai gali būti
pareiga mokėti mokesčius, pa reiga
tar nauti šalies ginkluotosiose pajėgo-
se ir ginti tėvynę, pareiga paklusti
įsta tymams. Šalia valstybinių yra ir
eti nės piliečio pareigos: rodyti atsida-
vimą šalies politinei bendruo menei ir
valstybei, konstruktyviai kritikuoti
politinio ir socialinio gy venimo blo-
gybes, dalyvauti gerinant politinio ir
socialinio gyvenimo kokybę, gerbti
ki tų teises, ginti vie nas kito teises,
naudotis teisėmis. Įdomu, kiek liktų
kovotojų už dvi gubą pilietybę, jei mo -
kesčius reikėtų mokėti dviem valsty-
bėms?

Aišku, kad visada yra patogiau
im ti negu duoti, tačiau mes siekiame
būti sąmoningi Lietuvos piliečiai,
todėl labai norėtųsi išgirsti, ką kovo-
tojai už dvigubą pilietybę ketina duoti
Lietuvai. 

Kada savo draugų bei pažįstamų
paklausiu, kam jiems reikalinga Lie -
tu vos pilietybė, išgirstu labai įvairius
atsakymus. Man labiau prie širdies
tie žmonės, kurie tiesiai ir atvirai pa -
sako, kad nori važinėti į Lietuvą ir ten
būti, kiek nori, kad ti kisi gauti paliki-

mą, kad Lietuvoje bus pigiau pagydyti
ar gaus kitokių  valdžios teikiamų pri-
vilegijų. Gerbiu juos už jų sąžiningą
atsakymą. 

Tie, kurie mėgsta pūsti miglą į
akis, paprastai ima postringauti apie
laidojamą Lietuvą ir tautos vienybės
ardymą. Kol kas matau, kaip vienybę
ardome mes patys, kaišiodami vieni

kitiems pagalius į ratus ir pamindami
bet kokią moralę. Lietuvos mums nie-
kas neatėmė – mes patys pasi rinkome
emigranto dalią ir visada galime grįž-
ti į Tėvynę. Pažįstu ,,antra bangių”,
ku rie daugiau nei 60 metų pragyvenę
Amerikoje, niekada neprisiėmė šios
šalies pilietybės ir iki šiol išsaugojo
dar Stasio Lozo raičio jiems išduotą
Lietuvos pasą. Ar iš tikrųjų mūsų aša-
ros tikros? Žmogus gali pasirinkti
Tėvynę ir pilietybę, tai – mūsų teisė.
Ar gali būti dvi Tėvynės, kurioms pri-
siekiame savo ištikimybę? 

A. Gečys savo straipsnyje primi -
nė spaudoje nuskambėjusį, bet prita-
rimo neradusį pasiūlymą sukurti ką
nors panašaus, kas daroma kaimy ni -
nėse valstybėse, – ,,lietuvio kortą”, su -
teikiančią lietuvių kilmės išeiviams
didžiąją dalį Lietuvos gyventojų turi-
mų pilietinių teisių – prieinamą aka-
deminį mokslą, bevizį lankymąsi Lie -
tu voje, teisę pigiau naudotis valdžios
teikiamomis paslaugomis, galimybę
įsi gyti ūkio ir miško paskirties žemę
ir t. t. Tokia korta nesuteiktų lietu-
viams tik teisės balsuoti. Teisė iš si -
rink ti valdžią turėtų būti palikta Lie -
tuvoje gyvenantiems lietuviams, nes
jiems reikės gyventi tai valdžiai val-
dant. Kodėl mes taip įkyriai veržia-
mės balsuoti? Jei Lietu voje gyvenan-
tys lietuviai nenori, kad išeiviams bū -
tų suteikta pilietybė, kodėl nepaisome
jų norų?

Norėčiau pacituoti A. Gečio min -
tį: ,,Pagyvenę Amerikoje įsitikinome,
kad lietuviais mūsų nepadaro gimi-
mas Lietuvoje, lietuviai tėvai ar pla -
čiašakis šeimos geneologinis medis.
Jei taip būtų, mūsų laikraščių prenu-
meratorius skaičiuotume šimtais
tūks  tančių, į lietuvių bažnyčias sek -
ma  dieniais skubėtume, kad spėtume
gauti vietą atsisėsti. Praskubantys
me tai ir amerikietiško gyvenimo įta -
ka neigiamai veikia kiekvieną iš mū -
sų. Tačiau lietuvybės išlaikymo pa -
vyzdžių netrūksta visose mūsų emi -
gra cinėse bangose. Tai nutautė ji mui
nepasiduodantys lietuviai. Jie ži no,
kad tik būdami ištikimais sa vam pa -

veldui, lietuvių tradicijoms ir
remdami atkurtą Lietuvos
valstybę, pajėgsime išlikti
gyvais sau ir Tėvy nei Lietuvai.
Galima išlikti lietuviais ir be
dvigubos pi lietybės!”

Nesuprantama, kodėl dėl
dvi gubos pilietybės garsiausiai
pasisako as menys, kurie net
nėra legalūs Ame ri koje, va -
dina si turi vienintelę Lietuvos

pilietybę? Kam tada jiems dėl jos ko -
voti? Ar nevertėtų geriau nu kreipti
sa vo patrankas kiton pusėn ir siekti,
kad jiems bei daugybei kitų lietuvių
būtų įteisintas jų buvimas Jung tinėse
Amerikos Valstijose? 

Jei daugelis mūsų atvyko į Ame -
riką ieškodami geresnio gyvenimo,
tai suprantama ir pa teisinama, nes
kiek vienas ga li rinktis savo gyvenimo
kelią. Nemažai legaliai atvyku sių lie-
tuvių neblogai įsikūrė Ame  rikoje.
Daug blogiau tiems, kurie iki šiol ne -
turi do kumentų gyventi Ame rikoje,
negali susirasti padoraus darbo, kas-
dien gyvena nežinioje dėl to, kas jų
laukia rytoj. Turime pavyzdžių, kada
nelegalių tėvų vaikai, baigę dvejų
metų koledžus, neturi teisės įstoti į
universitetus. JAV LB privalėtų dirbti
su kitų tautų atstovais, kad preziden-
to Barack Obama siūlomas DREAM
įstatymas būtų priimtas ir nelega-
liems žmonėms rastas būdas tapti pi -
liečiais. Sakyčiau, kova už tokių lietu-
vių imigrantų legalizavi mą yra kur
kas rimtesnis klausimas, nei tarnauti
tiems, kuriems labiau rūpi asmeninė
įtaka bei priklausymas lietuviškosios
hierarchijos viršū nėms. Kas dieną
meldžiamės ,,Kas dienės mūsų duonos
duok mums šiandien”, tai kovokite
dėl savo ir savo vaikų ateities, dėl savo
duonos kasdienės. 

Triukšmo daug, o tikslaus atsaky-
mo nėra: ar turime pilietinį bei mora-
linį pagrindą kovoti dėl dvigubos pi -
lietybės išsaugojimo? Kodėl nenorime
apsiriboti „lietuvio korta”? Jei daugu-
ma mūsų nutarsime eiti toliau, kokia
lietuviška organizacija ir kaip emig-
rantams šioje kovoje turėtų atstovauti? 

Kova už dvigubą pilietybę yra
rim tas politinis aktas. Ar ne plačioji
išeivijos lietuvių visuomenė turėtų
nu tarti, kuri lietuviška organizacija
turėtų prisiimti šias pareigas? Ar ne
balsuodami turėtume išrinkti žmo -
nes, kurie sudarytų komisiją ar komi-
tetą tokiems politiniams žygiams ar
rimtoms deryboms vesti? Kodėl Lietu -
voje man ar mano draugams bei pažįs-
tamiems turi atstovauti žmogus, ku -
ris net neturi pakankamo pasiren gi -
mo, gerai nežino nei JAV, nei Lie tuvos
įstatymų? Kaip atstovauti? Kas jį
išrinko? Atsitiktinai kažkieno na -
muo se susirinkusių žmonių grupelė?
Kodėl tokia politine veikla užsiimama
Joninių metu, kur žmonės yra atėję
ne mitinguoti, o išgerti alaus bei pasi-
linksminti? Gal tikimasi, kad lengvai
įkaušęs lietuvis lengviau pa sirašys
bet kokį raštą? 

Jei esame ne anarchistai, o orga-
nizuota bendruomenė, su tokios veik-
los planais turi būti supažindinti visi
lietuviai emigracijoje, išrinkti bei pa -
tvirtinti komitetai ar komisijos, taip
kaip yra išrenkami bei patvirtinami
mums atstovauti į Lietuvą vykstantys
atstovai. Deja, kol kas naujų ir mūsų
nerinktų komitetų kūrimas tik dar
labiau skaldo ir taip pakrikusias lie-
tuviškosios armijos išeivijoje gretas.
O kada armija pa krikusi, vargu ar
galima tikėtis pergalės.
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Ar galima tikėtis 
pergalės iš 

pakrikusios armijos?
ANGELĖ KAVAKIENĖ

Jei esame ne anarchistai, o 
organizuota bendruomenė, su
tokios veiklos planais turi būti

supažindinti visi lietuviai 
emigracijoje, išrinkti bei 

patvirtinti komitetai ar komisijos,
taip kaip yra išrenkami bei patvir-
tinami mums atstovauti į Lietuvą

vykstantys atstovai. 



Kai kurios temos gyvenime
nesibaigia arba vis pasikarto-
ja. Prie to kių temų jau galima

priskirti ir dvi gubos pilietybės reika-
lus. Šia tema  pasisakiau prieš metus
(,,Pilie tybės niekas neatima – jos atsi -
ža da ma”, ,,Draugas”, 2010 m. birželio
26 d.), kur stengiausi atskirti piliety-
bės ir tautybės sąvokas. Pilietybė –
tai as mens priklausymas valstybei ar
su tuo susijusi jo teisinė padėtis. Tau -
ty bė – tai priklausymas kuriai nors
tautai. Abiem atvejais – pilietybės ir
tauty bės – kalba eina apie pareigas ir
pri vilegijas. 

Toliau teigiau, kad gyvename
vartotojų laikais, kur daug norų ir
sprendimų yra diktuojama dirbtinai
sukeltų poreikių, nukreiptų į mūsų
patogumą ir naudą. Prie tokių porei -
kių reikėtų priskirti norą turėti du
au tomobilius, du namus, bent dvi
kre  dito korteles ir t. t. ,,Norėjimas
įsigy ti naują pilietybę, neprarandant
tu rimos, taip pat tinka čia mini -
miems poreikiams. Jeigu turima vie -
na pilietybė ką nors gero duoda, tai
turėti dvi bus dar geriau. Tokia yra
egoistine nuostata”, – rašiau prieš
me  tus.

Noriu trumpai paminėti tris šio-
mis dienomis pasirodžiusius straips-
nius dvigubos pilietybės tema. Pir -
mas ra šinys buvo JAV lietuvių visuo -
me ni nio komiteto už dvigubą piliety-
bę kvietimas LR Sei mo nariams iš
naujo svarstyti dvigubos pilietybės
įstatymą (,,Draugas”, 2011 m. balan-
džio 12/14 d.). Komiteto (pirmininkas
prof. dr. Rimtautas Marcinkevičius,
pavaduotoja Ligija Tautkuvienė ir
dar apie tuzinas narių) kvietime ci -
tuojama LR Konstitucija, kur sako-
ma, kad LR pilietybė įgyjama gims -
tant. Toliau kaltinamas LR Konsti tu -

cinis Teismas, atėmęs LR pilietybę
di delei daliai Lietuvos piliečių, išvy -
ku sių gyventi už Lietuvos ribų. 2008
m. birželio 30 d. LR Seimo priimtas
dvi  gubos pilietybės įstatymas ,,iš
dalies ištaisė KT klaidą”, tačiau nei
LR Sei mui, nei Prezidentei nerūpėjo
Lie tu vos piliečių vientisumas ir vals-
tybės iš likimas”, – rašoma Komiteto
atsi šau kime. 

Dabar JAV lietuvių visuome ni -
nis komitetas siūlo priimto Pilie ty -
bės įstatymo nuostatas tobulinti ir
keis ti. Komitetas taip pat teigia, kad
šian dien neturime teisės reikalauti
dvigubos pilietybės tik etniniams lie -
tuviams, turintiems prigimtinę teisę.
Šiuo teiginiu pasisakyta prieš susi -
kū  rusią kitą grupę, pasivadinusią
,,Judėjimu Lietuvos pilietybei išsau -
goti”, kuri, rašoma Komiteto atsišau-
kime, šūkiu pasi rin ko ,,Visi lietuviai,
bet ne rusai, ne len kai ir t. t.  turi pri-
gimtinę teisę į Lie tu vos pilietybę”. 

Liepos 30 d. ,,Drauge” Violeta
Rut kauskienė pristato susikūrusį Ju -
dė jimą Lietuvos pilietybei išsaugoti.
Į susirinkimą, kuris vyko Bernardo
ir Reginos Narušių namuose Cary, IL,
atvyko nemažai visuo menininkų,
tarp jų ir dvi JAV lietuvių visuome-
ninio komiteto už dvigu bą pilietybę
atstovės Rūta Kuncienė ir Ligija
Taut kuvienė. Aprašyme pa stebėta,

kad pastarosios dvi prie kuriamo
judėjimo neprisidėjo, tačiau iš platino
atskirą kreipimąsi, ,,kuriame klai-
dingai pateikė naujai besikurian čio
judėjimo keliamus tikslus”. ,,Šiuo
metu judėjimas vienija daugiau kaip
1,050 narių, – rašo V. Rutkauskienė, –
gyvenančių tiek Čikagos apylinkėse,
tiek ir visoje Amerikoje.” Koks neįti -
kėtinas visuomenės dėmesys naujam
ju dėjimui! Steigiamasis susirinki-
mas įvyko 2011 m. birželio 15 d., o lie -
pos 30 d. jau rašoma apie 1,050 narių
turintį judėjimą. Judėjimas turi savo
internetinę svetainę – www.piliety -
be.com. 

Judėjimo vardu sakoma, kad už -
sienyje gyvenantys lietuviai negali
su tikti su LR Seimo priimtu Piliety -
bės įstatymu. ,,Priimtas įstatymas
skelbia, kad asmenys, išvykę iš Lie tu -
vos po 1990 metų ir įgiję kitos valsty-
bės pilietybę, automatiškai praranda
Lietuvos pilietybę.” Toliau teigiama,
kad įstatymas negali versti atsisaky-
ti to, kas įgijama su gimimu Lietuvos
žemėje. Straipsnyje išvardijami Ju -
dė  ji mo tikslai, siekiai ir uždaviniai.
,,Bū kime aktyvūs ir mums pasiseks!
Kurkime Judėjimą LPI savo mieste,
savo bendruomenėje, nes tik patys
esa me atsakingi už savo ateitį. Laukti
nebėra laiko!”, – baigia V. Rutkaus -
kie nė.

BSN pranešime spaudai (,,Ame -
ri kos lietuvis”, 2011 m. liepos 14 d.)
glaustai pateikiama LR prezidentės
Da lios Grybauskaitės nuomonė dvi -
gu bos pilietybės klausimu. ,,Kiekvie -
na nauja pilietybė yra ištikimybės
prie saika kitai valstybei. (…) Jeigu
esi kažkam ištikimas – tai esi, jeigu
my li kažką – vieną myli, – ‘Baltijos’
te levizijos laidai sakė prezidentė, –
Lie tuviu svarbiausia jaustis. Žinoti,
kur tavo tėvynė, jai būti naudingu ir
pa dėti. O su pasu ar be – tai čia atski-
ras klausimas.” Naujos redakcijos
įstaty me lieka anksčiau įteisinti
atvejai, kai Lietuvos pilietybė kitų
valstybių pi liečiams suteikiama iš -
im ties tvarka už ypatingus nuopel-
nus valstybei. BNS pranešime taip
pat rašoma, kad dvi gubos pilietybės
negali turėti tie Lietuvos piliečiai,
kurie savo noru iš vyko iš Lietuvos po
jos nepriklauso mybės atkūrimo 1990
m. kovo 11 d.  ir sa vo noru įgijo kitos
vals tybės pilie tybę. Pranešimas bai-
giamas įdomia pastaba: ,,Už tokias
nuostatas pa sisakantys ekspertai pa -
brėžia, kad pi lietybę suprantant kaip
ištikimybę valstybei, su tokia ištiki-
mybe yra nesuderinamas siekis lais-
va valia įgy ti kitos valstybės piliety-
bę, o kitos valstybės pilietybės sieki-
mas dėl ma terialinės naudos ar kito-
kių patogu mų turėtų būti laikomas
nepilietišku el gesiu ir prilyginamas
savanoriš kam Lieuvos pilietybės
atsisakymui.” 

Įdomu, kad mano mintys, išsaky-
tos prieš metus, ir čia cituojama Da -
lios Grybauskaitės bei jai pritarian -
čių žinovų nuomonės daug kur su -
tampa. Aš kalbėjau apie egoizmą bei
he donizmą, jie kalba apie materiali -
nę naudą ir kitokius patogumus. 

Mieli tremtiniai, politiniai kali-
niai, laisvės ko vų da lyviai,
Tėvynę my lintis ir tremtinių

ke liais ke liavęs jaunime!
Susirinkome šian dien į šį jaukų

Dubysos slėnį padėkoti Dievui už ma -
lonę, kad gulagų ir tremties ke liais
Viešpats parvedė jus į Tėvynę ir leido
išvysti jos prisikėlimą naujam gy -
venimui. Kai anuomet patyrėte skau -
džią neteisybę ir smurtą, jums nebu-
vo palikta vilties sugrįžti į tėvų žemę.
Anuomet vienintelė jūsų atrama bu -
vo tikėjimas ir pasitikėjimas Dievo
mei le ir gailestingumu. Atra ma buvo
tikėjimas į Jėzų Kristų, ku ris kentėjo
ir mirė, bet prisikėlė.

Šiandien Lietuvos tremtinių šven -
 tė sutampa su Kristaus Atsimainymo
švente. Evangelija pasakoja, kaip Jė -
zus ant Taboro kalno atsimainė: jo vei-
das spindėjo kaip saulė, o drabužiai
bu vo balti kaip sniegas. Atsi mainęs
Jėzus kalbėjosi su Moze, išvedusiu
izraelitus iš vergijos, ir pranašu Eliju,
Dievo misijos vykdytoju. Jie kalbėjosi
apie būsimą Jėzaus kančią, mirtį ir
prisikėlimą. Šio atsimainymo liudyto-
jai – Petras, Jonas ir Jokūbas buvo su -
ža vėti matyto reginio ir norėjo visą
laiką likti šioje nuostabioje vietoje.
Tačiau Jėzus sugrąžino juos į tikrovę
– reikėjo nulipti nuo Atsimain ymo
kal no. Kristaus atsimainymas neturė-
jo tikslo nei nustebinti mokinių, nei
padaryti jų laimingų – turėjo tik pri-
minti, kad Jėzaus prisikėlimas yra ne -
atsiejamai susietas su kančia ir mirti-
mi.

O mums Kristaus atsimainymas
taip pat primena, kad ir kiekvieno
Kristaus mokinio likimas būsiąs pa -
našus. Ant Taboro kalno Kristus davė

labai reikalingą pamoką, kad jo moki-
niai būtų ryžtingi pasitikti visokias
ne gandas, nes jų laukia prisikėlimas
ir amžinas gyvenimas.

Kristaus mokiniams ši pamoka
bu vo labai reikalinga, nes jie, matyda-
mi nuostabius savo Mokytojo darbus,
gyveno iliuzijomis, kad Dievo karalys-
tė yra jau čia pat ir ji būsianti ne kas
kita, kaip atkurta žemiška Izraelio
karalystė. Kristaus mokiniai norėjo
jau čia ir dabar gyventi nesudrums -
čia moje laimėje. Jėzaus žodžiai apie
būsimą kančią ir mirtį Jeruzalėje tu -
rėjo išsklaidyti šias iliuzijas.

Ar ne panašiomis iliuzijomis gy -
ve nome atkurtos Lietuvos Nepriklau -
so mybės pradžioje, tikėdamiesi, kad
atgauta laisvė bus kaip Taboro kalnas,
ant kurio bus galima pasistatyti gero-
vės ir nesudrumsčiamo saugumo pa -
la pines? Dievas žmonių rankomis su -
daužė šias iliuzijas, ir mes jau baigia-
me suvokti, kad žemėje turbūt niekuo-
met nesijausime saugūs ir visiškai pa -
tekinti, nes blogis įvairiai vis pri-
mins, kad žemė dar ne dangus, kad čia
reikia kasdien grumtis su melu, nea -
pykanta ir visomis blogio struktūro-
mis. Visuomet šalia mūsų atsiras ju -
dų, išduodančių, kas visiems yra
šven  ta, atsiras šėtono – melo tėvo se -
kėjų, kurie norės įrodyti, kad juoda
yra balta ir balta – juoda, visuomet

bus savanaudžių, kurių dievas bus tik
pinigai ir jų egoistinių norų tenkini-
mas. Šitie žmonės kurs ne dangų, bet
pragarą tiek sau, tiek aplinkiniams.
Mes visa tai akivaizdžiai matome. 

Seimas prieš kurį laiką priėmė
protingą nutarimą, kad nuo 2012 m.
bus apribota alkoholio reklama. Ma -
mo nos garbintojai iš visų jėgų bandė
ir bando įtikinti Seimo narius, kad šis
įstatymas yra neprotingas ir valstybei
net žalingas, kad jį dar reikia atidėti.
Kodėl jie taip bijo alkoholio reklamos
apribojimo? Jie puikiai žino, kad alko-
holio reklama nereikalinga alkoholi-
kams – jie jau ir taip yra degtinės ver-
gai. Reklama reikalinga paaugliams
ir jaunimui. Šitie dar ne vergai, todėl
reikia juos įtikinti, kad be bambalio
nebūsi vyras ir kad krepšinis neatski-
riamas nuo alaus. Jie siekia ne Lie -
tuvos gerovės, bet pelno ir tik jo. Jie
niršta ant Bažnyčios, kodėl ji kišasi,
kaip jie teigia, ne į savo reikalus ir
pasisako prieš alkoholio reklamą. 

Mes esame susirūpinę daugeliu
sun  kiai išsprendžiamų klau simų,
kaip sus tab dyti emigraciją, ato minių
elektrinių mūsų pašonėje statyba,
kaip at kurti žmonių pasitikėjimą sa -
vo Valstybe. Ko gero, Lietuvai šian-
dien reikia ne tiek bijoti Kaliningrado
ir Baltarusijos atominių elektrinių,
ku  riose gali ir neįvykti tai, kas įvyko

Japoni joje, bet tikrai reikia bijoti, kad
blaivūs žmo nės išvažiuos iš prasigė-
rusios ir neapykantoje paskendusios
tėvynės, o liks nenorintieji dirbti, tik
prašantieji išmaldos. Prašantys iš -
maldos net ne duonai, bet alaus bute-
liui. Argi nematome vis didėjančio
tokių žmonių skaičiaus?

Taigi Jėzus ant Atsimainymo kal -
no sudaužė apaštalų iliuzijas. Jis nori
sudaužyti ir mūsų iliuzijas – nenusi-
raminti, kad mus apgins NATO ir
pamaitins Europos Sąjungos aruodai.
Yra tikras pavojus, kad tie aruodai
greitai gali likti be grūdų, o Lietuva –
paaukota ant nešvarių sandorių au -
kuro. Kristus mus kviečia negyventi
iliuzijomis, bet būti drąsiems ir ryž-
tingiems bet kokio blogio akivaizdoje.
Dabartis yra didelis iššūkis visiems
Lietuvos valstybės piliečiams ir Baž -
nyčios bendruomenės žmonėms. Pri -
si imti dabarties iššūkius reiškia pri-
siimti suvokimą, kad niekuomet netu-
rėsime visiško saugumo ir visiškos
ramybės. Tai bus tik anapus. O dabar
reikia dirbti panašiai, kaip dirbo
Sibire mūsų tremtiniai. Dirbo ir mel-
dėsi, vildamiesi, kad Dievas sugrąžins
juos į Tėvynę, o jei ne, tai gal bent vai-
kai pamatys laisvą Lietuvą. Ir viltis
neapgavo. Dievas nenuvilia tų, kurie
juo tiki ir pasitiki.

Maldoje palinkėkime vieni ki -
tiems nūdienos sunkumuose nepra-
rasti vilties ir krikščioniško optimiz-
mo. Tiesa ir gėris negali pralaimėti,
nes už jų stovi Tas, į kurį maldoje
krei piamės ,,Tėve mūsų”.

Homilija, sakyta Tremtinių sąs -
krydžio metu Ariogaloje, 2011 m. rug -
pjūčio 6 d.
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Kančios ir 
vargo iššūkis 
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Dviguba pilietybė
– lyg blogas sapnas?

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS



Vėliausiame savo straipsnyje ra šiau apie
sunkiai suprantamus kai ku rių LB veikė-
jų pasisakymus apie Lietuvą ir iš eiviją.
Čia noriu pasidalinti ištrauko mis iš savo
dienoraščio, kurį vedžiau dirb da mas
PLB atstovybėje Vilniuje 1993  –1997 m.

Paskambina man į PLB atstovy-
bę lietuvis, norįs atvykti į Sei -
mo rū mus, su prašymu, kad iš -

rašyčiau jam leidimą. Ne kartą girdė-
davau iš už sienio svečių, ypač iš
Ame rikos LB vei kėjų, priekaištus,
kad labai keblu patekti į Atstovybę,
nes ji – Seimo rū muose, o į juos pa -
tek ti reikalingi įvai rūs leidimai. Iš
tikrųjų tai terei kė davo ar iš anksto,
ar atėjus į rūmus skambtelti pirma -
me aukšte esančiu te lefonu ir arba
aš, arba administratorė tuoj atskubė-
davome su leidimu. 

Tad ir šį kartą tuoj išrašiau leidi-
mą ir laiptais nusileidau sutikti sve -
čią. Įėjimo į Seimo rūmus nesau go jo
jokie uniformuoti pareigūnai, tik
kostiumuoti vaikinai ar merginos
tikrindavo svečių asmeninius doku-
mentus ir leidimus. Mums priėjus,
bu dinti mer gi na, žvilgterėjusi į leidi -
mą tarė: „Rei kia ir asmens dokumen-
tų.” Ma no svečias sarkastišku tonu:
„Ar jums reikia, ar man reikia?” Pa -
rei gū nė vėl: „Prašau parodyti as -
mens do kumentus”, svečias: „Ach,
tai jums rei kia” ir pradeda murmėti,
kad tai – kažkokia nesąmonė. Paga -
liau išsitrau kia pasą, parodo, lipame
laiptais į viršų, jam besiskundžiant,
ko kie čia nereikalingi keblumai. 

Pra de du jam aiškinti, kad čia ne
tik Sei mo rūmai, bet ir Prezidentūra
(tuo laiku prezidento ir jo kabineto
raštinės bu vo Seimo rūmuose – J. G.)
ir kad nežinau vals tybės, kur be lei-
dimo kas tik nori galėtų vaikščioti po
parlamentų ir pre zidentūrų rūmus.
Svečias, žymiai ūgiu aukštesnis už
ma ne, uždeda ran ką man ant peties
ir tėvišku tonu taria: „Nesirkite po -
nas Gaila fobija.” 

Užlipus į antrą aukštą, jis suka
ne į Ats tovybę, bet į kitą pusę. Rodau
jam, o jis atšauna, kad jis – ne į Atsto -
vybę, bet pas kažkurį Seimo narį. Ką
gi, pa sijuntu lyg musę kandęs, kodėl
jis to leidimo nesikreipė pas tą sei -
mū ną, o trukdė mane. Be to, teisė
man duota iš rašyti leidimus tik į At -
stovybę. Nu sileidžiu vėl į apačią ir
at siprašau bu dinčios merginos už
mano svečio el ge sį, o ji – „Mes prie to
jau pripratę.”

• • •

Dažnai nueidavau į Seimo posė -
džių salę, ypač kai ten vykdavo svars -
tymai kokiu svarbesniu klausimu. Ir
šį kartą sėdžiu paaukštintame sky-
riuje, skirtame žurnalistams ir sve-
čiams. Ir va, į posėdžių salę įeina jau-
nas vyras, nors man asmeniškai ne -
pa žįstamas, bet žinau, kad iš Ameri -
kos atvykęs ir apsigyvenęs Lietuvoje.
Marširuoja jis tarp seimūnų stalelių
dar biniais batais, apdribusiais džin-
sais, į juos nesukištais marškiniais ir
prisėda kažkokiam pokalbiui prie
vie no seimūno. Po keliolikos minu -
čių ap leidžia salę. 

Nepraėjus nė pusvalan džiui jis –

vėl salėje. Šį kartą pastoja jam kelią
Seimo kancleris Jurgis Razma ir išly-
di iš salės. Išlydėjęs pri eina kancleris
prie manęs ir taria, kad, nepaisant,
kaip nepatogu, bet tu rėjo amerikoną
išprašyti, nes posėdis filmuojamas ir
rodomas per televizi ją. Dar nepato-
giau pasidaro man, nes, at rodo, tar-
tum jis mano, kad toks ap rėdas ir
vaikš čiojimas tarp kostiumuo tų po -
sė  džiaujančių seimūnų mums, ame -
ri konams, yra įprastas ir nor malus
da ly kas. Atsakau, kad aš tą „ameri -
koną” būčiau išprašęs, pirmą kartą
jam įėjus.

• • •

1996 m. kovo 20 d. rytą vartyda -
mas raštus pamatau LR Seimo valdy-
bos sprendimą, kuriuo nuspręsta
„Pri   imti Amerikos lietuvių bendruo -
menės tarybos vicepirmininką ry-
šiams su Lietuva (pavardės neminė-
siu – J. G.) kovo 21–26 dienomis. Pa ves -
ti Seimo kanceliarijos Finansų sky -
riui apmokėti priėmimo išlaidas pa -
gal pateiktą sąmatą.” Pasirašė LR Sei -
mo pirmininkas Česlovas Juršė nas. 

Sužinau, kada jis lankysis pas
prem jerą Mindaugą Stankevičių, tad
nueinu į po to vykstančią spaudos
kon ferenciją. Svečias aiškina žurna-
listams, kad su premjeru aptarė
ALT’o galimybes padėti Lietuvai ir
kaip ALT’as darys įtaką JAV politi -
kams, kad jie remtų Lietuvos siekį ar -
ti miausiu laiku įstoti į NATO. Klau -
 sia mas, ar Amerikos lietuviai pa deda
nau jai atvykusiems, patikina, kad
taip, kad yra net įstaigos, kur jie gali
kreiptis. Paklaustas, ką galvoja apie
Valdą Adamkų, išvadino jį am bi cin -
gu žmogumi, tardamas, kad kandida -
tai į prezidentus turėtų būti ne iš
užsienio, bet iš Lietuvos. Tiesiog neti -
kiu savo ausimis, kai, paklaustas apie
išeivijos santykius su žydais, juos va -
dina ,,žydeliais”, ,,žydukais”. 

Po konferencijos nuskubu prie
žur nalistų. Prašau jų, kad rašydami
neminėtų, jog svečias iš Amerikos žy -

aPMĄStYMai iŠ eLLiCOtt MieSteLiO

JUOZAS GAILA

Amerikos lietuvis Lietuvoje (2)
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dus vadino ,,žydukais”, ,,žydeliais”,
nes jei tai iš eitų į viešumą, būtų ne -
ma lonumų ir premjerui, ir ALT’ui.
Kitą dieną, varty damas laikraščius,
temačiau trum pas žinutes apie
ALT’o vicepirmi nin ko apsilankymą
pas premjerą su skam bia antrašte
„Iš eivija pasirengu si padėti”. 

Galvoju, kodėl penkias dar bo die -
nas tas veikėjas iš Amerikos buvo ve -
žio jamas, priimamas Seime, ministe -
rijose, trukdė darbuotojų lai ką. Vė -
liau iš premjero išgirdau, kad jokios
konkrečios išeivijos pagalbos jis ne -
pa siūlė. Po kiek laiko iš Ameri kos
suž inojau, kad ALT’as nuo to vi ce -
pirmininko pareiškimų atsiribojo. 

• • •

Dirbdamas PLB atstovybėje
skru   pulingai laikiausi PLB nuosta -
tos  nepolitikuoti. Seime nesilankiau
frakcijų posėdžiuose (išskyrus pilie -
tybės atkūrimo reikalais), nepasira -
šinėjau skundų ar peticijų, nukreip-
tų  prieš valdančiąją partiją, neagita-
vau balsuoti už kokią nors partiją ar
kandi datą. Bet niekada neatsisakiau
da lyvauti politinių kalinių ir trem -
tinių susirinkimuose, neatsi sakiau
jų kvie  čiamas kalbėti ir daug kartų
kal bėjau. 

Todėl nustebau 1996 m. kovo 22 d.
„Lietuvos aide” išvydęs pokalbį su
JAV LB delegacija: J. Ardžiu, R. Na -
ru šiene, V. Maciūnu, L. Rugienie ne ir
D. Skuču. Paklausti, ką jie galvoja
apie V. Adamkaus galimą kandida ta -
vimą į prezidentus, jie pradėjo juok-
tis, kad „Tokie pranašai dažniausiai
yra žmonės, kurie Amerikos lietuvių
ben druomenės organizacinėje veik-
loje visai nedalyvauja...”. Jie taip pat
priminė atvejį, kai Lietuvoje paskai -
tas apie verslo etiką skaitė iš Ameri -
kos atvykęs lietuvis, dabar Ameriko -
je sėdintis kalėjime už sukčiavimą. 

Skai tydamas galvojau, kas su
mumis pasidarė. Kodėl mes, lankyda-
miesi Lietuvoje, žeminame savąjį,
norintį kan didatuoti į prezidentus?

Juk jis ne koks pilypas iš kanapių. Ir
tartum ly giname jį su kalėjime sėdin-
čiu sukčiu mi. Nedalyvauja „Ame ri -
kos lietuvių bendruomenės organiza-
cinėje veikloje”, bet jis ne į LB va dus
kandidatuoja ar į kokią jos ko mi siją.
Kodėl jie, prieš juokdamiesi, už miršo
V. Adam kų, įteikiantį lietuvių jauni-
mo peticiją tuometiniam vice pre -
zidentui Richard Nixon, įsteigusį lie-
tuvių aka deminį sporto klubą „Li tu -
 anicą” 1951 metais, vadovavusį „San -
tarai-Švie sai”, organizavusį 1983 m.
Pasaulio lietuvių žaidynes, buvusį
JAV LB ta rybos nariu, nors ir trum -
pai, bet bu vusį penktosios JAV LB
centro valdybos vicepirmininku, va -
do vavusį Sta sio Lozoraičio rinkimų
kampanijai, šiam kandidatuojant į
prezidentus? Juk asmeniškai gali to
žmogaus ne mėgti, gali už jį nebalsuo-
ti ir kitus raginti nebalsuoti, bet kai
atstovauji LB ir kalbi jos vardu, visa
tai reikia pa silaikyti sau. Jie galėjo
labai trum pai žurnalistams paaiš-
kinti, kad JAV LB yra nepolitinė
organiza cija, tad ir jokių kandidatų į
preziden tus nesiūlanti ir apie juos
negalinti komentuoti. 

Negi jie nežinojo, kad tuo laiku
Seimo ir JAV LB komi si jos pirminin -
kas Everestas Raišuo tis (Seimo
LDDP frakcija) spaudai teigė: „Ko -
misija atsiriboja nuo politinių klau -
simų, sprendžiame konkre čias prob-
lemas, rūpinčias ir pačiai JAV lietu-
vių bendruomenei, ir nau din gas
Lietuvai.” O Donatas Skučas, Seimo ir
JAV LB komisijos pirminin kas (JAV
LB tarybos narys), aiškino: „Buvo
pasirinkta dirbti su Seimu ir kiek -
viena jame atstovaujama partija, o ne
tarkim, su Vyriausybe, kad ne  atro -
dytų, jog Lietuvių bendruomenė re -
mia vieną valdžioje esančią partiją”. 

Bus daugiau.

Juozas Gaila – buvęs JAV LB
Krašto valdybos pirmininkas, PLB
atstovas Vilniuje.

Lietuvos Laisvės gynėjų steigiamojo susivienijimo suvažiavi me  1997 m. lapkričio 16 d. Vienas iš sveikintojų – PLB atstovas J. Gaila
(antras iš dešinės). Iš J. Gailos asmeninio archyvo
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Ar turite Galdiko, Paukštienės,
Pe trikonio, Murino ar kitų
lietuvių dai lininkų akvarelių,

pastelių, anglimi ar pieštuku nupieš-
tų paveikslų? O gal turite Viesulo,
Igno, Petravičiaus, Va liaus, Kasiulio
ar kitų lietuvių dai li ninkų grafikos
darbų? Greičiausiai, kaip ir daugelis
lietuvių išeivių, į šiuos klausimus
atsakysite teigiamai. O tai reiškia,
kad jūs turite didelę at sa ko mybę. Jei
tie kūriniai nebus tinkamai prižiūri-
mi, dalis lie tu viško kultūrinio pavel-
do iš nyks. Kaip tausoti šį turimą
paveldą? Pa si mo kykime iš vienos
dailininkės pa tir ties.

Liepos mėnesį dailininkė Dan -
guo lė Stončiūtė-Kuolienė, vyro Al-
mio Kuo lo padedama, užbaigė didelį
sa va no rišką užmojį. Ji peržiūrėjo
ALK’oje laikomus akvarelės, pas te -
lės, grafikos ir kitus kūrinius ir kibo
į darbą išsaugant juos nuo išnykimo.
D. Kuolienė peržiūrėjo per 25 meno
kū ri nius. Štai ką ji rado ir ką turėjo
pa da ryti.

Visi ALK’os paveikslai buvo įrė -
min ti prieš daugiau nei 40 me tų, kai
dar nebuvo plačiai žinoma, jog pa-
veikslų rėminimui naudotas po pie-
rius buvo netinkamas. Paveikslų pas -
portai (angl. mats) ir nugarėlės buvo
padaryti iš kar toninės medžiagos, tu -
rinčios rūgš ties. Prisilietusi prie
paveikslo, ta rūgštis ima paveikslą
nai kinti.

D. Kuolienė išardė paveikslus ir
pa tikrino kūrinių būklę. Daugeliu at -
ve jų rūgšties vei kimas buvo žymus:
paveikslų kraš tai buvo pageltę, vieni
jau paruda vę. Labiausiai rūgšties
paveiktų kū rinių popierius jau pra-
dėjęs tru pėti. D. Kuolienė, pašalinusi
senus paspor tus ir nugarėles, kiek-
vienam pa veiks lui išpjaustė po naują
pasportą ir naują nugarėlę iš medžia-
gos, netu rin čios rūgšties. 

Menininkė taip pat pamatė, kad
pa veikslai buvo pritvirtinti prie nu-
garėlių naudojant paprastus klijus ar
lipnias juosteles, kuriuose taip pat
yra rūgšties, naikinančios po pierių.
Tad ir juos būtinai reikėjo pa šalinti.
Dailininkei atplėšus seną juos telę,
ant pačių paveikslų liko ru dos dėmės.
O ant kai kurių jų kli jai buvo taip
sukietėję, kad juos rei kėjo labai at-
sargiai nugrandyti nuo paveikslo
nugaros. Pašalinusi kenks mingus
klijus bei juosteles, D. Kuo lienė pa-
veikslus pritvirtino prie nau jų nu-

garėlių, naudodama lipnias juos teles
be rūgšties. Deja, vieno paveikslo
popierius jau bu vo pradėjęs taip tru-
pėti, kad buvo neį manoma kenks -
mingus klijus nukrapštyti nepažei-
džiant paveikslo. Ki tas paveikslas
buvo nutapytas tiesiai ant kartono,
turinčio rūgšties. Šių dvie jų paveiks-
lų jau nebuvo galima išgelbėti.

Dar vienas paveikslams ken kian -
tis veiksnys yra saulės šviesos
ultravio letiniai spinduliai. Ilgesnį
laiką sau lėje pabuvusi grafika ar
akvarelė nu blunka. Galite patys tuo
įsitikinti. Pa ma tysite, kad spalvos,
uždengtos pasporto, yra žy miai ryš-
kesnės negu spalvos, atviros šviesai.
Todėl patariama paveiks lo stiklą
pakeisti ultravioletinius spin  dulius
sulaikančia plastmase. Lai mei, į
ALK’os muziejų nepatenka sau lės
šviesa, tad šių spindulių daroma žala
buvo savaime sustabdyta. 

Trečias kenksmingas veiksnys –
tai drėgmė ir aukšta temperatūra.
Dai lininkė rado, kad keli paveikslai
jau buvo paveikti drėgmės. Gal anks -
čiau jie buvo laikomi rūsyje ar ga raže
arba labai šiltuose kambariuo se su
drė kintuvais. Pažeistuose pa veiks-
luo se matėsi pelėsių paliktos pig men -
ta cijos dėmės. 

Muziejai dažnai stengiasi pa-
veiks lų galerijose išlaikyti maždaug
45 proc. drėgmę ir 65–68 F tempera tū -
rą. Aišku, gyvenamuosiuose namuo-
se tai gali būti nepatogu. Tačiau, no-
rint kū rinius išsaugoti, būtina steng-
tis ma žinti drėgmę.

Paveikslo išsaugojimas, naujai jį
įrėminant, yra didelis darbas, reika -
lau jantis preciziškumo bei tinkamų
įran kių. Turbūt geriausia yra atiduo -
ti paveikslą į rėminimo dirbtuvę, ku -
rių JAV yra pakankamai. Tą darant
svarbu pabrėžti, jog visa medžia ga
turi būti be rūgšties (acid-free), o vie-
toj stiklo uždėta ultravioletinius
spindulius (UV blocking) sulaikanti
plastmasė (plexiglass).

Tačiau reikia suprasti, kad toks
dar bas jau nepataisys padarytos ža -
los, tik sulėtins popieriaus naikini -
mą, sustabdys spalvų blukimą. D.
Kuo lienė, užbaigusi darbą, pabrėžti-
nai pakartojo, kad ji paveikslų pir mi -
nės būklės neatkūrė, nepanaikino
jau pa darytos jiems žalos, o tik užkir-
to ke lią toliau rūgščiai plėstis. Sie-
kiant ža lą panaikinti, reikėtų kreip-
tis į kon servavimo specialistus, kurie
kū ri nius išvalytų, išimtų dėmes, nu-
balin tų popierių ir neutralizuotų esa-
mą rūgš tingumą. Todėl būtina tuoj

pat, kiek galima greičiau, imtis prie -
mo nių pašalinant žalingus veiksnius
(rūgštį, UV spin dulius, per didelę
drėgmę bei ši lu mą).

ALK’os vadovybė dėkoja dai li -
nin kei D. Kuolienei ir jos vy rui už
didelį ir svarbų dar bą, atliktą iš mei-
lės lietuviškam me nui. Dailininkė
2008 metais tapo Či ka  gos Čiurlionio
galerijos 50 metų ju bi liejinės parodos
trečios premijos lau  reate, tais pačiais
metais jai buvo pa skirta South Shore
Art Center ,,Ar tist in Residence” pre-
mija. Šį pa va sa rį Jonyno galerijoje,
Druskininkuose, bu vo suruošta jos
grafikos darbų paro da. Ji taip pat da-
lyvavo kviestinėje, Čiur lionio galeri-
jos surengtoje JAV lie tuvių dailinin-
kų parodoje Vilniaus ,,Ar kos” galeri-
joje.

Vadovybė taip pat yra dėkinga
vi siems lietuviams, kurie savo meną
yra paaukoję ALK’ai, kad jis būtų tin-
ka mai saugomas. Jai labai rūpi, kad
vi si suprastų, jog be tinkamos prie -
žiū ros menas nyksta ir už keleto me -
tų gali būti jau per vėlu jį išgelbėti.

Aplankykite ALK’os muziejų in -
ter nete, kur pamatysite daugiau
muziejui paaukotų dailės darbų:
www.lkma.org/alka_muziejus.htm

Dr. Mirga Girniuvienė – ALK’os
pirmininkė.

Tausoti lietuvių dailininkų palikimą – 
kiekvieno lietuvio pareiga

Mėlyna paveikslo nugarėlė – jei jo je yra
rūgšties, ji naikina kūrinį.

DR. MIRGA GIRNIUVIENĖ

Dailininkė Danguolė Stončiūtė-Kuolienė.                            Laimos Apanavičienės nuotr.

Dalis dailės kūrinių ALK’os muziejuje.                                                   Dalės Lukienės nuotr.

Viena iš Adomo Galdiko akvarelių, laikomų ALK’oje.                         Vidos Kuprytės nuotr.

Vienas iš Vytauto Igno grafikos darbų, lai-
komų ALK’oje.    Vidos Kuprytės nuotr.



PASkAITŲ IR DISkUSIJŲ PROGRAMA
Šeštadienį, rugsėjo 3 d., 10 val. ryto

Pennsylvania Millersville universiteto istorijos profesorius emeritus
Saulius Sužiedėlis kalbės apie lietuvių-žydų-lenkų santykių istorinius pa -
grindus ir mokslinėje-visuomeninėje plotmėje vykstančias diskusijas bei
konfliktus. Prof. Sužiedėlis yra Tarptautinės komisijos
nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams
Lietuvoje įvertinti  narys. 

Po pristatymo vyks diskusijos. Moderuos ŠAAV
vicepirmininkas Vytautas Maciūnas. Dalyvaus Liūda
Rugienienė, ilgametė JAV LB visuomenininkė, buvusi
LR Seimo ir PLB komisijos pirmininkė.

Šeštadienį, rugsėjo 3 d., 4:30 val. p. p.
Buvęs SAS centro valdybos pirmininkas, dirbęs

Amerikos valstybės departamente, dabar turintis savo
viešųjų ryšių įstaigą Vilniuje, Arūnas Pemkus kalbės
apie savo gyvenimo kelią prieš dvidešimt metų persi -
kėlus gyventi į Lietuvą ir apie tai, kaip iš tos perspek-
tyvos atrodo išeivijos ryšiai su Lietuva.

Sekmadienį, rugsėjo 4 d., 10 val. ryto
Lietuvos ambasadorius JAV, Žygimantas Pavi -

lionis pristatys Lietuvos dabartinių santykių su JAV
būklę bei perspektyvas.  Po pristatymo vyks diskusi-
jos. Ambasadorius ketina dalyvauti  Dainavoje visą sa -
vait galį.

STUDEnTŲ SUVAŽIAVIMAS
Per ŠAA savaitgalį vyks Studentų ateitininkų są -

jungos suvažiavimas. Bus renkama nauja centro val-
dyba. Suvažiavimo metu studentai turės progą duoti
studento ateitininko įžodį.  Informaciją apie įžodžio
prog ra mą rasite internete adresu:  http://javstudenti-
ja.org

,,ATEITIES” ŽURnALO 100-MEČIO ŠVEnTĖS PARODA
Kas dar nematė, turės progą pamatyti ,,Ateities” žurnalo bendradarbės

Ramunės Kubiliūtės suruoštą ,,Ateities” žurnalo parodą, atskleidžiančią lei-
dinio 100 metų raidą.  Savaitgalį taip pat bus pradėta akcija, skirta platinti
,,Ateitį”. Yra numatyta savaitgalio dalyviams išdalinti marškinėlius su
,,Atei ties” vardu ir naujausią žurnalo numerį. 

MOkESTIS
Už nakvynės kambarį mokama 80 dol. Gali susidėti mažesnės šeimos ar

draugai ir pasidalinti mokestį. Už programą ir maistą kiekvienas moka už
save: suaugusiems 90 dol., studentams ir moksleiviams – 75 dol., vaikams iki
14 metų – 50 dol. Moksleiviai ir vaikai į stovyklą atvyksta su tėvais ir nak-
voja tėvų kambaryje.

REGISTRUOkITĖS IkI RUGPJŪČIO 15 DIEnOS
Registracijos anketą rasite ateitininkų tinklalapyje: ateitis.org arba
pa rašant Šiaurės Amerikos ateitininkų savaitgalio registratoriui

Linui Mikulioniui
21166 Chigwidden
Northville, MI 48167 

Prašome užsiregistruoti iki rugpjūčio 15 d. Jeigu turėtumėte klau-
simų, malonėkite parašyti ŠAAV pirm. Rasai Kasniūnienei el. pašto
adresu rasakas@aol.com

Savaitgalį rengia  Šiaurės Amerikos  ateitininkų valdyba

Daugiau žinių ir registracija tinklalapyje: 
www.ateitis.org
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Kaip švelnus vėjelis ,,Ateities” žurnalas gaivina tris stovyklautojas Sendraugių stovyk-
loje Dainavoje. Ateitininkų savaitgalį, rugsėjo 2–5 d., vyks akcija padidinti ,,Ateities”
prenumeratorių skaičių.  Iš k: Aldona Kamantienė, Irena Polikaitienė ir Karolina Kubi -
lienė. Dainos Čyvienės nuotr.

Visi – ateitininkai ir jų bičiuliai – kviečiami palydėti vasarą Dar bo dienos
savaitgalį, rugsėjo 2–5 d. Dainavoje, Manchester, Michigan. 

PROGRAMOJE  – VISOkIAUSI MALOnUMAI
Pro gramoje numatyta pas kaitos, pabendravimas, Ra mu nės Kubiliūtės

suruošta ,,Atei ties” žurnalo paroda, kon certas ir ,,Pa dė  kos va ka rė lis” iš -
reikš ti padėką kuo pų glo  bė jams ir są jun  gų vadams. Pasak Š. Amerikos atei-
tininkų valdybos pirmininkės Rasos Kas niū nienės, ,,norime, kad savaitgalis
būtų visiems malonus — tai proga ne tik pasisemti naujų žinių, bet ir drau-
giškai praleisti paskutinį vasaros savaitgalį Dainavoje”. 

Konkursą ruošia Dainavos fondas 

Konkurso taisyklės:

• Dalyvauja 6–18 metų amžiaus jaunimas

• Pateikiama ne daugiau kaip 5 nuotraukos

• Skaitmeninės nuotraukas siunčiamos el.paštu Pauliui
Jankui adresu jjankus@wideopenwest.com. Laiške para-
šyti savo vardą, pavardę ir amžių.

• Nuotraukas išsiųsti  iki 2011 m. rugsėjo 9 d.

Premijuotos nuotraukos bus spausdinamos  
2012 metų Dainavos fondo kalendoriuje

Šiaurės Amerikos ateitininkų savaitgalis

ALRKF stovyklavietėje Dainavoje • rugsėjo 2–5 d. 

PALYDėKIME VASARĄ DAINAVOJE

Čikagos Partizano Daumanto-Prano Dielininkaičio jaunųjų ateitininkų
kuopa už kelių savaičių pradės naujus veiklos metus.  Moksleiviai, no -
rintys dirbti su jaunimu, kviečiami tapti būrelių vadovų padėjėjais, o

vyresni moksleiviai — būrelių vadovais. Besidomintys moksleiviai kviečia-
mi užpildyti prašymo  anketą tinklalapyje: http://javjas.org iki rugpjūčio
21 d. Prašome, kad pereitais metais dirbę padėjėjais ir šįmet užpildytų anke-
tą. 

Kadangi yra daug prašančių, ne visi galės būti paskirti globoti jaunu-
čius, bet yra daug kitų įdomių darbų, prie kurių  bus galima prisidėti.

Jeigu turite klausimų, prašome kreiptis į kuopos globėjas Laimą
Aleksienę  laima.aleksa@gmail.com arba Ritą Rušėnienę

rusenas@yahoo.com 

Saulius Sužiedėlis

Arūnas Pemkus

Ambasadorius
Žygimantas Pavilionis

Čikagos jaunųjų ateitininkų kuopa ieško padėjėjų

Fotografijų
konkursas
jaunimui
Tema: Dainavos stovyklos dvasia
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50 metų prasmingų žingsnių pynė

Kaip rašo kunigas jėzuitas
Antanas Saulaitis, SJ savo tar-
nystės 50 metų apžvalgoje,

,,Prieš daugelį metų dideliuose jėzui-
tų studijų namuose prie Bostono žiū-
rėdavome į senelius, sėdinčius užus-
talėje savo 50 m. Jėzaus draugijoje
puo toje. Senosios gyvensenos Drau -
gi joje tai buvo šventiška diena, mal-
dos, valgis, bendravimas, giesmės ir
dainos. Dabar jau laikas mūsų kartai
jų vietą užimti.” Prasmingos sukak-
ties proga su kunigu kalbėjomės apie
šią pusę amžiaus trunkančią puotą,
paženklintą savęs ir kitų pažinimo,
įvairiaspalvės patirties, atradimų
ženklu. 

Labai veiklus senosios imigraci-
jos prel. Jonas Balkūnas Antanui
Sau laičiui, kai jis buvo 14–15 metų,
padovanojo Marijos paveikslėlį, lyg
nulietą ikoną, kurį kunigas brangina
kaip bežodinį padrąsinimą apie kuni-
gystę galvoti. Tas galvojimas, prasi-
dėjęs prieš pusšimtį amžiaus Wer -
nersvill naujokyne Maryland provin-
cijoje (Pennsylvania), tebesitęsia iki
šiol.

Antrojo pasaulinio karo pabaigo-
je Saulaičių šeima pasitraukė iš
Lietuvos, keletą metų praleido Vokie -
tijoje, po kiek laiko įsikūrė Jungti -
nėse Valstijose. Fairfield University
baigus chemijos bakalauro studijas,
A. Saulaičiui reikėjo apsispręsti, ką
veikti toliau. Nors jaunas būdamas
jis domėjosi pranciškonais ir stoda-
mas į universitetą manė mokytojau-
siąs jų gimnazijoje, tačiau po studijų
pasirinko Jėzaus draugiją. Tokį pasi-
rinkimą, anot kunigo, lėmė, kad lie-
tuviai pranciškonai priimdavo tik
lietuviškai nekalbančius ir ne lietu-
vių kilmės kandidatus, be to, viliojo
Jėzaus draugijoje atsiveriančios gali-
mybės rinktis įvairiausias tarnystes
pagal būdo bruožus, polinkius, sie-
kius. Mūsų pašnekovas sakė nesi i -
mant is pasakyti, kiek jo pasirinki-
mui galėjo turėti įtakos šeima, kurio-
je svečiuodavosi ir jėzuitai – t. Vac -
lovas Gutauskas (jo pastangomis
pastatytas Jaunimo centras, koply-
čia, jėzuitų namai), t. Virgilijus Kau -
lius, t. Jonas Bružikas. Su jėzuitais
kunigui teko bendrauti ir Šv. Juozapo
katalikiškoje mokykloje, naujokyne,
studijose – su jais ne tik pasikalbėda-
vo, pasitardavo, pasijuokdavo, bet ir
padėdavo jiems darbuose.  Na, o che-
mijos žinios, pasak kun. Saulaičio,
kartais praverčiančios gyvenime, be
to, jis prisipažįsta iki šiol iš tolo
užuodžiantis laboratorijos kvapą,
kuris patinka lygiai taip, kaip ir
močiutės kepamos duonos kvapas. 

A. Saulaitis Boston University
įgijo filosofijos, teologijos ir chemijos
magistro laipsnius. 1969 m. įšventin-
tas į kunigus, septynerius metus
kunigavo Sao Paulo (Brazilija) Šv.
Kazimiero parapijoje. Kaip sako
jėzuitas, jam prieš akis visą laiką
buvo misijos. Po įžadų kasmet rašy-
davęs provincijolui, kad siųstų į
Braziliją – tam, pasak kunigo, įtakos
turėjo neturto dėsnis atsisakyti
įpras tinio patogumo ir nerti į iššūkį.
Pietų Amerikoje išaugo bendrystė su
ten dirbančiais kitų tautybių jėzui-
tais, ten rūpinosi lietuviško laikraš-
čio ,,Mūsų Lietuva” leidyba. 

1970–1977 metais vadovavo Jau -

nimo centrui Čikagoje, buvo Čikagos
lietuvių jėzuitų namų vyresnysis.
1983 m. ir 1995 m. atstovavo Lietuvos
jėzuitų provincijai Romoje vykusiose
Jėzaus draugijos generalinėse kong-
regacijose, buvo paskirtas Lietuvos
ir Latvijos jėzuitų provincijos vado-
vu – provincijolu. 1997 m. paskirtas į
Lietuvą, iki 2003 m. ėjo Lietuvos ir
Latvijos jėzuitų provincijolo parei-
gas, aktyviai bendradarbiavo spaudo-
je, dėstė Vilniaus universitete, My ko -
lo Romerio universitete, Dailės aka-
demijoje. 2006 m. perkeltas į Čikagą,
dabar tarnauja Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijoje, Lemont, IL. Ne -
mažai laiko praleidęs toli nuo tėvy-
nės, kunigas neleido nutrūkti lietu-
vybės siūlui, dalyvaudamas išeivijos
lietuvių gyvenime, dirbdamas su
skautais.

Dievo dovana, talentai, 
mokytojai ir bičiuliai

Suaugti su Jėzuitų draugija, anot
dvasininko, padėjo labai įvairūs dar-
bai – kunigas nesunkiai randa ben-
drą kalbą su įvairaus amžiaus žmo-
nėmis, dažnai jam tenka būti ir nuo-

dėmklausiu, ir dvasios palydėtoju.
Kun. Saulaitis  ypatingai vertina pa -
tirtį, įgytą su likimo nuskriaustai-
siais, paklydusiais – su jais tenka
kar tu ieškoti geriausio kelio. 

Paklaustas apie talentus, kuni-
gas sako, jog viskas yra Dievo dova-
na, tačiau daug kas gauta iš tėvų – jie
leido ir padrąsino būsimą kunigą už -
siimti įvairia veikla. Gyvenime labai
praverčianti ir skautiška veikla, kaž-
kada išmokti ūkio darbai. Tačiau
kunigas pasiguodė neturintis tiek
talentų, kiek norėtų – jis svajojantis
dainuoti operoje, deja, nesitiki ten
pa kliūti, nes anksčiau yra bandęs
dainuoti chore, bet buvo išmestas,
nes nepataikė gaidos. 

Kunigas džiaugiasi savo kelyje
turėjęs daug puikių mokytojų, savo
pavyzdžiu sustiprinusių jo pasiryži-
mą kuo geriau atlikti tarnystę. Vie -
nas svarbiausių – seminarijos vado-
vas, kuriam dabar 95-eri, šis ameri-
kietis Jėzaus draugijai paskyrė 75
tarnystės metus. Kun. Saulaitis prisi-
mena neseną susitikimą su juo, kuo-
met kartu smagiai prisiminė senus
laikus. Pirmas sutiktas lietuvis jėzui-
tas buvo t. Juozas Vaišnys, su kitais

lietuviais jėzuitais kun. Saulaitis
susipažino vėliau, aplankęs Čikagos
na mus ir praleidęs kiek laiko jėzuitų
vasarvietėje Michigan. Pasak dvasi-
ninko, didžiausią įspūdį paliko geri
lietuvių pamokslai ir tarpusavio ben-
dravimas, ,,dosniai apibarstytas aš -
triu liežuviu”. 

Kiekviena vienuolija turi savo
atspalvį, pašaukimą, ir, anot kun.
Sau laičio, iš žmonių elgesio, pažiūrų
galima nesunkiai atskirti jų atsto-
vus. Jėzuitai visuomet stebindavo
savo pastabumu, įžvalgomis, sugebė-
jimu išsireikšti, apsiskaitymu, sielo-
vadine bei akademine patirtimi ir
nepagydomu uolumu. Jau naujokyne
jis pastebėjęs, kad jiems skiriami
darbai ir įpareigojimai parinkti pa -
gal kiekvieno pomėgius, gabumus,
įpro čius. Kunigui Saulaičiui teko
rengti Šventraščio vakarus, versti iš
lotynų kalbos, piešti ir dailiai išrašy-
ti jėzuitų geradariams pažymėjimus,
rūpintis daržu, bitėmis, gaminti
liturgines vėliavas, žvakes. Kunigas
sako sunkiai galįs paaiškinti tokį
dalyką, kai atskridęs į Barseloną
dalyvauti jėzuitų sąskrydyje jis oro
uosto laukimo salėje didžiulėje žmo-
nių minioje nesunkiai atpažino jo
laukiančius jėzuitus.

Studijuojant užsimezgusi bičiu-
lystė su bendramoksliais, jų šeimo-
mis tęsėsi ne vienerius metus – Jė -
zaus draugijos ,,šeima”, anot kunigo,
tapo didesne šeimyna su visais, kurie
palaiko savo šeimos narius Drau gi -
joje, palydėdami vieni kitus per nuo-
tykius, išgyvenimus, netektis, ligas,
džiaugsmingus įvykius. 

Dar vienas daugelį stebinantis
da lykas – kaip nuostabiai jėzuitai at -
sikūrė Lietuvoje nuo beveik griuvė-
sių iki šiuolaikinių mokyklų ir pato-
gių gyvenamųjų namų, rekolekci-
joms tinkančių stovyklaviečių, o kur
dar du kartus per metus leidžiami
,,Laiškai bičiuliams”, Lietuvoje vys-
kupijoms grąžintos Klaipėdos ir Bir -
žų parapijos. Sėkmingas ir vaisingas
su Draugija susijęs kun. Saulaičio
darbas ir tarnystė – Gyvenimo ir
tikė jimo institutas Kaune. 

Darbų kraitėje – ne viena knyga

Kun. Saulaičio darbų kraitėje –
ne viena knyga, tai ir  ,,Lietuvių misi-
jos Amazonėje” – pirmoji platesnė
apybraiža apie tikrai svarų lietuvių
įnašą į misijų istoriją, ir ,,Piktas Die -
vas yra miręs”, kurią sudaro pokal-
biai su kunigu Katalikų radijo „Ma -
žojoje studijoje” ir tekstai, kurių dau -
guma skelbti jėzuitų žurnale  „Laiš -
kai lietuviams”.

Rašydamas didžiulio susidomėji-
mo sulaukusią smagią klausimų-
atsakymų knygelę vaikams ,,Kaip
atrodo dvasios?”, jėzuitas  pasinaudo-
jo patirtimi, įgyta mokantis Boston.
Po paskaitų kunigas žiūrėdavęs tele-
vizijos programas vaikams, kuriose
jie buvo žaismingai mokomi. Šios lai-
dos išmokė apie sudėtingus dalykus
mažyliams pasakoti taip, kad jie
klausydamiesi nežiovautų. Nau jau -
sia knyga, kurioje kunigas atsako į
jaunimo klausimus, surinktus Gab -
rielės Gailiūtės, vadinasi ,,Ar žmo-
gus tikrai iš molio?”.  Na, o rugsėjį į
Jungtines Valstijas atvyks Jūratė
Kuodytė, dirbanti ,,Mažojoje studijo-
je”, su ja A. Saulaitis yra išleidęs
kny gą ,,Esame vieni dėl kitų”. J.
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Pirmąsias draugiškas rungtynes 
lietuviai pralaimėjo

J. Valančiūnas atvedė Lietuvos rinktinę
iki pirmosios pergalės

Naujoje Klaipėdos „Švyturio’’ are-
noje praėjusią savaitę Lietuvos

vyrų krep šinio rinktinė pradėjo pasi-
rengimo cik lą artėjančiam turnyrui
„Euro basket 2011’’.

Pirmąsias rungtynes lietuviai
žai dė prieš Slovėniją, kurias po at -
kaklios kovos pralaimėjo 70:72. Nors
Lietuvos rinktinė visą rungtynių lai -
ką pirmavo, likus 18-ai sekundžių re -
zultatą persvėrė slovėnai. Kitoje aikš-
telės pusėje prie baudų metimo linijos
stojęs Mar tynas Pocius, sumetęs abu
metimus, rezultatą išlygino 70:70. Li -
kus vos dviem sekundėms, slo vėnas
Jaka Lakovič iš po krepšio pataikė

me timą su bauda, išvesdamas slovė-
nus į priekį 70:72. Nors jo baudos me -
ti mas skriejo pro šalį, M. Pociaus pa -
skutinis tritaškis taip pat nepasiekė
tikslo.

Daugiausiai taškų Lietuvos rink-
tinei pelnė Darjuš Lavrinovič (14). 10
taškų pridėjo Darius Songaila, 9 –
Mantas Kalnietis, po 7 – Rimantas
Kaukėnas, M. Pocius ir Robertas Jav -
tokas, 6 – Kšyštof  Lavrinovič, po 4 –
Mindaugas Lukauskis ir Tomas De -
lininkaitis, 2 – Donatas Motie jūnas.
Re nal das Seibutis taškų nepelnė.

Šioms rungtynėms neregistruoti
buvo Šarūnas Jasikevičius, Marty nas
Gecevičius, Paulius Jankūnas, Ma  ri jo -
nas Petravičius ir Jonas Va lan čiū nas.

Iki šio rašėme apie Lietuvos jauni-
mo komandų pasirodymus pasau -
lio ir Europos pirmenybėse, kur

re zultatai, deja nebuvo džiuginantys.
Galbūt reikėtų išskirti tik Lietuvos
19-mečių auksą pasaulio bendraam -
žių pirmenybėse Latvijoje, kas, be
abejo, buvo pasiekta tik daugiausia
vieno žmogaus – Jono Valančiūno,
NBA naujokų biržoje pašaukto penk-
tuoju numeriu, – pastangomis.

Laikas pagalvoti apie netrukus
Lietuvoje prasidėsiančias vyrų krep -
šinio Europos pirmenybes (pirmą
kartą po 72 metų). Ką gero jos žada
Lietuvos rinktinei? Yra manančių,
jog ji gali laimėti auksą ar kitas pri -
zines vietas. 

Tokias išvadas daryti lyg ir lei-
džia pernai pasaulio pirmenybėse
Tur kijoje pelnyti bronzos medaliai.
Tačiau rei kia atsiminti, kad daugu-
ma valstybių nelabai vertina pasau -
lio pirmenybes ir į jas geriausių
krepšininkų nesiun čia. Tai Lietuvos
rinktinei išėjo į naudą ir ji galėjo pa -
sipuošti bronzos medaliais, kurie lyg
ir atpirko tą pusę milijono eurų, ati -
duotų už galimybę dalyvauti pirme -
nybėse (Lietuva savo žaidimu į jį pa -
tekti nepajėgė).

Bronzos medaliai – 
L. Kleizos nuopelnas

Nors yra žmonių, linkusių nuo -
pelnus už bronzos medalius pri skirti
rinktinės treneriui Kęstučiui Kem -
zūrai, mano nuomone, tai daugiau
bu vo krepšininko Lino Kleizos
pastangų vaisius. Jis per 281 aikštelė-
je praleistą minutę iš visų komandos
žaidėjų uždirbo daugiausia taškų –
171. Linas pataikė ir daugiausia tri-
taškių (13 iš 34), neblogai mėtė ir bau-
das (26 iš 34). 

Gerai pasirodė ir jo komandos
drau gas Jonas Mačiulis, per 191 mi -
nu tę pelnęs 81 tašką. Tačiau dėl trau -
mų jų Lietuvoje vyksiančiose pirme -
nybėse nepamatysime. Krepšinin ko,
kuris galėtų pakeisti L. Kleizą, aš ne -
ma tau. Beje, šiemet Lietuvos rink -
tinėje nėra nė vieno žaidėjo, atsto-
vaujančio kuriai nors NBA lygos ko -
mandai, tuo tarpu kitų valstybių ko -
mandose jų yra po 2 ir daugiau, žai-
džiančių, net pagrindiniuose pen ke -
tu kuose. 

Komandos kapitonas 
R. Javtokas

Mane labiausiai šokiruoja R.
Jav toko įtraukimas į rinktinę ir jo
išrinkimas komandos kapitonu (juo
jis buvo ir praėjusiais metais). Klau -
simas, kuo remiantis R. Javtokas bu -
vo pakviestas į šių metų rinktinę, yra
svarbus. Prieš mano akis yra pasau -
lio vyrų krepšinio pirmenybių duo -
menys, rodantys, kad šis krep ši nin -
kas buvo vienas iš prasčiausių taškų
medžiotojų. Jo taškų indėlis yra labai
kuklus: per 116 minučių R. Javtokas
surinko tik 29 taškus, pa taikė 3 bau-
das iš 7 (tai rodo, kad jis nesiveržė
prie krepšio, kas vidurio puolėjui yra

būtina). Žinoma, šis krepšininkas
šiek tiek darbavosi gy nyboje, bet ne
geriau nei kiti žaidėjai. Jo taškų
vidurkis – 3,6 per vienerias rungty -
nes – yra žemiau kritikos. Be to, R.
Javtokas prasižengė 16 kartų ir 7 pa -
darė klaidas. Jeigu vietoj jo būtų žai-
dęs bent kiek rezultatyvesnis vi durio
puolėjas, manau, Lietuva pernai
būtų pasipuošusi bent jau sidab ro
medaliais. 

Ko iš jo galima tikėtis šiemet?

Maniau, kad po R. Javtoko labai
silpno pasirodymo pernai Turkijoje
jo karjera Lietuvos rinktinėje bus
baigta. Todėl nustebau, treneriui K.
Kemzūrai jį šiemet vėl įtraukus į
kandidatų sąrašą. Negana to, pirma -
me žaidėjų susirinkime jis vėl buvo
išrinktas komandos kapitonu (ma -
 niau, jog kapitonus renka tik galuti-
nio dvyliktuko žaidėjai). Todėl rei kia
manyti, jog kapitonu treneris R. Jav -
toką nori matyti ir pagrindinia me
dvyliktuke. 

Iki šiol treneris (su savo pagalbi-
ninkais) jau du kartus „apka rpė’’ kan-
didatų į rinktinę sąrašą, bet vie nas iš
pras čiausių žaidėjų yra nepajudina-
mas. Negi jis ir liks pagrindinia me
dvyliktuke? Tai būtų, mano nuo mone,
pats blogiausias žingsnis, kokį K.
Kem zūra galėtų padaryti. Rink ti nės
stra tegas turbūt taip užimtas, kad ne -
turi laiko peržiūrėti krep šinio sirga -
lių atsiliepimų, kurie siūlo kuo grei -
čiau R. Javtoką vyti iš rinktinės.
Tokių siūlymų padaugėjo ypač po
draugiškų ryngtynių išvykoje su Ru -
sijos rinktine, kur R. Jav tokas pelnė
tik 1 tašką, o Lietuvos rinktinė pra -
ėjusį trečiadienį pralai mėjo 15 taškų
skirtumu. 

Kaip iš tikrųjų bus, greitai pa -
matysime. Reikia manyti, jog K.
Kem  z ūra ir jo talkininkai pasirinks
dabar esamus geriausius žaidėjus.
Nors aš tuo asmeniškai nelabai tikiu.
Jeigu Lietuvos vyrų rinktinė pakliū -
tų į pirmąjį dešimtuką, būčiau lai -
mingas. Įdomu, ką galvoja kiti laik -
raščio skaitytojai? Ar yra dar likusių
optimistų?

SPOrtaS

DRAUGAS2011 RUGPJŪČIO 13, ŠEŠTADIENIS8

Kelios pastabos dėl šių metų 
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės 

Praėjusią savaitę Klaipėdoje atida-
rius naują „Švyturio” areną, Lie -

tuvos vy rų krepšinio rinktinė iškovo-
jo pirmąją pergalę.

Draugiškose rungtynėse prieš Če -
kiją nebuvo registruoti broliai Darjuš
ir Kšyštof  Lavrinovič, rinktinės kapi-
tonas Robertas Javtokas, Man tas Kal -
nietis ir Rimantas Kau kėnas.

Jau pristatant žaidėjus daugiau-
siai plojimų sulaukė Šarūnas Jasike -
vičius ir Jonas Valančiūnas. Šie du
krepšininkai kartu su Dariumi Son -
gaila, Renaldu Seibučiu ir Martynu
Po ciumi rungtynes pradėjo pradinia -
me penketuke.

Nuo pat pirmųjų minučių abie -
jose aikštelės pusėse vyravo jauniau-
sias žaidėjas aikštelėje 19-metis Jo nas
Valančiūnas. Jis, 20-metis Dona tas

Mo tiejūnas ir Š. Jasikevičius žaidė
gra žų krepšinį ir atvedė rinktinę iki
pirmosios pergalės pasirengimo cik -
le. Čeikija  įveikta 47:39.

Šiose rungtynėse net 26 taškus
pel nė ir 11 kamuolių atkovojo J. Va -
lan čiūnas, kuriam priešnuodžių ne -
randa ne tik jaunimo rinktinės, bet ir
vyrų rinktinės. 12 taškų pelnė Ma ri -
jonas Petravičius, po 11 pridėjo D.
Motiejūnas ir Š. Jasikevičius, 7 – M.
Pocius, po 6 – Martynas Gecevičius ir
Tomas Delininkaitis, 5 – R. Seibutis,
po 4 – D. Songaila ir Simas Jasaitis, 2 –
Paulius Jankūnas. Mindaugas Lu -
kaus kis taškų nepelnė.

Po rungtynių Lietuvos rinktinės
strategas Kęstutis Kemzūra pranešė,
jog iš 17-os į galutinį 12-tuką nepa teko
R. Seibutis, M. Gecevičius ir D. Mo -
tiejūnas. Ypač pastarojo krep ši ninko
pašalinimas nustebino daugelį krep -
šinio gerbėjų Lietuvoje.

EDVARDAS ŠULAITIS

PAUL TRIUKAS

PAUL TRIUKAS

Mantas Kalnietis per rungtynes su slovėnais. n. Jankausko nuotr.

Jonas Valančiūnas per rungtynes su čekais. n. Jankausko nuotr.

Savo neišmanymą rodantis  Lietuvos vyrų
krepšinio rinktinės vyr. treneris K. Kem -
 zūra.



Kuodytė jau yra paruošusi klausi-
mus naujai knygai, kuri bus skirta
suaugusiems. Tėvo Saulaičio darbų
kraitėje puikuojasi nemaža krūvelė
vertimų, vienas jų – Juozo Ereto ,,Už -
mirštieji baltai”. 

Šis įvairiais talentais apdovano-
tas žmogus prisipažino pasigendan-
tis darbo su akademiniu jaunimu –
Lietuvai atgavus nepriklausomybę
jis dėstė Vilniaus universitete ir kito-
se Lietuvos aukštosiose mokyklose.
Darbas, pasak jo, nebuvo lengvas,
teko dėstyti keletą skirtingų dalykų,
kas, be abejo, reikalaudavo daug
darbo ir pastangų. Kunigas prisime-
na, kaip sunku būdavo išjudinti stu-
dentus, nedrįsdavusius paklausti,
pasakyti savo nuomonę. Tuomet dva-
sininkas naudodavo tą patį metodą,
kurį, pasirodo, daugelį metų savo
darbe taikė viename Jungtinių Vals -
tijų universitetų dirbanti kunigo se -
suo – išdrįsusius užduoti klausimą
stu dentus A. Saulaitis apdovanodavo
saldainiais – tai padėdavo išjudinti
klausytojus. 

Kaip bešnekėsime, bet kokia
veik la, ypatingai susijusi su sielova-
da, reikalauja atokvėpio. Kunigas
patvirtino, kad tarnystės kelias ne -
lengvas, reikalaujantis pasišventi-
mo, tad ne visiems, pasirinkusiems
kunigystę, pakanka pasiryžimo visą
savo gyvenimą skirti šiai kilniai
misijai. Mūsų pašnekovas sakė pail-
sinantis galvą pasivaikščiodamas
gamtoje arba aplankydamas drau-
gus, su jais išgerdamas arbatos ir
pasišnekučiuodamas. Ištaikęs lais-
vesnę minutėlę skai tantis istorines
knygas, taip pat knygas apie gamtą,
astronomiją. 

Daugėja besišypsančiųjų

Kalbant apie žmonių pasirinki-
mo laisvę, visuomenės požiūrį į tikė-
jimą,  reikia pripažinti, jog gyvenda-
mi bendruomenėse turime paklusti
visuomenėje galiojančioms taisyk-
lėms, įsigalėjusiems požiūriams. Ieš -
kant atsakymo, ar iš tikrųjų reikalin-
gos kai kurios religinės apeigos, kun.
Saulaitis tvirtina, jog žmonėms rei-
kia, kad kas nors kartas nuo karto
paliudytų kai kuriuos dalykus, bei
sako, jog ir šeimoje, kur žmones sieja
šilti jausmai, tuos jausmus kartas
nuo karto reikia patvirtinti – mums
labai reikia tiesiog išgirsti, kad esa -
me mylimi.   Taip ir išpažintis, pasak
dva sininko, žmonėms reikalinga
kaip patvirtinimas, jog Dievas jiems
atleido. 

Kunigas prisiminė moterį, atėju-

sią papasakoti apie ją kankinantį kal-
tės jausmą – ji prieš daug metų nu -
traukė nėštumą. Besikalbant moteris
pati rado išeitį – ji sakė paimsianti
akmenėlį, į kurį sudėsianti savo siel-
vartą, ir jį išmesianti į Vilnelės van-
denį. Tokiu simboliniu veiksmu ji
nusprendė nuplauti kaltės jausmą.
Vienoje šeimoje buvo įprasta iš kelio-
nės namo parvežti žiupsnelį to krašto
žemės, kurią pildavo į indą, stovintį
šalia namų. Per daugelį metų tas
indas prisipildė, žemė jame susimai-
šė, bet jis buvo tos šeimos bendrumo,
susitarimo laikymosi ženklas. Kuni -
go šeimoje irgi laikomasi kai kurių
tradicijų, viena tokių – radus plunks-
ną ją nusiųsti savo artimiesiems.
Šios tradicijos kunigas laikosi iki
šiol – radęs plunksną ją sunčia sesei.
Tai ir yra tam tikros apeigos, kurias
sugalvoja patys žmonės, tačiau jos
nebūtinai būna susijusios su religija.

Jėzuitų dvasininkas pasidžiau-
gė, kad tikinčiųjų daugėja ne tik Mi -
sijoje, bet tikėjimas auga ir
Lietuvoje. Anot jo, viena tokio augi-
mo priežasčių – daugiau nei pusė
vaikų mūsų ša lyje lanko tikybos
pamokas. Para doksalu, bet būtent jie
atveda tėvus į bažnyčią. Be to, vis
daugiau tikinčiųjų ateina į besikei-
čiančią bažnyčią, kuri tampa labiau
bendruomenine. Tėvas Saulaitis ypa-
tingai pabrėžia kunigystės ryšį su
tikinčiųjų ben druo mene. Pasak jo,
vis daugiau pa stangų dedama, kad
atėję į bažnyčią žmonės pasijustų
laukiami. Deja, lietuviai neturi ame-
rikiečių bažnyčiose veikiančių sve-
tingumo tarnybų, skirtų pasitikti,
palabinti atėjusius. Ta čiau jėzuitas
sakė Mišiose pastebintis daugiau
besišypsančių žmonių. Anksčiau
buvo keista, ypač Lietu voje, bažny-
čioje matyti tik liūdnus, susirūpinu-
sius veidus, tarytum niekas neišgy-
ventų tikėjimo, vilties džiaugsmo.
Tikintieji priėmė ir daugiau naujo-
vių – jėzuitų bažnyčiose žmonės pra-
dėjo tvarkingai eilutėmis eiti Šv.
Komunijos ir ją priimti stovėdami,
muzikiniai pusvalandžiai su traukė
čia susitelkti ir nebažnytinius žmo-
nes.

Čikaga 

Prisimindamas savo darbą Jau -
nimo centro direktoriaus pareigose,
dvasininkas svarsto, kad šiandien
turbūt mažai kas patikėtų, jog jėzui-
tų namuose prieš 40 metų  gyveno 17
jėzuitų. Jaunimo centre dirbti, pasak
pašnekovo,  reiškė triūsti po 24 valan-
das 7 dienas, kadangi ant pečių gulė
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Labas, ,,Draugo” skaitytojai. Vėl
Jums rašau apie savo nuotykius
Lie tu voje. Aš ir tėvas jau grįžo-

me atgal į Ameriką, kur mus pa sitiko
karštas oras. Temperatūra Lie tuvoje
yra apie 10–15 laipsnių vėses nė nei
Amerikoje, ir nėra tokio drėgnumo.
Bet ką pa darysi, vasara yra vasara.
Grįžtant prie straipsnio temos, aš,
tėvas ir brolis sekmadienį, prieš
išvažiuoda mi į JAV, praleidome dieną
vaikš čio dami po senamiestį. 

Vilniaus senamiestis yra didžiau -
sias Rytų Europoje, paskelbtas UNES-
CO World Heritage objektu. Se na -
miesčio diena prasidėjo Lietuvos Ar -
cheologijos muziejuje. Aš ir brolis tu -
rėjome fotoaparatus, bet gaila, kad ne -
leido jame fotografuoti. Muziejus buvo
la bai įdomus, atrodo naujai ir yra
įkurtas senojo arsenalo komplek se.
Parodos buvo apie Lietuvos is to riją
prieš Kristaus gimimą. Aš sužinojau
apie baltų gentis, ku rios gyveno
Lietuvoje, kuo jos sky rė si viena nuo
kitos. Muziejuje buvo la bai daug
archeologinių daiktų kaip me talo dir-
biniai, ginklai ir papuošalai. Nors
muziejus ir nebuvo didelis, tik rai
buvo verta apžiūrėti.

Po to nuėjome į Lukiškių aikš tę,
kur suradome fotogalerijos pa ro dą. Ją
apžiūrėjome, bet ne tu rė jo me daug
laiko, skubėjome į KGB muziejų. Pa -
sta tas pastatytas 1890 metais, rusų im -
pe ri jos laikais. Per Antrąjį pasaulinį
ka rą šis pastatas buvo naudojamas
kaip Gestapo bazė, vėliau čia įsikūrė
KGB. 

Bilietai buvo pigūs, man ir bro-
liui – po tris litus, o tėvui – šešis. Tė vas
man ir broliui nupirko po au dio turą,
kuris mums turėjo duoti dau giau
informacijos apie parodas, bet iš tik-
rųjų jame buvo pakartota in for macija
lentelėse. Pirma mes nu ė jo me į pasta-
to rūsį, kuris buvo KGB ka lė jimas.
Ten buvo gana vėsoka ir drėg na. Buvo
labai liūdna skaityti ka li nių istorijas,
kokius sunkumus jie pa tyrė. Viename
kambaryje kaliniai tu rėdavo stovėti

ant mažos platformos (kai kurie net
penkias dienas). Jei gu nukristų nuo
jos, nukristų į ledi nį vandenį. Buvo
dušo kambarys, kur kaliniai maudėsi,
o KGB agentai galėjo reguliuoti van-
dens tempera tū rą. Liūdniausias kam-
barys buvo tas, kur kaliniai buvo
sušaudyti. Apie pė dą virš žemės buvo
stiklinė platforma, ant kurios mes
vaikščiojome ir ga lėjome matyti grin-
dis. Tada nu ėjo me į pagrindinį aukštą,
kur buvo paro dos apie Lietuvos oku-
paciją ir parti zanų mūšius. Tikrai ten
galima pra leisti daug laiko viską
apžiūrint ir skai tant, bet mes skubėjo-
me susitikti su mama. 

Mes nuskubėjome į Pilies gat vę,
suradę restoraną ,,Forto dvaras” įėjo-
me į vidų. Ten su radome savo mamą ir
pusseserę Ko tryną. Visi užsisakėme
maisto, Kot ryna papasakojo mums
apie jos nuo tykius. Aš sužinojau, kad
ji dainuoja chore, daug kur su choru
ke liauja Europoje. Greitai keliaus į Ja -
poniją. Aš ir brolis irgi papasakojo me
apie savo nuotykius. Tada ska niai
pavalgėme (aš valgiau ce pe li nų), pas -
kui pusseserę nuvežėme namo.

Dar norėčiau pridurti vieną daly -
ką. Nors šios vietos ir neaplankėme tą
senamiesčio dieną, vis tiek, ma nau,
būtų verta Jums apie ją pa pa sa ko ti.
Dieną prieš man ir tėčiui iš skren dant
atgal į Ameriką, aš, brolis ir tėtė nuva-
žiavome į Vilnių susitikti su pažįsta-
mu Tomu. Su juo nuėjome į Min daugo
karūnavimo šventę preziden tūroje.
Buvo labai įdomu, net prez. Da lia Gry -
bauskaitė pasirodė. Po to at si svei -
kinome su Tomu ir nuėjome į Pi lies
gatvę, ten mes suradome Šv. Jono baž-
nyčios bokštą ir į jį užlipome. Sakė,
kad yra 198 laiptai, bet aš suskaičia -
vau 204. Bokštas neseniai buvo ati da -
ry tas turistams užlipti. Ten taip pat
yra liftas, bet jis tuo metu neveikė.
Vaiz das iš viršaus buvo labai gražus,
tik rai buvo verta užlipti. Jeigu norite
su žinoti, kiek iš tikrųjų laiptų yra,
teks patiems užlipti.

Gytis M. Kriaučiūnas – 14-metis
,,Draugo” bendradarbis, šią vasarą lei-
džiantis Lietuvoje.

GYTIS KRIAUČIŪNAS

Ką veikti Lietuvoje vasarą

Senamiesčio diena

ne tik atsakomybė, bet ir finansai bei
nesibaigiantys darbai. Jėzuitams
tuo  met rūpėjo parūpinti patalpas
lituanistinei mokyklai, vėliau – ar -
chyvui. Statydami Jaunimo centrą
jėzuitai manė taip dirbsią iki laisvos
Lietuvos, tada jį parduosią ir turėsią
kuo Lietuvoje nuvykę padėti.

,,20 metų patirtį Čikagoje suvesti
į kelias eilutes būtų sunku. Pamažu
vienas kitas nukeliavo pas Viešpatį,
likusieji visomis jėgomis dirbo, ap -
tarnaudami lietuvių bendruomenes
ir bendruomenėles plačioje apylinkė-
je, rūpindamiesi ‘Laiškais lietu-
viams’, ‘Mūsų žiniomis’ ir visokerio-
pa visuomenine veikla”, – sako A.
Sau laitis. 

Nuo 1982 metų pabaigos jam rei-
kėjo eiti provincijolo ir namų vyres-
niojo pareigas. Kunigas prisimena,
kaip kadencijos pradžioje sakęs, kad
bus sunku su Bažnyčios ir Draugijos
atsinaujinimo vyksmu. Čikagoje jė -
zuitų mažėjo, per visus tuos metus jie
draugavo ir bendradarbiavo su kitų
vienuolijų atstovais. Kun. Saulaitį
pa skyrus provincijolu, pasak jo,
visas pasaulis virto aukštyn kojom,
nes rūpėjo Čikagos namai. Vienas
sunkesnių dalykų tarp jėzuitų buvo
tiesioginės ir tiesios kalbos reikalai,

nes JAV ar bendrai Vakaruose vie-
naip bendraujama, tuometinėje Lie -
tuvoje – kitaip. Reikėjo mokytis tarp
eilučių skaityti, nepasakytus daly-
kus atspėti, pasakytus – persvarstyti. 

Po ilgesnės pertraukos vėl apsi-
gyventi Jungtinėse Valstijose, anot
kunigo, buvo įdomu, tačiau darbas –
gerai žinomas, jį palengvina gerano-
riški Misijos talkininkai. „Norime
kuo daugiau tikinčiųjų pritraukti į
Misiją, tačiau ne dėl mūsų pačių ar
rinkliavų, o dėl pačių žmonių  – kad
turėtų užuovėją”, – sakė A. Saulaitis.
Atrodo, norai pildosi – kai šis dvasi-
ninkas atvyko į Lemont, parapijoje
lankėsi 420 šeimų, dabar užsirašiu-
sių yra 630.

Klausantis ramios kunigo šne-
kos, lyg varstant Rožinį, buvo įdomu
išgirsti, kaip jam pavyko pusė šimt-
mečio likti ištikimu Draugijai, dir-
bant šimtų šimtus reikalingų darbų.
Suprantama, kalbantis su dvasinin-
ku gana sunku buvo tikėtis savęs ver-
tinimo, tačiau ir iš mažų nuotrupų
galime dėlioti prasmingų žingsnių
pynę, leidžiančią  žavėtis jo meile
Draugijai ir Bažnyčiai, tarnyste žmo-
nėms.  

Sveikiname gerbiamą kunigą
garbingos sukakties proga.

50 metų prasmingų žingsnių pynė

J. Kuprio nuotr.
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Lietuvos valdžios programa sulaukė išeivijos kritikos
Redaktorė Loreta Timukienė • El. paštas: loretatim@gmail.com

Lietuvos Respublikos Seime rug-
pjūčio 11–12 dienomis vykusiame Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės (PLB)
ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos
kraštų valdybų pirmininkų suva-
žiavime aptarti svarbiausi užsienyje
gyvenančių lietuvių rūpesčiai bei pra-
dėta rengtis XIV PLB seimui, kuris
2012 m. vasarą vyks Vilniuje. Rengi-
nyje diskutuota svarbiomis finansų,
švietimo, kultūros, archyvų išsaugoji-
mo, sielovados, sporto ir jaunimo te-
momis.

Prezidentė susitiko 
su išeivijos jaunimu

Prezidentė Dalia Grybauskaitė,
rugpjūčio 12 d. priėmusi pasaulio lie-
tuvių jaunimo atstovus, gyrė juos,
kad jie neprarado ryšio su tėvyne.
Susitikime dalyvavo lietuvių kilmės
jaunimas iš Belgijos, Švedijos, Angli-
jos, Ukrainos, Graikijos, Ispanijos,
Lenkijos, Prancūzijos, Australijos,
Rusijos ir kitų šalių. Šalies vadovė
paragino pasaulio lietuvių jaunimo
atstovus ieškoti naujų ir išradingų,
patrauklių būdų lietuvybei stiprinti,
burtis į bendruomenes ir palaikyti
tarpusavio ryšius su lietuviais visa-
me pasaulyje.

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun-
gos pirmininkas Kęstas Pikūnas po
susitikimo sakė, kad su šalies vadove
buvo aptarti ir planai kitąmet Lietu-
voje ruošti Pasaulio lietuvių jaunimo
forumą. Anot jo, svarbiausias susiti-
kimo tikslas buvo pradėti megzti dia-
logą tarp pasaulio lietuvių bei tarp jų
ir Lietuvos.

,,Vienas iš tikslų buvo, kai mes
susitikome čia, susitarti dirbti bend-
rai – kad būtume vienas kumštis, o
ne atskiros sąjungos, atskiri klubai,
nes tų veiklų yra labai daug. Tai yra
vienas iš pirmų didelių žingsnių, kad
po visą pasaulį išsisklaidęs jaunimas
imtų bendrai veikti viena krypti-
mi”, – teigė K. Pikūnas.

Jis tikino, jog dauguma jaunų
pasaulio lietuvių neatmeta galimy-
bės kada nors sugrįžti į Lietuvą. ,,Vi-
si nori grįžti. Nesu sutikęs nė vieno,
kuris sakytų ‘niekada nenoriu grįž-
ti’. Tai psichologinis dalykas, kad
kur bevažiuotum, ką bedarytum,
kiek uždirbtum, niekada nesijausi
kaip namie”, – kalbėjo K. Pikūnas.

Jaunimui pritraukti Lietuvos
pusė esą turėtų rodyti palankesnį po-
žiūrį ir parodyti jiems Lietuvoje atsi-
skleidžiančias galimybes. ,,Yra labai
daug gerų pavyzdžių, kai jaunimas
grįžta. Mes organizuojame įvairias
stažuotes, praktikas čia, Lietuvoje.
Šiais metais vien iš Jungtinės Kara-
lystės atvažiavo apie 60 lietuvių, jie
stažavosi įvairiose įmonėse pagal sa-
vo specialybę, jiems čia patinka ir
kai kurie čia lieka”, – kalbėjo Sąjun-
gos pirmininkas.

,,Globalios Lietuvos” programa
sulaukė kritikos

Užsienyje veikiančių lietuvių or-
ganizacijų atstovai sukritikavo Lie-
tuvos valdžios parengtą ,,Globalios
Lietuvos” – užsienio lietuvių įsitrau-
kimo į valstybės gyvenimą 2011–2019
metų programą, nes pasigedo joje
aiškių tikslų ir priemonių bei svar-
baus dvigubos pilietybės klausimo

aptarimo.
,,Programa sukurta, bet nežino-

me, kaip uždaviniai bus įgyvendinti.
Mums reikia pradėti žiūrėti į esmę, o
ne į gražius žodžius”, – per diskusiją
Seime sakė Šveicarijos Lietuvių
Bendruomenės (LB) pirmininkė Jū-
ratė Caspersen.

,,Šis dokumentas apeina piliety-
bės klausimą. Jeigu Lietuva neiš-
spręs pilietybės klausimo, apie kokią
‘Globalios Lietuvos’ strategiją ir už-
sieno lietuvių įsitraukimą galima
kalbėti”,  – sakė ji.

Belgijos LB atstovė Karolina
Štelmokaitė programą pavadino pa-
viršutiniška. Jos teigimu, nėra aiš-
kūs tikslai, ko siekiama 2019 metais,
kai programa bus baigta. Kaip blogą
pavyzdį ji pateikė Užsienio reikalų
ministerijos (URM) planus parduoti
buvusį ambasados pastatą Briusely-

je, kurį padovanojo Kanados lietu-
viai ir kuris dabar yra svarbiausias
Belgijos lietuvių susibūrimo centras.

URM Užsienio lietuvių departa-
mento direktorius Arvydas Daunora-
vičius, pristatydamas ,,Globalios Lie-
tuvos” programą, sakė, kad svarbiau-
sias dėmesys  joje skiriamas lituanis-
tiniam švietimui. Jį būtina stiprinti
visose lietuvių gyvenamose užsienio
valstybėse.

Programoje taip pat keliamas
tikslas įvesti elektroninį balsavimą
ir sukurti rinkimų apylinkes užsie-
nyje gyvenantiems lietuviams. A.
Daunoravičius pripažino, kad pati
,,Globalios Lietuvos” programa yra
abstrakti, bet atkreipė dėmesį, kad
netrukus Vyriausybė ketina tvirtinti
programos įgyvendinimo priemonių
planą. URM atstovas teigė, kad nu-
matytas priemones įgyvendins iki
vienuolikos Lietuvos valstybės insti-
tucijų.

Tuo metu užsienio lietuviai pasi-
gedo savo indėlio. ,,Yra tik instituci-
jos, kurios vykdys šią programą, o
mes turbūt tik talkinsime, kaip iki
šiol? Lietuva turi sugebėti išnaudoti
užsienio lietuvių patirtį”, – sakė J.
Caspersen.

PLB atstovai tvirtino pasigen-
dantys tikro bendradrabiavimo su
Lietuvos institucijomis. Anot Švei-
carijos lietuvės, užsienio šalyse ne
vienerius metus gyvenantys žmonės,
mokantys vietos kalbą, žinantys pap-
ročius, tradicijas, gali geriau pasa-
kyti, kaip ten reikėtų pristatyti Lie-

tuvą, bet jų nelabai kas klausia ir
klauso.

Airijos LB pirmininkas Arūnas
Teišerskis pasakojo niekaip neprisi-
prašąs iš Turizmo departamento
lankstinukų apie Lietuvą, kuriuos
lietuviai platintų nemokamai.  ,,Stra-
tegijoje pabrėžiama tai, ką darys jų
institucijos, bet jie nesistengia rem-
tis tuo, kad užsienio lietuviai kažką
jau daro”, – apgailestavo jis.

Siūloma į emigraciją žiūrėti 
kaip į galimybę  

Į emigraciją reikia žvelgti ne
kaip į grėsmę, o kaip į galimybę. Tai
siūlo Vyriausybės atstovas Giedrius
Kazakevičius. Tuo metu socialdemo-
kratas Juozas Olekas emigraciją
įvardija kaip vieną didžiausių Lietu-
vos žaizdų ir perspėja, kad ilgainiui

gali nelikti mūsų tautos ir valstybės.
Vyriausybės atstovas G. Kazake-

vičius pastebėjo, kad emigracija –
kur kas sudėtingesnis dalykas nei
vien tik ekonominis procesas. Pasak
jo, matyti, kad didelė dalis lietuvių
gyvena ir kuria užsienyje. Didele
stiprybe G. Kazakevičius įvardijo tai,
kad daug lietuvių tradiciškai palaiko
ryšį su Lietuva ir rodo norą prisidėti
prie šalies kūrimo. 

„Siūlymas būtų žiūrėti į emigra-
ciją nebe vien tik kaip į grėsmę, kas
Lietuvoje dabar pakankamai popu-
liaru. Požiūrio pokytis tas, kad mes
pradėjome žiūrėti į emigraciją, į
žmones, kurie kuria savo gyvenimą
užsienyje, palaiko ryšius su Lietuva,
kaip į galimybę. Emigracijos suvoki-
mas kaip galimybės, matyt, iš esmės
keičia požiūrį į tai, koks santykis ir
koks bendradarbiavimas turėtų būti
ateityje”, – pasaulio lietuviams kal-
bėjo Vyriausybės atstovas. 

G. Kazakevičiaus teigimu, vals-
tybė keičiasi ir tam, kad išliktų, turi
gebėti konkuruoti, būti geresnė už
kitas valstybes. Paramos ir indėlio
kuriant Lietuvą tikimasi ir iš užsie-
nyje gyvenančių lietuvių. 

Užleisime vietą baltarusiams? 

Tuo metu tremtyje Sibire gimęs
Seimo narys socialdemokratas Juo-
zas Olekas emigraciją mato kaip žaiz-
dą. „Mes, socialdemokratai, dėl emi-
gracijos turime kitokią nuomonę,
negu išdėstė G. Kazakevčius. Mes

galvojame, kad emigracija – viena di-
džiausių Lietuvos žaizdų. Taip, mes
turime susitaikyti, kad mūsų pilie-
čiai ir tautiečiai gyvena kitose šaly-
se, kuria, daug pasiekia, bet Lietuvos
tautos ir valstybės požiūriu lietuvių
emigracija – mūsų didžiausias skaus-
mas”, – kalbėjo J. Olekas. 

Pasak politiko, galima džiaugtis
užsienyje gyvenančių lietuvių pasie-
kimais, didžiuotis užsienyje veikian-
čiomis Lietuvių Bendruomenėmis.
„Bet jei Lietuvoje mūsų nebeliks, čia
gyvens baltarusiai ar kitų tautų at-
stovai, kurie galvos, kad čia geriau,
bet mums tai bus per prastos sąlygos,
tai nebeliks mūsų tautos ir valsty-
bės”, – perspėjo J. Olekas.

Pasaulio lietuviai susirūpino
Lietuvos įvaizdžiu 

Lietuvos įvaizdžiu pasaulyje po
skandalo, kai mūsų šalis perdavė Bal-
tarusijos valdžiai šios šalies opozici-
jos atstovų duomenis, susirūpino ir
pasaulio lietuviai. Lietuvių Bendruo-
menių atstovai teigia, kad pataisyti
pašlijusį Lietuvos įvaizdį užsienyje
turėtų padėti ir valdžios atstovai.

Skandalo, kai Lietuva Baltarusi-
jos režimui perdavė opozicijos atsto-
vų duomenis, atgarsiai nusirito toli
už Lietuvos ribų. Pasaulio Lietuvių
Bendruomenė teigia, kad ši istorija
sudavė stiprų smūgį šalies įvaiz-
džiui. Lietuva mažiau bepasitiki ir
užsienyje gyvenantys lietuviai.

„Daugelis lietuvių užsienyje yra
nelegaliai, tenai jie nebalsuoja, ka-
dangi bijo, kad kas nors iš Lietuvos
ambasados, konsulato ar URM išduos
juos. Po šito skandalo pasitikėjimas
sužlugo, kadangi mes negalime pasi-
tikėti Lietuva, kad ji neišduos tų
žmonių”, – sako Regina Narušienė,
PLB valdybos pirmininkė.

Pasaulio lietuviai tikisi, kad Bal-
tarusijos skandalas bus pamoka Lie-
tuvai. Tačiau pripažįsta, kad atkurti
jos teigiamą įvaizdį nebus lengva.
Juolab kad prieš pusmetį priimtas
naujas dvigubos pilietybės įstatymas
atitolino emigrantus, ypač jaunesnės
kartos, nuo tėvynės. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
ne kartą yra pabrėžusi, kaip jai svar-
bi Lietuvos valdžios parama. „Svar-
bu ryšys tarp Lietuvos valdžios ir iš-
vykusiųjų į užsienį. Bet manau, kad
tai svarbu ir tiems, kurie gyvena Lie-
tuvoje. Ryšys su eiliniais piliečiais
nėra geras, ir tai akivaizdu ne tik už-
sienyje gyvenantiems”, – sako A. Tei-
šerskis.

,,Su Australija Lietuvai gana
sunku palaikyti santykius, kadangi
neturime oficialios atstovybės šalyje.
Laimei, dabar jau turime dvi garbės
konsules Sydney ir Melbourne. No-
rėtume, kad būtų bent garbės konsu-
lo atstovavimas Adelaide mieste, kur
yra didelė lietuvių bendruomenė”, –
teigia Australijos LB pirmininkas
Saulius Varnas. 

PLB veikia 41 šalyje. Statistikos
departamento duomenimis, per 2001
–2010 m. iš Lietuvos emigravo per
200,000 žmonių.  

Pagal lietuvišką spaudą paruošė
Loreta Timukienė

Vilniuje diskutavo išeivijos atstovai.                                               ELTA nuotr.
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Vilnius (ELTA) – Pasaulinės paro-
doje ,,Expo 2012”, vyksiančioje Pietų
Korėjoje, Lietuva greičiausiai bus pri-
statoma kaip gintaro šalis. Vertinimo
komisija geriausiu išrinkto projektinį
pasiūlymą ,,Gintaras”, galutinius rezul-
tatus tikimasi paskelbti šio mėnesio pa-
baigoje. Pirmosios vietos laimėtojui bus
skirta 15,000 litų, jis bus kviečiamas
parengti Lietuvos paviljono projektą ir
atlikti projekto įgyvendinimo priežiūrą.
Be to, reikės parengti informacinę-kul-
tūrinę programą, kuri išsamiai prista-
tys mūsų šalį. Yeosu mieste, kuris įsi-
kūręs pietinėje Pietų Korėjos pakrantė-
je, pasaulinė paroda vyks nuo gegužės
12 d. iki rugpjūčio 12 d. Joje dalyvaus
daugiau nei 100 valstybių, tarptautinių
organizacijų, tikimasi sulaukti daugiau
kaip 8 mln. lankytojų.         ELTA nuotr.

Roma (BNS) – Pelenų debesis,
susidaręs per Etnos ugnikalnio išsi-
veržimą, gali sutrikdyti Italijos Ka-
tanijos miesto oro uosto darbą.

Išsiveržimas prasidėjo rugpjūčio
12 dienos rytą. Pelenų debesys pama-
žu slenka Katanijos link, todėl šio Si-
cilijos miesto oro uostas gali būti pri-
vestas dirbti ribotu režimu. Be to, pa-

sak vietos vulkanologų, iš Etnos krate-
rio kartkarčiais išsilieja lava.

Katanijos oro uostas – ketvirtas
pagal svarbą Italijoje. Šiuo metu jis
aptarnauja itin daug lėktuvų, nes Ita-
lijoje – pats atostogų įkarštis, ir dau-
gelis žmonių nori pailsėti Sicilijoje.
Ankstesnis Etnos išsiveržimas vyko
šių metų rugpjūčio 5 dieną.

JAV išplėtė apribojimus Baltarusijai

Redaktorė Loreta Timukienė • El. paštas: loretatim@gmail.com

Washington, DC (BNS) – Jung-
tinės Valstijos išplėtė apribojimus
Baltarusijai. ,,Šie apribojimai prieš
baltarusių bendroves yra atsakas į
tai, kad politiniai kaliniai ir toliau
lieka kalėjimuose, kad politiniai ak-
tyvistai, žurnalistai ir civilinės bend-
ruomenės atstovai yra engiami”,  –
Washington, DC sakė JAV valstybės
departamento atstovė Victoria Nu-

land. Tačiau ji bendrovių neįvardijo.
JAV dar kartą pakartojo ragini-

mą Baltarusijos vyriausybei be jokių
sąlygų paleisti visus politinius kali-
nius. Vienašališkus apribojimus Bal-
tarusijai JAV paskelbė sausio 31 d.,
kai 2010 m. gruodžio 19 d. jėga buvo
numalšinti protestai prieš preziden-
to Aleksandr Lukašenka perrinkimą
dar vienai kadencijai.

Vilnius (BNS) – Pasibaigus 2011
metų bendrajam priėmimui, į Lietu-
vos aukštąsias mokyklas pakviesta
studijuoti 31,570 pirmakursių. 23,434
iš jų – šiųmetiniai abiturientai, 8,136
mokyklas baigė anksčiau – tai pasta-
rojo dešimtmečio pasiekimas. 18,254
asmenims studijas finansuos valsty-
bė: 9,580 – universitetuose ir 8,674 –
kolegijose. 13,316 įstojusiųjų už studi-
jas mokės savo lėšomis: 8,768 – uni-
versitetuose, 4,548 – kolegijose.

Bendrajame priėmime iš viso
siekė dalyvauti 44,500 asmenų, visus
reikalavimus tenkino 38,423 stojan-
tieji. Bendrasis priėmimas vyko elek-
troniniu būdu ir užtikrino galimybę
stojantiesiems atlikti reikiamas sto-

jimo procedūras internetu, netrik-
dant vasaros planų. Visas stojimo iš-
laidas padengė Europos struktūri-
niai fondai. Bendrajame priėmime
šiemet dalyvavo 45 valstybinės ir pri-
vačios aukštosios mokyklos: 21 uni-
versitetas ir 24 kolegijos. 

Washington, DC (BNS) – JAV
valstybės departamentas pranešė,
kad Rusija jų neperspėjo apie juodąjį
sąrašą, kurį sudarė atsakydama į
Washington sprendimą dėl Magnits-
ki bylos taikyti Rusijos pareigūnams
kelionių apribojimus.

Rusijos dienraštis ,,Kommer-
sant” rašė, kad Rusija sudarė JAV pa-
reigūnų, kuriems bus uždrausta
įvykti į Rusiją, sąrašą. Taip šalis at-
sako į JAV sudarytą juodąjį sąrašą, į
kurį įtraukti su prieštaringai verti-
nam advokato Sergej Magnitski mir-
timi ikiteisminio sulaikymo įstaigoje
2009 m. lapkritį susiję asmenys.

,,Mes girdėjome Rusijos žinia-
sklaidos pranešimus apie Rusijos ne-

va taikomą draudimą išduoti vizas, –
raštu į klausimą atsakė valstybės de-
partamentas. – Formaliai iš Rusijos
vyriausybės apie tai negirdėjome.”

Rusija į juodąjį sąrašą įtraukė
kelias dešimtis JAV pareigūnų, įskai-
tant susijusius su rusų verslininko
Viktor But, kuris JAV teisiamas už
ginklų kontrabandą, ir Rusijos lėktu-
vo piloto Konstantin Jarošenko, nu-
teisto už narkotikų prekybą JAV.

Rusija anksčiau pareiškė, kad
liepos pabaigoje JAV apribojimai,
pritaikyti oficialiai apie tai neper-
spėjus Maskvos, apsunkins dviejų ša-
lių santykius. Rusijos prezidentas D.
Medvedev įsakė užsienio reikalų mi-
nisterijai atsiliepti į apribojimus.

B. Obama ir B. Bernanke aptarė skolų krizę

JAV prašo Rusijos nebetiekti ginklų Sirijai

Italijoje išsiveržė Etnos ugnikalnis 

Vilnius (BNS) – Kitąmet per 40
Lietuvos bendrojo lavinimo ir profe-
sinių mokyklų mokinių pagal naują
programą galės kelis mėnesius pasi-
mokyti užsienyje. Naują ,,Comenius”
programos individualaus mokinių
mobilumo veiklą administruos Švie-
timo mainų paramos fondas.

Planuojama, kad 2012–2013 moks-
lo metais Lietuvos moksleiviai nuo
14 metų užsienio mokykloje galės
praleisti nuo 3 iki 10 mėnesių. Tai
pirmoji individualaus mokinių mo-
bilumo programa Lietuvoje, kuri fi-
nansuojama ne iš privačių fondų.

Dalyvaudami ,,Comenius” indi-
vidualaus mokinių mobilumo veiklo-
je Lietuvos jaunuoliai turės galimybę
įgyti naujų žinių, išmokti užsienio

kalbų, ugdyti pilietiškumo ir tarp-
kultūrinio bendravimo įgūdžius.

Mokyklos, norinčios dalyvauti
individualaus mokinių mobilumo
veikloje, paraiškas Švietimo mainų
paramos fondui turės pateikti iki šių
metų gruodžio 1 dienos.

Pastaraisiais metais į ,,Come-
nius” individualaus mokinių mobilu-
mo veiklą įsitraukia vis daugiau ša-
lių, o kartu – ir mokinių. 2010–2011
mokslo metais veikloje dalyvavo 13
šalių, mobilumo galimybėmis pasi-
naudojo 672 mokiniai. Numatyta, kad
2012–2013 mokslo metais dalyvaus
daugiau nei 20 šalių, o visoje Euro-
poje mobilumo veikla pasinaudos
daugiau nei 3,000 mokinių.

Apie 40 vaikų galės pasimokyti užsienyje

New York (BNS) – New York mieste stovinti  Laisvės statula nuo spalio bus
metams uždaryta dėl 27,25 mln. dol. kainuosiančio remonto, po kurio jos vidus
taps saugesnis ir labiau prieinamas lankytojams. Remonto darbai vyks tik pačioje
statuloje, o Laisvės sala lankytojams liks prieinama. Be to, statulos vaizdo nedar-
kys pastoliai, manoma, jog dėl remonto lankytojų vargu ar smarkiai sumažės.
Laisvės statulą prižiūrinti JAV Nacionalinių parkų tarnyba paskelbė uždarysianti
paminklą spalio 28 d., paminėjus jo atidengimo 125-ąsias metines. Šis Prancūzi-
jos Jungtinėms Valstijoms padovanotas 93 metrų aukščio paminklas buvo pasta-
tytas XIX a. 9-ame dešimtmetyje ir oficialiai atidengtas 1886 m. spalio 28 d.

Washington, DC (BNS) – JAV
prezidentas Barack Obama rug-
pjūčio 10 d. priėmė Federalinio at-
sargų banko vadovą Ben Bernanke.
Jie kalbėjosi apie JAV ekonomiką iš-
tikusius sunkumus bei skolų krizės
užkrato pavojų Europoje.

Taip pat buvo aptariamos ekono-
mikos atsigavimo galimybės, darbo
rinkos gaivinimo priemonės bei bū-

tinybė mažinti biudžeto deficitą. Tre-
čiajame B. Obama ir B. Bernanke su-
sitikime šiais metais dalyvavo ir fi-
nansų sekretorius Timothy Geith-
ner. Prieš tai JAV finansų departa-
mentas paskelbė, kad šių fiskalinių
metų biudžeto deficitas jau dabar sie-
kia daugiau nei trilijoną dolerių. Tai
yra treti metai iš eilės, kai viršijama
trilijono riba.

Rusija neįspėjo JAV apie joms taikomus apribojimus

Washington, DC (BNS) – JAV
sekretorė Hillary Clinton prašė Ru-
sijos neparduoti ginklų Sirijai, kur
per protestus prieš prezidentą Ba-
shar al-Assad jau žuvo 2,000 žmonių.

Rusija rugpjūčio pradžioje prisi-
jungė prie šalių, smerkiančių smurtą
Sirijoje po to, kai musulmonų pas-
ninko mėnesio – Ramadano – pra-
džioje saugumo pajėgos sustiprino
protestų slopinimą šalyje. Rusijos

prezidentas Dmitrij Medvedev teigė,
jog Rusija gali priimti ,,tam tikrus
sprendimus” dėl Sirijos, jeigu B. al-
Assad neatkurs taikos šalyje ir ne-
pradės vykdyti pertvarkų.

Pasaulio galiūnės, taip pat ir ara-
bų šalys, šio mėnesio pradžioje iš-
reiškė susirūpinimą dėl padėties Si-
rijoje po to, kai per savaitę daugiau
nei 300 civilių žuvo slopinant protes-
tus Chamos ir Deir ez Zoro miestuose.

Į aukštąsias mokyklas priimta 31,570 pirmakursių 

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam �ikagos ir apylinki� lietuviams daugiau kaip 100 met�.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos



DR. PETRAS V. kISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VIDAS J. nEMICkAS, MD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDMUnDAS VIŽInAS, MD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIObA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, WI 53142

262-948-6990

RAMOnA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, MD
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-6622
Holy Cross Hospital, #410S

Tel. 773-884-7960

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

VyTEnIS GRybAUSkAS, MD
SUSAn T. LyOn, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

JOnAS V. PRUnSkIS, MD
TERRI DALLAS-PRUnSkIS, MD

AnDREw J. yU, MD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

McHenry: 815-363-9595
barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 w. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

Dermatologijos ligų ir odos vėžio specialybė,

kosmetinė chirurgija, viso veido atjauninimas

RUTH JŪRATĖ bARSky, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630
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PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

10200 S.
Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail: astykuny@aol.com

ASTA T. MIkUnAS
broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

century 21 

Accent Realty

SIŪLOME DARbUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

SIŪLO DARbą

PASLAUGOS

www.draugas.org

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w. S ky T R I P. n E T
info@skytrip.net

Immediate Positions available for
CDL/Mover for Skokie based house-

hold goods moving company. Good pay
& benefits available. Must be at least 21
years of age. Call Jacob 847-980-0906



* Moteris ieško darbo kas antrą savaitgalį. Siū -
lyti įvairius variantus. Tel. 708-691-1906.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieško papildo-
mo šeštadieniais ar įstaigų valymo darbo. Tel.
708-220-3202.

* Rūpestinga, darbšti moteris, turinti dokumen-
tus, ieško darbo tris dienas per savaitę Geneva ar
aplinkiniuose rajonuose. Tel. 630-999-9505.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo.
Patirtis, rekomendacijos, vairuoja automobilį,
skaniai gamina maistą. Tel. 630-674-1545.

* Sąžininga, darbšti moteris ieško žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Gali pakeisti savaitga-
liais. Buitinė anglų kalba. Patirtis. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 773-707-7902.

* Vidaus ir lauko dažymo darbai. Patirtis. Tel.
773-550-1867.

* Moteris (perka) ieško darbo prižiūrėti pagy ve -
nusius žmones. Patirtis, rekomendacijos, legalūs
dokumentai. Gali prižiūrėti ir lietuviškai kalban -
čius vaikus. Tel. 708-425-0216 Angelė.

EUGEnE C. DECkER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 w 103 St, Oak Lawn, IL
55 E washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA kERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. LInA POŠkUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”,   

balinimas
• TMJ/TMD gydymas

Sudoku Nr. 41 atsakymai

DRAUGAS 2011 RUGPJŪČIO 13, ŠEŠTADIENIS 13

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAUGOS nAMAI”
puiki slauga, 

žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

www.draugas.org

kEPykLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

“bAkE FOR ME” kAVInĖS
kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

Prašau pasiteiraukite apie mūsų brošiūrą kelio-
nėms į Lietuvą ir Pabaltijį. 

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

IEŠkO DARbO

,,Draugo” sudoku Nr. 40 teisingai išsprendė ir 
mums atsakymus atsiuntė

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Darija Naujokienė, San Francisco, CA
Ona Rušėnienė, Palos Hills, IL

Labai džiaugiamės, kad sudoku gal vosūkiai tapo mėgiama ,,Draugo”
skai tytojų laisvalaikio pramoga. Primename, kad tiek sudoku, tiek kryžia-
žodžių atsakymus mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chi-
cago, IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284.

Marija Noreika, gyvenanti Putnam, CT, paaukojo „Draugui” 50 dol.
Nuoširdžiai dėkojame.

Apsilankykite 
,,Draugo” 

tinklalapyje
www.draugas.org

Roma Murphy, gyvenanti Brownsburg, IN, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Esame Jums labai dėkingi.

Patricia  A. Kamar, gyvenanti Palos Heights, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums dosnią 100 dol. auką
laikraščio išlaidoms sumažinti. Labai ačiū, kad mus skaitote ir remiate.

Maria Šeštokas, gyvenanti Los Angeles, CA, atsidėkodama už išspaus-
dintą  Vytauto Šeštoko nekrologą atsiuntė „Draugui” dosnią 100 dol. auką.
Labai ačiū už  paramą

Arvydas Kliorė, gyvenantis Pasadena, CA, paaukojo  „Draugo” leidybai
paremti 50 dol. auką. Labai ačiū.

I can show you how to
get a high % yield on
your money today.
Take con trol of your
IRA, Pen sion Plan, Sa -
vings, CD’s and invest
these monies in Pri -
vate Mortgage Loans.

SKAMBINKITE

tel. 630-965-6608

These loans are se cured
by a 1st mort gage with
low loan to value (LTV)
ratios of 70% or less.
Increase the yield on the
same mo ney you’re in -
vesting now and see
what happens! 

BUILD WEALTH IN A HURRY!



PETkUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 
CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEMOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
EVERGREEn PARk, 2929 W. 87 ST.

TInLEy PARk, 16600 S. OAK PARK AVE.
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com
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Mamytės, a. a. Elenos Rožėnienės atminimui dukra Danutė Trotter,
gyvenanti Racine, WI, atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai užjaučiame Jus
ir visus artimuosius bei dėkojame už auką.

Nors dažnam tiesiog nusvyra
ran  kos kovojant su apgaulin-
gomis reklamomis bei nesąži -

ningais prekių ir paslaugų pardavė-
jais, šį kartą ir vėl atkreipsime dė mesį
į kai kuriuos ne itin skrupulingus
,,pokštus”, kurie leidžia jiems, forma-
liai nepažeidžiant įstatymų, lengvai
pridaryti nemalo nu mų patikliems
vartotojams. Pasi rausę atmin tyje, ko
gero, nemažai skaitytojų pri simins
atvejus, kai automechanikas, telefonu
žadėjęs sutai syti nevažiuojantį auto-
mobilį už kur kas mažesnę sumą, pa -
miršo pažadą vos tik automobilis buvo
nutemptas jo dirbtuvėn. Arba kilimų
valymo įmo nę, kurios atstovai, pasiro-
dę namų tarpduryje nešini siurbliais,
staiga at sisakė teikti nuolaidas pa -
slau  goms, nors jas iš anksto aptarėte
duodami užsakymą. 

Visus panašius pavyzdžius, suke-
liančius nuostolius bei nusivylimą są -
žiningiems pirkėjams, vienija ta pati
problema – nenuoširdūs, ap gau lingi
ban dymai parduoti prekes ar paslau-
gas. Šio iš pirmo žvilgsnio šio kią tokią
nuostabą keliančio, reiš kinio priežas-
tis – pardavėjas tiesiog mėgina išpešti
sau naudos atkalbėdamas jus įsigyti
norimą prekę/pa slaugą, kadangi tiki-
si jog vietoj jos įsigysite kitą, branges-
nę arba kitu atžvilgiu jam  naudinges-
nę. Ši prak ti ka, beje, nėra nelegali, jei
tik sugebama įrodyti, jog pirkėjas bu -
vo susipažinęs  su bendra pre kės/pa -
slaugos įsigyjimo tvarka. 

Dažnai panašiai elgiasi ir rekla -
muo  tojai – viliodami ypatingomis
nuo lai domis bei ,,geromis” kaino mis,
jie tiesiog ,,pamiršta” pasakyti, kad
šios taikomos ne visoms pre kėms
(arba ne visoms to prekinio ženk lo
par duotuvėms), o tos prekės, kurias
ga lėjote tikėtis įsigyti pigiai – seniai
pasibaigė. Juk pagrindinis tikslas –
pri sivilioti jus į parduotuvę, kur jau
po to bus galima jums įsiūlyti kuo dau-
giau ir kuo brangesnių prekių. Ir vėl,
įstatymai išlieka nepa žeis ti, jei tik įro-
doma, kad reklamuojama prekė po
skelbimo bent kurį laiką iš tiesų buvo
pardavinėjama skelbta kai na. Ir jau,
be abejo, niekas negali uždrausti par-
davėjams, įsiviliojus jus į spąstus,
mėginti atkalbėti nuo norimos prekės
įsigyjimo, brukant brangesnę. Tam
kartais pasitelkiami ir kolegos, kurie
išsi juo sę tvirtina, jog jūsų pasirinktas
drabužis ar automobilis yra kur kas
prastesnės kokybės, senesnio modelio
ir pan. nei tas, kurį jums siūloma vie-
toj jo įsigyti. 

Itin paplitę pavyzdžiai, kai pirkė-
jai apgaunami realybę ,,pagražinan -
čių” reklaminių skelbimų bei iškal -
bingų pardavėjų/tarpininkų, yra šie: 

• Lėktuvų bilietai bei kelionės.
Kaip bebūtų apmaudu, jau tapo įpras -
ta, kad oro linijų kompanijos bei ke lio -
nių organizavimo įmonės, siek damos
sudominti pirkėją, skelbia tik bazines
paslaugų kainas, ne atspin dinčias visų
mokesčių ir kitų prie mokų, kurios
lengvai gali tą kai ną padvigubinti. 

• Automobilių pardavėjai, skelb -
da  miesi skelbimus žiniasklaidos prie -
 mo nėse, beveik niekada nesinaudoja
reliai parduodamų automobilių duo -
menimis. Po to, kai susidomėję tam
tikru už prieinamą kainą skelbime
par duodamu automobiliu pir kėjai

ima plūsti jo apžiūrėti, pardavėjas pa -
reiš kia, jog… konkretus juos dominęs
automobilis, deja, jau parduotas! Ir,
žinoma, pasiūlo apžiūrėti kitų, kur
kas brangesnių ir/ar jūsų poreikių
visiškai neatitin kančių automobilių.
Tokiu būdu, geriausiu atveju, sugaiši-
namas brangus jūsų laikas, o blogiau-
siu – galite iš parduotuvės iš riedėti
automobiliu, kurio niekada nė nepla-
navote vai ruoti. 

• Buto nuoma. Jei jums kada nors
te ko ieškoti buto nuomai su nekilnoja-
mojo turto agentūros pagalba, grei -
čiausiai patvirtinsite, jog aukščiau
aprašytas ,,automobilių parduotuvės”
scenarijus tinka ir šiuo atveju. Vos
jums rimtai susidomėjus kon kre čiu
bu tu, agentas pareiškia, jog, deja, šis
jau esą išnuomotas, ir pasiūlo vie toj jo
rinktis kitą. Deja, kur kas ma žesnį ir/
arba brangesnį. 

• Kartais apgaulingos reklamos
ne sibodi ir mokymo bei studentų pas -
kolų išdavimo įstaigos, nenuro dan -
 čios, jog finansinė parama bus teikia-
ma tik studentams, atitinkan tiems
tam tikrus reikalavimus (pvz., turin-
čius tam tikrą pažymių vi durkį). Nors
reikalavimai dažnai bū na logiški ir
teisėti, bėdų iškyla, kai jie iškart sąži-
ningai neatskleidžiami visiems susi-
domėjusiems asmenims, kurie vėliau
dėl to praranda daugybę laiko, nervų,
o kartais – ir pinigų. 

• Visi asmenys, samdomi pagal
su si tarimą atlikti tam tikras paslau-
gas (vadinamieji ,,kontraktoriai”),
kartais, sutikę darbą atlikti už tam
tikrą, nedidelę, pinigų sumą, vėliau
,,atranda” papildomų kliūčių ar ,,bū ti -
nų” pa pil domų paslaugų, dėl kurių
pradinė sąskaita išsipučia kaip ant
mielių. Kitas tokių ,,specialistų”
mėgs  tamas veiklos būdas – įsiprašyti į
būsimo kli ento namus ar biurą atlikti
,,nemokamo įvertinimo”, ku ris iš tie -
sų rei kalin gas tik tam, kad būtų gauta
galimybė išgirti savo siūlomas paslau-
gas ir suvilioti klientą išleisti kuo dau-
giau pinigų. 

• Netgi įprastose parduotuvėse
kar  tais pasitaiko, jog pardavėjai, už -
uot su  tikę jums tiesiog parduoti pasi-
rinktą, reklamoje matytą daiktą, pa -
reiš kia, jog šis daugiau atskirai nepar-
duodamas ir, kad norint jį įsigyti, rei-
kia pirk ti visą brangų ,,rin kinį”,
kuriame be jums reikalingos prekės
yra ir kitų, visiškai jus ne dominančių
daiktų. 

• Pagaliau, net ir kai kurie darb -
da viai, viliodami darbo ieškotojus, ne -
re tai pagražina realybę. Todėl nenu -
steb kite, jog atėję pagal skelbimą dar-
bintis parduotuvės vadybininku arba
vieš bu čio administratoriumi, te gausi -
te paprasto pardavėjo ar kambarių
tvar kytojo darbą. 

Kaip bebūtų pikta, jau minė jome,
jog ši veikla iš esmės yra legali, ne bent
sugebėtumėte įrodyti, kad ap gau lin -
gais pažadais jus vilioję asme nys ar
įmonės tai darė specialiai ir sąmonin-
gai, siekdami pasipelnyti ne  są žiningu
būdu. O kadangi tai įrodyti dažniau-
siai yra pernelyg su dėtinga, jei ne vi -
siškai neįmanoma, vietoj to pasiūlysi-
me keletą pata rimų, kaip išvengti pa -
našių atvejų ar bent jau ženkliai su -
mažinti tikimybę tapti apgaulės auka:

• Visada atidžiai perskaitykite
skel   bimuose bei paslaugų tiekimo su -
tar tyse smulkiomis raidelėmis su -

SOCiaLiNiai reiKaLai

Apgaulingos reklamos ir įžūlūs
pardavėjai tebeklesti!

VAIDA MALECKAITĖ

Santaros-Šviesos 58-ojo suvažiavimo programa, 2011 m.
Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre, 

14911 127th St., Lemont, IL 60439

RUGSĖJO 9 D., PENKTADIENIS
9 val. ryto
• Registracija
10 val. ryto
• Atidarymo žodis, Zenono Rekašiaus paminėjimas
• Dalia Kuizinienė. „Kuo intriguoja šiuolaikinė lietuvių literatūra?” 
• Aurelija Tamošiūnaitė. „Kitokia lietuvių rašomosios kalbos istorija

laiškuose” 
• Jolanta Saldukaitytė. „Lietuvos mažumų klausimai” 
1 val. popiet – PERTRAUKA
2 val. popiet
• Laura Junutytė. „Lietuvių išeivių fenomenas Lietuvoje”
• Violeta Kelertienė. „Klajonė po Ričardo Gavelio romanus”
• Daiva Litvinskaitė. „Šiuolaikinių lietuvių moterų rašytojų prozos

tendencijos”
• Antano Škėmos, Juditos Audėnaitės ir Jurgio Jaks-Tyrio minėjimas.

Apie Juditą Audėnaitę prisiminimais dalysis Daiva Banaitienė, apie Jurgį
Jaks-Tyrį – Algimantas Gureckas. Antano Škėmos kūrinių ištraukas skai-
tys Dalia Cidzikaitė, fleita gros – Aurelija Tamošiūnaitė.

RUGSĖJO 10 D., ŠEŠTADIENIS
9 val. ryto
• Registracija
10 val. ryto
• Jūra Avižienytė. „Sovietmečio nostalgija?” 
• Violeta Davoliūtė. „Istorinė atmintis”
• Saulius Sužiedėlis. „Lenkų ir lietuvių santykiai”
1 val. popiet – PERTRAUKA
2 val. popiet
• Daiva Dapkutė. „Žvilgsnis į lietuvių migracijos procesus”
• Gediminas Lankauskas. „Sovietmetis, pojūčiai, atmintis: Grūto parko

paradoksai”
• Elizabeth Novickas. „Idealizmas ir politinis korektiškumas Petro Cvir-

kos ‘Frank Kruke’” 
• Filmo peržiūra: „Knygnešiai” („Book Smugglers”, rež. Jeremiah Culli-

nane, 2010 metai).
• Suvažiavimo uždarymas

Programoje galimi nenumatyti pakeitimai.
Daugiau informacijos gausite tel.: 630-852-3887.

rašytas taisykles. 
• Jei jums pasakoma, jog jūsų no -

ri ma prekė jau išparduota, pasitei rau -
kite, kada galite tikėtis jos naujo pasi-
rodymo apyvartoje ir aiškiai duo  kite
su prasti, kad jūsų nedomina kiti va ri -
antai. 

• Jei pardavėjas akivaizdžiai
jums bando įbrukti brangesnę prekę,
ne pasiduokite spaudimui. Kai kada,
su siruošus pirkti brangesnį daiktą,
pra vartu šalia turėti draugą ar gimi-
naitį, kurie laiku atkalbėtų nuo sku -
boto sprendimo pirkti tai, kas jums
visiškai netinka. Taip pat būtų neblo-
gai pasidomėti, ar (ir kokiomis sąlygo-
mis) prekė/paslauga, kurią įsigy si te,
galės būti grąžinta/atšaukta.

Niekada nepasitikėkite žodiniais
,,kontraktorių” pažadais ir būtinai įsi-
tikinkite, kad galutinė paslaugų kai na
yra sutarta ir raštiškai patvirtinta

prieš jiems pradedant darbą. Jei po to
sužinojote, kad iškilo nenuma tytų ap -
linkybių, turėsiančių įtakos paslaugų
kainai, prieš atverdami pi niginę pasi-
stenkite gauti nešališko ži novo įverti-
nimą. 

• Apsipirkdami interneto parduo-
tuvėse, atkreipkite dėmesį į parduotu-
vės gerą vardą. Venkite turėti rei ka lų
su pardavėjais, aiškiai nenurodan-
čiais savo kontaktinių duomenų, pre-
kių įsigyjimo bei grąžinimo tai syklių
ir pan. 

Aptardami su pardavėju įvairias
galimybes, tarkime, perkant auto mo -
bi  lį, nesileiskite užliūliuojami pa ža dų
apie ,,nedideles” mėnesines įmo kas.
Būti nai sužinokite visą kainą, ku rią
turėsite sumokėti, ir tik po to spręs -
kite, pirkti ar ne. 

Parengta pagal žiniasklaidos in    formaciją 
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Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų vie-
tovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas nuo $1,395. Pašarvojimas tą pačią
dieną – $2,495 ir 1 nakties tradicinio šarvojimo

paketas – $3,495.

* Į kainą neįeina karstas ir kitos paslaugos. * Šias kainas gausite, paminėję šį skelbimą.

ALLIAnCE – GAIDAS – DAIMID
FUnERAL HOME

4330 S. California Ave, Chicago, IL 60632
Priešais Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią

773-523-0440 Call us 1st  
Gerald F. Daimid – Stanislaw Krozel Licensed Funeral Director Since 1993   

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!
,,DRAUGĄ” atminkime savo testamente.

Mylimam broliui

A † A
LEONUI AMBROZAIČIUI

staiga mirus Lietuvoje, nuoširdžią užuojautą reiškia -
me LFB Į Laisvę fondo ilgamečiui pirmininkui ir LFB
tarybos nariui dr. KAZIUI AMBROZAIČIUI, jo žmonai
MARYTEI, dukroms AUDRONEI ir RAMUNEI bei šei-
mai ir artimiesiems.

Lai Viešpats priima jį į savo padangę.

Į Laisvę fondas, Lietuvių Fronto bičiulių
taryba ir visi bičiuliai

PADĖKA
A † A

JOLANDA KERELIENĖ
GUDAITYTĖ

Mūsų mylima Mamulė ir brangi žmona buvo pašaukta į
Viešpaties Amžinuosius namus 2011 m. liepos 14 d.

Nežmoniškas skausmas ir tuštuma tebėra mumyse, netekus
mūsų šeimos širdies ir šilumos.

Dėkojame Tomui Vieraičiui, Sharon Kadlec ir Beatričei
Čepelienei už mūsų globojimą ir pagalbą mums šermenų ir lai-
dotuvių metu.

Dėkojame Birutei Vilutienei ir Danguolei Bielskienei,
paskambinusiems visiems FSS Čikagos skyriaus nariams ir
„Sietuvos” draugovės sesėms pranešti apie Jolandos mirtį.

Dėkojame Jonui  Variakojui, Sr, suorganizavus garbės sar-
gybą prie a. a. Jolandos karsto.

Dėkojame Laimai  Apanavičienei taip greitai įdėjus a.  a. Jo -
lan dos mirties pranešimą į internetinį puslapį, nes „Draugas”
tomis dienomis nebuvo spausdinamas.

Dėkojame mūsų giminaičiui Juozui  Polikaičiui, taip gra -
žiai ir sklandžiai vedusiam atsisveikinimą.

Dėkojame Danguolei Bielskienei, atsisveikinusiai su a. a.
Jolanda FSS Čikagos skyriaus vardu, Valerijai Plepienei atsi-
sveikinus „Sie tuvos” vyr. sk./skautininkių draugovės vardu,
Genovaitei Maluškienei atsisveikinus Chicago Lithuanian
Women’s Club vardu ir Jolitai Džiaugienei atsisveikinus
Maironio lituanistinės mokyklos vardu.

Dėkojame Antanui Paužuoliui už rožinio sukalbėjimą kop -
lyčioje.

Dėkojame kun. Antanui Saulaičiui, SJ ir kun. Antanui Gra -
žuliui, SJ už maldas koplyčioje ir atnašautas gedulingas šv.
Mišias Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje ir maldas kapi-
nėse.

Dėkojame Jolitai Džiaugienei už šv. Mišių skaitinių skaity-
mą gedulingų pamaldų metu.

Dėkojame karsto nešėjams: Juozui Polikaičiui, Dariui
Polikaičiui, Audriui Polikaičiui, Tomui Vieraičiui, Pauliui
Jautokui ir Tomui Pukščiui.

Dėkojame Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos chorui ir
jo vadovei Jūratei Grabliauskienei už gražų giedojmą gedulin-
gų Mišių metu.

Dėkojame Genutei Razumienei už tokį gražų ir jautrų
skambinimą kanklėmis Lietuvių Tautinėse kapinėse laidotu-
vių metu.

Dėkojame visiems už gėles, kurios buvo tokios gražios ir
gausios. 

Dėkojame visiems už mums pareikštas užuojautas spaudoje
ir raštu bei už šv. Mišių aukas.

Dėkojame visiems, taip gausiai dalyvavusiems šermenyse
ir laidotuvėse bei palydėjusiems a. a. Jolandą į Amžinojo poil-
sio vietą ir visiems, kurie prisidėjote ar padėjote mums šioje
skausmo valandoje.

Dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems už
mums pareikštas užuojautas iš tolimos Lietuvos ir Australijos.

Dėkojame Sauliui Balsiui, Lietuvių Tautinių kapinių admi -
nistratoriui.

Dėkojame Palos-Gaidas laidojimo namų direktoriui už labai
gražų paskutinį patarnavimą a. a. Jolandai.

O Tu, brangi Mamule ir Jolandėle, visada būsi gyva mūsų
širdyse ir prisiminimuose. Ilsėkis ramybėje!

Liūdintys
Alfonsas, Vilija ir Svajonė

A † A
JONAS GRIGOLA

Mirė sulaukęs 85 metų.
Nuliūdę liko: vaikai Jonas, Kęstutis, Vytautas su žmona Jodi,

Rūta ir vyras Mark Spencer, Grigola, anūkai Angela ir Rokas, pro -
anūkai Christian, Miguel ir Sabrina.

A. a. Jonas buvo vyras a. a. Valeria.
Velionis pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 12 d. nuo 3 v. p. p.

iki 9 v. v. Beverly Ridge laidojimo namuose, 10415 S. Kedzie  Ave.,
Chicago, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 13 d. Iš laidojimo namų
9:45 val. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gi -
mimo bažnyčią, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios
už jo sielą. Po Mišių a. a. Jonas bus palaidotas Šv. Kazimiero lie-
tuvių kapinėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt.  Beverly Ridge FH. Tel. 773-779-4411

A † A
ALEKSANDRUI JANUŠUI

iškeliavus amžinybėn, mūsų nuoširdi užuojauta
šia me liūdesyje jo žmonai ELENAI, dukterims

INGAI ir ALEKSAI bei visai jų šeimai.

Tautinių šokių grupė „Lietuvos Vyčiai”

A † A
LEONUI AMBROZAIČIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo broliui dr. KAZIUI,
žmonai MARYTEI ir visai jų šeimai.

Razmų šeimos
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� Rugpjūčio 14 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. Pasaulio lietuvių centre didžio-
joje salėje  rengiami pietūs tė vo Antano
Saulaičio, SJ įstojimo į Jė zuitų draugiją
50-me čio proga. Daugiau informacijos
galima gauti Misijos raštinėje tel. 630-
257-5613. 

� Rugpjūčio 16 dieną, antradienį, ren-
giamas pirmasis Čikagos lietuvių profe-
sionalų grupės (Chicago Lithuanian Pro -
fessionals Group) susitikimas. Renginys
vyks nuo 5:30 val. p. p. iki 8 val. v. ,,The
Martini Bar” (401 S. LaSalle St., Chi -
cago, IL; www.themartinibarchicago.
com). Daugiau informacijos su teiks
Audrius T. Remeikis el. paštu: aud -
riusrem@yahoo. com. Prie grupės galima
prisijungti ir in terneto socialinia me tink-
le ,,Linked In” ad resu: www.lin kedin. com
(,,Chicago Lithuanian Professionals
Group”).

� Kiekvieną trečiadienį 1  val. p. p.
JAV LB Lemonto apylinkės socialinių rei -
kalų skyrius kviečia kartu praleisti laiką
lietuviško  kino  mėgėjus. Rugpjūčio
17 d. žiūrėsime filmą ,,Riešutų duona”,
pagal Sauliaus  Šalte nio  apsaky mą  1977
m.  pa statytą Lietuvos  ki no  studijoje.
Filmai rodomi PLC skaitykloje.

� Kviečiame į dokumentinio filmo „Pa -
vergtųjų sukilimas” peržiūrą. Rugpjūčio
19 d., pen k ta  die nį, 7 val. v. filmą maty -
si  te Balzeko lie tuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chica go, IL). Rug -
pjūčio 21 d., sekma die nį, 12:30 val. p. p.
filmas bus rodomas Lie  tuvių dai lės mu -
ziejuje, PLC (14911 127th St., Lemont).

� JAV LB Lemonto socia li nių reikalų
skyrius rugpjūčio 28 d. organizuoja išvy -
ką į Franz Lehar operetę „Gra fas Liuk -
semburgas”. Spek tak lis bus rodomas 3
val. p. p. J. Ster ling Morton High School
salėje (2423 S. Austin Blvd., Cicero, Il
60804). No rinčius vykti Socialinių rei -
kalų sky riaus au tobusu prašoma užsire -
gistruoti tre čia dieniais Sociali nių reikalų
skyriuje (daugiau informacijos tel. 630-

243-8611; tel. 815-603-9052). Apie
ke tinimą važiuoti galite pra nešti ir raš tu
skyriaus skelbimų lent oje pakabintame
lape. Išvyksime rug   pjūčio 28 d. 1:30
val. p. p. iš PLC kie mo (14911 127th
St., Lemont). Ke lionės kai na – 10 dol.
as meniui.

� Santaros-Šviesos 58-ame suvažiavi -
me rugsėjo 10 d., šeštadienį, dalyvaus
Ka nados University of Regina Kultūrinės
antropologijos katedros docentas dr. Ge -
diminas Lan kaus kas. Prelegentas skai -
tys paskaitą „Socia liz mo atmintis nū die -
nos Lie tu voje”. Dr. Lankausko tyrimų
sri tis – posocia listinė Rytų Europos kai -
ta, su ja su si jusios ,,modernybės”, reli -
gin  gu mas, moralumas, nacionalizmas.
Mok s lininkas taip pat domisi ne se nos
Rytų Europos socialistinės praei ties at -
mintimi. Netrukus turėtų pa sirodyti Lan -
kaus ko knyga ,,Modernity and National
Iden  tity in Postsocialist Li thua nia”, kuri
šiuo metu yra įteikta Univer si ty of To ron -
to leidyklai.

� Čikagos apylinkės lietuviai ir jų sve -
čiai kviečiami dalyvauti organizacijos ,,Vai -
ko vartai į mokslą” kasmetiniame lė  šų
tel kimo renginyje ,,Derliaus pietūs”  rug -
sėjo 11 d. 12:30 val. p. p. PLC (Le -
mont) didžiojoje salėje. Jūsų laukia val-
gis, trumpa mu  zi kinė programa, lote rija.
Vie tas užsi sakyti prašoma tel. 630-243-
1228 (Ri ta Ven c  lovienė) arba el. paštu
venclovas@ comcast.net

� Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi-
ja kviečia visas ne pelno siekiančias or -
ganizacijas,  kurioms  rūpi  savanoriškas
darbas ir tarnystė, dalyvauti mūsų Bend
ruomenės šv. Mišiose ir tarnysčių mugė-
je rugsėjo 18 d. 10:30 val. r. (tą savait-
galį  bus  tik  šios Mišios). Tai pui ki pro -
ga organizacijoms pristatyti  save. Misi -
ja pasirū pins stalais ir vaišė mis. Kvie čia -
me atvykti 8:30 val. r., kad iki 9:30 val.
r.  pasiruošimo  darbai  būtų  baigti.  Apie
dalyvavimą prašoma pranešti el. paštu
matulaitismission@sbcglobal.net

SKELBIMAI

Advokatas 
Jonas Gibaitis

30 metų 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.
Šeštad. 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 gatvės nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. dvejiems ir 2.50 proc.
trejiems metams terminuotas indė-

lis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

Tel. 310-828-7095
Valdžios apdrauda iki $250,000

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Tautinių šokių grupė ,,Spindulys” (Lemont, IL) sveikina mielus ,,Draugo” skai -
tytojus ir redakciją ir siunčia linkėjimus iš XIV Tautinių šokių šventės kur sų
Dainavoje, Manchester, MI! Mes čia gyvi! Iš kairės: Lina Poskočimaitė, Auš ra
Norušytė, Marius Poskočimas, Rita Kušeliauskaitė, choreografas iš Lietuvos Vid -
mantas Mačiulskis, ,,Spindulio” vadovas Kastytis Šoliūnas, Viktoras Ru šėnas, Rima
Lintakaitė, Audra Lintakienė ir Vitas Jokubauskas.

,,Spindulio” archyvo nuotr.

Rugsėjo 4 d. – 10:30 val. r. šv. Mišios ir
Šiluvos atlaidų pradžia. Šv. Mišias atna-
šaus kun. Jaunius Kelpšas ir  kun. Vy -
tau  tas Kirka iš Kaišiadorių vysku pi jos
Lietu voje. Maldos už parapiją

Rugsėjo 5 d. – 10 val. r. šv. Mišias atna-
šaus  kun. Vytautas Kirka.  Maldos už
ka  t a likų Bažnyčią

Rugsėjo 6 d. – 10 val. r. šv. Mišias atna-
šaus  kun. Vytautas Kirka. Maldos už  už
Lie tuvą

Rugsėjo 7 d. – 10 val. r. šv. Mišias atnašaus  kun. Vytautas Kirka. Maldos už  lie-
tuvius išeivijoje

Rugsėjo 8 d. – Švč. Mergelės Marijos gimimo šventė. 10 val. r. šv. Mišias atna-
šaus  kun. Vytautas Kirka. Maldos už gimdytojus

Rugsėjo 9 d. – 10 val. r. šv. Mišias atnašaus  kun. Vytautas Kirka. Maldos už ligo-
nius. Šv. Mišių metu bus teikiamas Ligonių patepimo sakramentas  

Rugsėjo 10 d. – 10 val. r.  šv. Mišias atnašaus prelatas  Edmundas J. Putrimas.
Maldos už jaunimą

Rugsėjo 11 d. – 10:30 val. r.  Šiluvos atlaidų procesija ir  šv. Mišios. Jas konce-
lebruos prelatas kun. Edmundas J. Putrimas, prelatas Jonas A. Kuzinskas,  kun.
Vytautas Kirka, kun. Jaunius Kelpšas ir kiti. Tautos šventė – maldos už Čikagos
lietuvių organizacijas, kurios vienija tautą

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti bendroje maldoje ir Šiluvos atlaidų procesijoje.

Parapijos administratorius kun. Jaunius kelpšas

Šv. Kazimiero kongregacijos seserys, švenčiančios kongregacijos įkūrimo 104-
ąsias metines, rugpjūčio 27 d. kviečia į vasaros šven tę, kuri 9:30 val. r. prasidės šv.
Mi šiomis Motiniškų namų (2601 W. Mar qu ette Rd., Chicago, IL) koplyčioje. Šven tė
tę sis iki 2 val. p. p. Veiks mugė, savo laimę galėsite išbandyti loterijoje, pa ska -
nausite lietuviško maisto. Dau giau in formacijos – tinkla la py je www.ssc2601.com
arba tel. 773-776-1324. 

Nuotraukoje: šventės mugėje galėsite nusipirkti seselės Clement Mazgelis,
SSC (kairėje) ir Karen Staskiewicz rankų darbo juvelyrikos ir keramikos darbų.

Seselių kazimieriečių archyvo nuotr.

ŠILUVOS ATLAIDAI 
Švč. 

Mergelės Marijos
Gimimo parapijoje

Daiva Barzdukienė, Falls Church, VA, Draugo fondui (DF) atsiuntė 500 dol. savo
mamos a. a  Bronės Kuodienės atminimui. DF dėkoja už auką, už savo mamos pri si -
minimą ir už prasmingą ,,Draugo” įvertinimą. 

Daiva ir Arvydas Barzdukai yra DF nariai, Jų įnašas Fonde – 800 dol. 

ČiKaGOJe 
IR

aPYLiNKėSe


