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Washington, DC (LR ambasada JAV) – Lietuvos Res-
publikos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis kartu
su LR gen. konsulu New York Valdemaru Sarapinu spalio
7–9 d. New Jersey valstijos Elizabeth mieste dalyvavo JAV
Lietuvių Bendruomenės (LB) XIX Tarybos trečioje sesijo-
je, kurioje vienas iš svarbiausių tikslų buvo apmąstyti
strategines JAV LB gaires ir numatyti naują organizaci-
jos strateginio veikimo planą.

Ambasadorius  Ž. Pavilionis pasveikino JAV LB pla-
nus atsinaujinti, pritardamas sesijos dalyvių nuomonei,
kad augantis naujų išeivių vaidmuo bendruomenėje, pa-
vojus lietuvybės išsaugojimui bei kintantys Lietuvos iš-
šūkiai neišvengiamai skatina ieškoti naujų JAV LB vei-
kos būdų. 

Kalbant apie užsienio politikos tikslus, ambasado-
rius pabrėžė būtinybę JAV LB susitelkti ties Lietuvos
energetinio saugumo problemomis ir siekti, kad 2012 m.
NATO viršūnių susitikime Čikagoje būtų atspindėti Lie-
tuvos siekiai.  Ambasadoriaus siūlymu JAV LB XIX Ta-

rybos trečioji sesija priėmė nutarimą, kuriuo JAV valdžia
prašoma remti nuolatinę NATO oro erdves apsaugos mi-
siją Baltijos šalyse. JAV LB atstovai taip pat pritarė Lietu-
vos siekiams užtikrinti Lietuvos energetinę nepriklauso-
mybę, atkreipdami dėmesį, kad planuojamos jėgainės
Baltarusijoje ir Kaliningrade sumenkins Lietuvos ener-
getinį saugumą, jos gali sukelti ekologinius pavojus.

JAV LB atstovai pasveikino LR Vyriausybės sprendi-
mą paskirti kultūros atašė JAV ir išreiškė viltį, kad jis
prisidės prie Lietuvos įvaizdžio kūrimo JAV. JAV LB taip
pat išreiškė nuomonę, jog LR pilietybės išlaikymo klausi-
mas tūrėtų būti sprendžiamas ne referendumu, bet tobu-
linant Pilietybės įstatymą arba keičiant kitą Konstituci-
jos straipsnį be referendumo. Be to, JAV LB atstovai nu-
sprendė kreiptis į JAV Kongresą dėl rugpjūčio 23 d. kaip
Juodojo kaspino dienos minėjimo JAV bei priėmė kreipi-
mąsi į Lietuvos vyriausybę dėl tinkamo finansavimo
krašto gynybai užtikrinimo.

JAV Kongrese pristatyta paroda 
apie pirmuosius lietuvius Texas valstijoje
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Washington, DC (LR ambasa-
dos info) – Lietuvos ambasada Wa-
shington, DC kartu su JAV Lietuvių
Bendruomenės Kultūros taryba spa-
lio 12 d. JAV Kongrese pristatė fotog-
rafijų parodą ,,Pirmieji lietuviai Tek-
sase”. Parodos pristatyme dalyvavęs
JAV Kongreso narys nuo Texas vals-
tijos Ted Poe pažymėjo, kad paroda
atskleidžia unikalų, jau antrą šimt-
metį besitęsiantį Texas valstijos ir
Lietuvos ryšį, o Lietuvos ambasados
JAV ambasadoriaus pavaduotojas
Simonas Šatūnas supažindino rengi-
nio dalyvius su naujausiais Lietuvos
bendradarbiavimo su JAV Texas
valstija pavyzdžiais, ypač energeti-
kos ir mokslo srityse. Apie šių dienų
Texas valstijos LB veiklą papasakojo
Lietuvos garbės konsulas Houston
William Altman.

Paroda „Pirmieji lietuviai Teksa-
se” pasakoja apie pirmąją lietuvių
emigraciją į Ameriką (Texas) iš Ma-
žosios Lietuvos dar 1852 metais. Šia
tema domėtis pirmoji pradėjo Texas
gyvenanti išeivių iš Mažosios Lietu-
vos palikuonė Patsy Hand. Vienos
šeimos istorijos tyrimai peraugo į ki-
tų Texas lietuviškų šeimų protėvių
paieškas. 2002 ir 2003 metais į tyri-
mus įsijungė Kauno Vytauto Didžiojo
universiteto mokslininkas dr. Vytis

Čiubrinskas. Po kelių metų šia tema
susidomėjo grupė bostoniečių (Reda
Veitaitė, Jonas Limantas, Romas Šle-
žas, Liuda Žiaugra ir dr. Milda Ri-
chardson), ir, mažlietuvio Jono Li-
manto skatinami, 2008 m. nuvyko  į
Yorktown susitikti su Patsy Hand ir
kitais Texas palikuoniais. Bostoniš-
kiai ekspedicijos nariai visą archyvi-
nę medžiagą nukopijavo, nufotogra-
favo, o Jonas Limantas ją pristatė į

Mažosios Lietuvos Istorijos muziejų.
Iš šios dokumentinės medžiagos mu-
ziejaus kuratorė Zita Genienė paruo-
šė parodą, kurią Klaipėdoje atidarė
2009 m. 

Po Washington, DC paroda „Pir-
mieji lietuviai Teksase” keliaus į
kitus JAV miestus, kol pasieks galuti-
nę stotelę – Texas kultūrų institutą
San Antonio.

Atsinaujinanti JAV Lietuvių Bendruomenė remia Lietuvos siekius 

JAV LB XIX Tarybos trečiosios sesijos dalyviai.                                                                                                               Loretos Timukienės nuotr.

JAV Kongreso nariui T. Poe (k.) buvo įteiktas albumas ,,Lietuvių kultūrinis paveldas
Amerikoje”. Jį įteikė albumo atsakingasis direktorius Algis Lukas.

Ingos Lukavičiūtės nuotr.
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Šią savaitę Lietuvą pasiekė dvi
susirūpinimą keliančios žinios iš Rytų.
Antradienį Ukrainos teismas paskelbė
sprendimą, kad buvusi Ukrainos minis-
trė pirmininkė Julija Tymošenko virši-
jo įgaliojimus, 2009 metais pasirašy-
dama dujų sutartį su Rusija, ir skyrė jai
7 metų laisvės atėmimo bausmę. Jau
dabar aišku, jog toks teismo sprendi-
mas, politologų įvardijamas kaip da-
bartinio Ukrainos prezidento politinis
susidorojimas su vienu iš savo prieši-
ninkų, gerokai apsunkins Ukrainos no-
rą tapti Europos Sąjungos nare ir dar
šiais metais prisijungti prie ES laisvo-
sios prekybos zonos. Šį antradienį taip
pat buvo pasirašyta sutartis tarp Ru-
sijos ir Baltarusijos dėl atominės elek-
trinės statybų Astrave. Jeigu Rusija pa-
skolins Baltarusijai reikalingus pinigus
elektrinei statyti, jau 2017 metais vos
už keliasdešimties kilometrų nuo Vil-
niaus pradės veikti pirmas atominės
elektrinės blokas. Naujoje elektrinėje
turėtų veikti naujos kartos rusiški reak-
toriai AES-2006, iki šiol veikiantys tik
vienoje iš Kinijos atominių elektrinių.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Pranašas Izaijas kal-
ba apie laikų pa-
baigą, kai Viešpats

surinks visas tautas ir
iškels joms pokylį. Jis vi-
siems laikams sunaikins
mirtį ir nuo veidų vi-
siems žmonėms nušluos-
tys ašaras. Ištikimieji
džiūgaus: „Šis yra mūsų Dievas! Mes
juo pasitikėjome, ir jis mus išgel-
bėjo!” (Iz 25, 9).

Jėzus apie būsimą dangaus kara-
lystę kalba kaip apie karališkų vestu-
vių pokylį, į kurį buvo pakviesti visi
reikalingi žmonės. Deja, pakviestie-
siems buvo svarbiau arti ir prekiau-
ti. Kiti pasiuntinius išniekino ir nu-
žudė. Tuomet buvo pakviesti žmonės
iš kryžkelių, ir šie atėjo. 

Kas jie, žmonės iš kryžkelių? Ne-
sunku numanyti. Tai žmonės sumišę,
nežinantys kelio, abejojantys, klys-
tantys, darantys klaidų ir nuodėmių.
Šiandien jų labai daug. Jie važiuoja į
Tibetą, Indiją, ieško dvasingumo Ry-
tų religijose, įvairiose New Age sro-
vėse; jie vaikščioja nuodėmės keliais,
vis bandydami save įtikinti, kad tai
normalūs ir tiesūs keliai. Dalis jų
visiškai pasiklysta, o kiti suranda ir
kaip gelbėtoją priima Jėzų Kristų,
juos sutikusį kokioje nors kryžkelėje
ir prikėlusį iš nuodėmių. Šiuos žmo-
nes vadiname konvertitais ir jie at-
pažįstami iš evangelinio radikalumo.
Pažinę Kristų, juo džiaugiasi, nori
ištikimai sekti paskui savo Mokytoją
ir net kitus paskui save traukti. To-
kia žmogaus prigimtis: išgyvenda-
mas daug džiaugsmo, visuomet nori
juo dalytis su kitais.

Kristaus palyginime apie dan-
gaus karalystę žmonės iš kryžkelių
yra priešinami anksčiau pakvies-
tiems ir manantiems, jog jie turi tie-
sos monopolį, žino kelią ir tiesiai juo
žygiuoja. Kristaus laikais tai buvo
fariziejai ir Rašto aiškintojai. Mūsų
laikais tai gali būti pakrikštyti ir ti-
kėjimo nepametę krikščionys. Jie

neišsižada kelio, kuriuo turi eiti, bet
tas kelias jiems atrodo sunkus ir var-
gingas. Šių žmonių gyvenime nėra
džiaugsmo. Jie susitelkia į kasdieny-
bę, „aria ir prekiauja”, darbas, vers-
las ir rūpesčiai jiems užgožia Dievą.
Jie nepatiria džiaugsmo, kad yra
išgelbėti ir pašaukti į Viešpaties ves-
tuvių pokylį. Tikėjimas jiems nėra
džiaugsmo šaltinis. Kas sekmadienį
su bendruomene švęsti Mišias –
Kristaus auką, reguliariai atlikti
išpažintį – susitaikyti su Dievu jiems
atrodo per sunku. Šitie žmonės kar-
tais net pasako, jog Bažnyčia jiems
nereikalinga, nes su Dievu galį ben-
drauti be tarpininkų. Iš tikrųjų Dievo
ir sielos reikalai jiems visuomet yra
antriniai, nes jie tariasi turį svar-
besnių reikalų – krepšinį, internetą,
pramogas ir kitus užsiėmimus. Kris-
tus šiems žmonėms primena, ko jie
tikriausiai nesitiki: „Daug pašauktų,
bet maža išrinktų” (Mt 22, 14). 

Mus gali gluminti Kristaus pri-
minimas apie žmogų, neturintį ves-
tuvių drabužio, bet pakviestą į jas.
Atrodytų, visai nelogiška. Jei žmo-
gus neturėjo tinkamo drabužio, kam
tuomet buvo pakviestas į pokylį? Ar
tam, kad paskui būtų išvarytas? Vi-
sai ne.

Dievas kviečia mus, kad ir kokie
būtume, net jei ir labai dideli vargšai.
Ir kviečia ne tam, kad ir toliau mus
paliktų su dvasiniais skarmalais, bet
kad prikeltų gyvenimui tiesoje ir
meilėje. Štai kodėl mums reikalinga
Bažnyčios bendruomenė. Joje geriau
pamatome, kuo vilkime – vestuvių
drabužiu ar skarmalais. Gyvenda-
mas tarsi koks tarzanas, vienas ar

blogoje draugijoje, gali
pamanyti, jog tau viskas
gerai. Tačiau šalia savęs
matydamas daug šaunių
bendrakeleivių, iš jų mo-
kaisi ir esi verčiamas pa-
sitempti. 

Vestuvių drabužis
yra Dievo malonė. Jis tu-

rimas, kai tarp mūsų ir Dievo yra
nenutrauktas meilės ryšys. Jį silpni-
na kiekviena nuodėmė, o sunki ir są-
moninga – nutraukia. Todėl tikėjimo
kelionėje labai svarbu saugoti šį
drabužį, o, atsitikus nelaimei, jį iš-
baltinti Avinėlio kraujyje. Apaštalas
Jonas Apokalipsėje pasakoja apie
žmones, stovinčius prie Avinėlio
sosto ir vilkinčius baltais, Avinėlio
kraujyje išbaltintais drabužiais. To-
dėl Jėzus Kristus, prieš žengdamas į
dangų, paliko Sutaikinimo sakra-
mentą: „Kam atleisite nuodėmes,
tiems jos bus atleistos” (Jn 20, 23). O
kad nuodėmės būtų atleistos, jos turi
būti išpažintos.

Mūsų gyvenamasis metas yra pa-
ženklintas liūdesiu. Aiškiai matome,
kad daugeliui trūksta tikro džiaugs-
mo, o tuomet kyla noras jį pakeisti
kuo nors kitu – alkoholiu, narkoti-
kais, nesibaigiančiomis pramogomis
ir kt. Iš tiesų tėra vienas užtikrintas
kelias į tikrą džiaugsmą – saugoti sa-
vo vestuvių drabužį, t. y. gyventi mei-
lės vienybėje su Viešpačiu. Apaštalas
Paulius, net būdamas kalėjime, rašė:
„Aš moku gyventi vargingai ir būti
turtingas. Visa, ko esu ragavęs: bu-
vau sotus ir alkanas, turtingas ir be-
turtis. Aš visa galiu tame, kuris ma-
ne stiprina” (Fil 4, 12–13). Ar turime
džiaugsmo patirties, kylančios iš
gerai atliktos išpažinties, iš padary-
to gero darbo, iš nušluostytos kam
nors ašaros, iš atsiprašymo ir atleidi-
mo? Tik tuomet įgysime sparnus ir
kiekviename žingsnyje neverkšlen-
sime, kai turėsime iš tikėjimo ir gerų
darbų kylančios džiaugsmo patir-
ties. 
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Redakcijos žodis Džiūgaukim: 
jis mus išgelbėjo
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

MŪSŲ TIKSLAS – VIENYTIS!

Negalime nereaguoti į Prano Na -
gio laišką ,,Drauge” (2011 m. spa lio 4
d.), nes jis ne tik klaidingas, bet ir
įžeidžiantis visus nuoširdžiai dirban -
čius Judėjimo Lietuvos pilietybei iš-
saugoti (LPI) atstovus ir narius, ku-
rių yra per 30. Taip, Judėjimo ats to-
vai pasisako už Tautos vienybę, ku ria
siekiama suartinti lietuvius, o ne juos
skirti ar kurstyti, sėti neapykantą.

Trečiabangiams Lietuvos Res-
publikos pilietybės išsau go jimo klau-
simas yra toks pat svarbus ir bran-
gus, kaip ir tiems, kurie šią privilegi-
ją gavo išvykę iš Lietu vos iki 1990 me-
tų kovo 11 dienos. Vi sų pirma Judė-
jimas LPI siekia iš sau goti prigimtinę
teisę į LR pilietybę, kurią dauguma
gavo gimdami Lietuvoje, taip pat jų
vai kams, kurie neturi pasirinkimo
tu rėti Lietuvos pilietybės gimdami
už sienyje. Jie automatiškai gauna
užsienio šalies pilietybę ir tik laiki-
nai gali turėti LR pilietybę. Būdami
21 metų, vaikai turės rinktis vieną iš
jų. Reikėtų priminti, kad Lemont
viešėjusi LR Seimo pirmininkė Irena
Degutienė prasitarė, jog esami įstaty-
mai diskriminuoja žmonių grupes
(tai liečia visus, turinčius LR piliety-
bę asmenis užsienyje). Ar tai nepa-
žeidžia žmogaus teisių pagal Europos
Žmogaus teisių konvenciją?

Galbūt ne visiems rūpi išsaugoti
LR pilietybę, bet negalime atstumti

tų lietuvių ir jų vaikų, kuriems išsau -
goti prigimtinę teisę į pilietybę yra
būtina. Judėji mas LPI ir yra skirtas
tiems, kuriems rū pi Lietuvos Tautos
ateitis, nors jie ir negyvena savo Tė-
vynėje.

Judėjimas LPI socialiniame in-
ternetiniame  tinkle ,,Facebook” yra
sukūręs grupę, kur yra galimybė dis-
kutuoti pilietybės išsau go jimo klau-
simu. Arti 2,000 šios gru pės žmonių
palaiko Judėjimą. Šiuo me tu grupę
administruoja keturi ats tovai. Visų
mūsų sprendimu netole ruo  sime gru-
pėje pasisakymų, kurie žeidžia žmo-
nes asmeniškai, juos provo kuoja ar
kitaip siekia juos su priešinti. Tai yra
diskusijų grupė, ku rioje palaikan-
tieji Judėjimą dalijasi informacija,
skatina domėtis Lietu vos įvykiais,
ieškoma bendro supratimo, kas rei-
kalinga Judėjimui. Kate go riškai pa-
sisakome prieš nuomonę, kad  ,,Visa
kita veikla reikalinga tik save paro-
dyti ir visuomeninei veiklai imi-
tuoti”. Judėjimo atstovai gali keis tis,
papildyti vieni kitus, vieno, pagrin -
dinio asmens Judėjime nėra. Tai
žmonės, kurie skiria savo bran gų
laiką bendram tikslui. Mes esame
prieš dvigubą pilietybę, kurią bet kas
panorėjęs galėtų gauti, mes esame už
prigimtinę teisę ją išsaugo ti. Tikime,
kad Lietuvos Konstitucija yra patvir-
tinta Tautos ir ja reikia va dovautis,
bet esame prieš, kad ją be Tautos su-
tikimo gali iškreipti, kas pa norėjęs –

esantys valdžioje ar Konsti tu cinis
Teismas, kaip įvyko manipu liuojant
žodžiais ,,atskiras atvejis – išimtinis
atvejis”.

Judėjimas LPI nepalaiko referen-
du mo idėjos, nes tiki, kad pirmiausia
reikia stengtis ir ieškoti būdų, kaip
pataisyti galiojantį Lietuvos piliety-
bės įstatymą. Galbūt vienas iš išimti -
nių atvejų galėtų būti mūsų pri gimti -
nė teisė? Siūlomas referendumas ga li
ir neįvykti, jei nesurinksime už tekti-
nai balsavimo teisę turinčių tautie -
čių. Mes tikime, kad pasisakydami
prieš referendumą  sutaupytume 15
milijonų litų Lietuvos gyventojų pa-
jamų mo kes čių, kurių reikės tokiam
referendu mui rengti. Beje, nutylima,
kad refe rendumą gali skelbti 1/4 Sei-
mo na rių, o ne surinkus reikalingų
300,000 žmonių parašų. Lygiai taip
pat įs tatymo pataisą teikti Seimui
svars tyti gali 50,000 pilnateisių pilie-
čių iniciatyvinė grupė.

Tad, gerbiamas Nagy, manome,
kad, prieš teikdamas savo žinias skai -
tytojams, turėtumėte atidžiau išana-
li zuoti Lietuvos Konstituciją ir kitus
ak tus. Judėjimo LPI atstovai piliety-
bės klausimą yra išanalizavę ir gali-
mas pataisas bei galimybes nag ri nė-
ja su įstatymus išmanančiais specia -
listais.

Judėjimo LPI iniciatyvinė grupė
www.pilietybe.com

LAIŠKAI 



Specialiųjų JAV karinių dalinių
šta  bas kartu su CIA š. m. rug-
sėjo 30 d. bepiločiu lėktuvu su-

rado Jemen vals tybėje besislapstantį
teroristą Anwar al-Awlaki ir jį nu-
kovė. Barack Obama ad mi nistracija
apie tai tuojau paskelbė pa sauliui
kaip apie dar vieną didelį lai mėjimą
kovoje prieš terorizmą.

Kaip ir buvo įtariama, po šio įvy -
kio abejonių nebeliko, kad JAV egzis-
tuoja nukovimui numatytų, teroriz-
mu įtariamų aukščiausių „al-Qaeda”
gru  pės vadovų sąrašas, nors JAV ad -
ministracija to negarsina, bet ir ne -
nei  gia. To sąrašo pradžioje ir buvo šis
vienas iš žymesnių įtariamųjų „al-
Qaeda” teroristų – 40-ies metų am -
 žiaus JAV pilietis.

Jemen valstybėje užkluptas An -
war al-Awlaki ten jau ir palaidotas.
Jo slapstymosi vieta buvo surasta
padedant Jemen prezidentui Ab -
dullah Saleh, kuris pastaruoju metu
pradėjo glaudžiai bendradarbiauti su
amerikiečiais, tikėdamasis iš jų
pagalbos ginantis nuo jį norinčių
nuversti karingų demonstrantų.

Prieš penkis mėnesius įvykdytą
antpuolį ir vyriausiojo „al-Qaeda”
vado Osama bin Laden sunaikinimą,
rodo mą per televizorių, stebėjo prezi-
dentas Barack Obama bei kiti aukšti
kariuo menės, CIA ar administracijos
parei gūnai. Šį kartą to nebuvo. Gal
todėl, kad tokių egzekucijų numato-
ma ir daugiau, ir jos nebeturės tokios
įtam   pos kaip gegužės 1 d. įvykusi
nuož mi kova nužudant Osama bin
Laden. Tuomet prezidentas stebėjo,
kaip specialūs SEAL (Sea-Air-Land)
daliniai, įsiveržę į netoli nuo Pakis ta -
no sostinės Islamabad esantį karo
aka  demijos pastatą, kovojo ir įveikė
Osama bin Laden sargybą.

Dabar jau žuvęs al-Awlaki pradė-
tas įtarti, kai paaiškėjo, kad 2009 m.
gruodžio 25 d. suimtas Nigerijos pi-
lietis Abdul mutallab, tą dieną nesėk-
mingai ban dęs susprogdinti į Detroit
oro uostą besileidžiantį lėktuvą, tam
žygiui buvo įkvėptas bei paruoštas to
paties al-Awlaki. Netrukus po to, 2010
m. balandį, pagal CIA nurodymus,
prezidentas Obama sutiko al-Awlaki
įrašyti į „užmuštinųjų” sąrašą. Ab -
dul  mu tallab dabar yra teisiamas fe -
de ra liniame Detroit teisme. Ten jam
buvo perskaitytos taip vadina mos
„Miran da” teisės, leidžiančios jam ty-
lėti ir tu rėti savo gynėją-advo katą.
Faktas, kad jis nėra teisiamas ka-
rinio tribu nolo taip, kaip buvo tei sia-
mi „Guan tanamo  Bay” tvirtovės ka -
lėjime lai ky ti teroristai, sukėlė didelį
respublikonų senatorių pasi pik tini-
mą. Tuo tarpu  Abdulmutallab Det-
roit teismo salėje vaidino komediją,
šaukdamas, jog „Anwar yra gy vas!”

Al-Awlaki nukovė tos pačios spe-
cialios grupės daliniai, kurie prieš
pen kis mėnesius susidorojo ir su
Osa  ma bin Laden. Taip, kaip ir tuo -
met, prezidentas Obama ir vėl
džiaugs  mingai pranešė apie al-Awla-
ki žūtį, ją taip pateisindamas: „Al-
Awla ki mirties užsitarnavo, nes jis
planavo ir vadovavo nekaltų ameri-
kiečių žmogžudystėms.” Už tai buvęs
vice prezidentas  Dick Cheney prezi-

dentą Obama pagyrė, taip pat jam
siūlyda mas atsisakyti buvusio prezi-
dento George W. Bush kritikos dėl jo
ryžtingo atkirčio įtariamie siems te-
roristams po 9/11 išpuolio.

Kad ir kaip keistai atrodytų, su
al-Awlaki, Amerikoje, New Mexico
vals  tijoje, gimusiu JAV piliečiu, prieš
terorizmą kovojančios įstaigos susi-
dorojo be jokio teismo, t. y. daug pa -
prasčiau negu su Nigerijos piliečiu
Abdulmutallab, kuriam yra duoda -
mos visos JAV Konstitucijos garan-
tuo tos teisės.

Toks JAV piliečio nužudymas su-
laukė įvairių teisės žinovų pasisaky -
mų. Žmogaus teisių gynėjai aiškina,
kad al-Awlaki buvo tik paprastas mu -
sulmonų dvasiškis, veikęs kaip dvasi-
nis įkvėpėjas, ir kad turima labai ma -
žai duomenų, rodančių jo pragaiš-
tingą, mirties vertą veiklą prieš JAV
ir jos piliečius.

Prieš tokį susidorojimą pasisakė
ir garsiosios  American Civil Liber-
ties Union (ACLU) direktorius Ben
Wiz ner, aiškindamas, jog „mirtinas
smū gis už kovos lauko ribų yra pa tei -
si namas tik kaip paskutinė priemonė
ginantis nuo staigaus, neišvengia mo
ir grėsmingai mirtino puolimo”.

Diane Marie Amann, University
of  Georgia teisės profesorė, mano,
kad debatai dėl Anwar al-Awlaki nu -
žudymo teisėtumo gali būti išspręsti

tik išsiaiškinus, ar karas prieš „al-
Qaeda” yra tikras ginkluotas konflik-
tas, ar tik tarpvalstybinė policijos ak -
cija. „Žiūrint iš įprastinio krimina li -
nės teisės taško, valstybei nužudyti
įtariamąjį, užuot jį atidavus teismui,
yra neginčijamai neteisinga, – aiški-
na profesorė. Bet, jei tai yra ginkluo-
tas konfliktas, karo teisė leidžia vals -
tybei naikinti jos priešus.”

Panašiai pasisakė ir buvęs Vals -
tybės sekretorius Robert Gates, jau
pernai raginęs federalinį teisėją at-
mesti An war al-Awlaki tėvo iš anksto
užvestą bylą, prašant teismą už-
drausti bet ko kį JAV puolimą prieš jo
sūnų. Gates aiš  kino, jog net ir nepris-
tačius teismui neginčijamų al-Awla-
ki kaltės įro  dymų, valstybė, sauganti
savo sau gumą, turi privilegiją ir teisę
tuos įro  dymus laikyti savo slaptose
bylo se, jų ne iš duodama teismui. Tei-
sėjas sutiko su Gates ir atmetė al-Aw-
laki tėvo by lą, aiškindamas, jog teis-
mas negali kiš tis į karines operacijas.

Su tuo sutiko ir David Glazier,
Los Angeles Loyola Law School profe-
sorius: „Kova prieš ‘al-Qaeda’ yra
ginkluotas konfliktas, ir JAV bei
tarpvals tybinė teisė nedaro skirtu-
mo, ar valstybės ‘taikinys sunaikin-
imui’ yra jos pilietis ar ne.”

Kadaise panašiai buvo nuspren -
dęs ir Aukščiausiasis JAV Teismas,
1942 m. pripažinęs JAV teisę teisti ir
mirties bausmę vykdyti aštuoniems
nacių agentams, bandžiusiems slap-
tai priešintis prieš JAV gynybines At -
lanto pakraščio pozicijas, nors vienas
iš nuteistųjų ir įrodinėjo esąs JAV pi -
lietis. Atrodo, kad Obama adminis-
tra cija ir toliau neatsisakys savo pla -
no pasiųsti visus aukštuosius ir „al-
Qaeda” vadus  į aną pasaulį be jokio
teis mo.
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Ką galima užmušti 
be teismo ir ko – ne?
ALEKSAS VITKUS

Lietuvos Konstitucinio Teismo
(KT) nutarimas dėl šeimos kon-
cepcijos sukėlė audrą. Vieni

smarkiai kritikavo KT, kiti šoko ginti
nutarimą, treti kritikavo KT kri-
tikus, kurie esą nepagarbiai prabilo
apie vieną svarbiausių valstybės
institucijų. Manau, kad kritikų kri-
tikai per jautriai rea guoja į KT taiko-
mus priekaištus, ne pakankamai
įvertina laisvo, kritiško žodžio svar-
bą, sutapatindami kritiką su spau-
dimu KT, gal net teisinės valstybės
pamatų griovimu.

Reikia pripažinti, kad padaryta
nemažai pažangos, pratinant žmones
kritiškai vertinti KT ir jo darbą.
Prieš ketverius penkerius metus KT
buvo švenčiausia iš šventų karvių.
Tuomet dar nebuvo leidžiama teisė-
jams skelbti savo atskiros nuomonės,
tad buvo reiškiama tik viena nuomo -
nė. Sąmoningai buvo siekiama su -
kur ti įspūdį, kad yra vienas teisingas
atsakymas į visus Konstituciją lie -
čian čius teisinius klausimus, kad
devyni KT teisėjai yra devyni neklys -
tantys išminčiai, paskelbiantys teis-
ingą atsakymą, kurį dėkinga tauta
tu ri džiaugsmingai priimti. Toks KT
ar bet kurios kitos valdžios instituci-
jos garbinimas yra nesveikas reiški-
nys.

Teisininkai įnirtingai šoko ginti
KT garbę nuo kritikų, siekdami juos
pasotyti kaip nemokšas, diletantus,
kenkėjus. Gediminas Mesonis, kuris
tuo metu dar nebuvo KT teisėjas, aiš-
kino, kad KT sprendimai yra galuti-
niai ir neskundžiami, nes nėra sub-
jekto, kuris galėtų pripažinti KT suk-
lydus. Kalbos apie KT „klaidas” esą
bereikšmės deklaracijos, skatinan -
čios teisinį nihilizmą ir nepasiti kėji -
mą teisinės valstybės pagrindais. Jei

neklystu, dabar jis mano kitaip, bet
tada jis reiškė plačiai paplitusią nuo -
monę. Tuometis KT pirmininkas Egi -
dijus Kūris pasakė, kad KT sprendi -
mus galima „komentuoti, bet ne
kvestionuoti”, atseit galima aiškinti
jų tu rinį, bet nevalia kritiškai pasi-
sakyti. Liko neaišku, ką tiksliai no-
rėjo pasa kyti KT teismo pirminin-
kas, kuriam nesiseka išaiškinti net
paprastų žo džių, tokių kaip „atski-
ras”, prasmės.

Šį kartą kritikų kritika buvo
švelnesnė. Kūris, kaip įprasta, griežė
pirmuoju smuiku ir nesiskaitė su
žodžiais. Pasipiktinęs deputato Man -
to Adomėno pastabomis jis pasakė,
kad dar vienas Seimo narys „paban -
dė pakilti virš Konstitucijos. Štai ši -
taip ir gimsta tikros chuntos”. Ir pe-
rėjo, kaip įprasta į ad hominem puo -
limą. Reikia pripažinti, kad Ado mė-
nas kovingai pasisakė, darydamas
užuominą apie KT „nusikalstamą
veiką”.

Pasak socdemų veterano Aloyzo
Sakalo, Adomėnas darė spaudimą
teis mui, o už jį bei už tokius Seimo
narių epitetus demokratinėse valsty-
bėse pradedamas apkaltos procesas.
Gaila, kad nenurodė kuriose šalyse.
Sakalas paragino Adomėną ir turbūt
visus kitus Lietuvos žmones „išmok-
ti gerbti ir nepatinkančius KT (kaip
ir kitų teismų) sprendimus bei ne-

laiky ti savęs aukščiausios prabos tei-
sinin kais, geriau už 9 KT teisėjus iš-
manan čiais konstitucinę teisę”. Taigi
žino ki me savo vietą ir gerbkime
tikruosius specialistus. Tai primena
sovietmečio mokymus apie besąly-
gišką pa reigą vykdyti neklystančios,
visa iš ma nančios kompartijos nuro-
dymus.

Socialdemokratų vadovą Algirdą
Butkevičių sunervino premjero And -
riaus Kubiliaus pastaba, kad jis lau-
kia „išmintingo” KT sprendimo dėl
pareigūnams neišmokėtų priedų už
viršvalandžius ir darbą savaitga liais.
Butkevičius klausė, ar premje ras
neviršijo savo įgaliojimų ir ne bandė
daryti spaudimo KT, esą „ministras
pirmininkas neturėtų... piršti visuo-
menei savo nuomonės”. Įdomūs pa-
mąstymai, nors neaišku, ar Butke -
vičius būtų atlaidesnis Kubiliui, jei
premjeras būtų raginęs KT priimti
„neišmintingą” sprendimą.

KT, ko gero, yra galingiausia Lie-
tuvos institucija ir, be abejonės, ma-
žiausiai atskaitinga. Ji turi galuti nę
ir neskundžiamą teisę vetuoti Seimo
įstatymus. Jos nariai skiriami, o ne
renkami. Per rinkimus Lietuvos žmo-
nės gali atsikratyti nevykusių ir ne-
kompetentingų Seimo narių, vy riau -
sybių, premjerų, prezidentų, KT tei -
sėjo taip lengvai nepašalinsi. Žiop -
lumas ir kompetencijos stoka nėra

pagrindas apkaltai. Be to, nežinome
KT „virtuvės” – kuris teisėjas ar tei -
sėja turėjo svarbiausią vaidmenį pri-
imant kurį nors nutarimą, tad ir kas
už ką atsakingas.

Neaišku, kokiais principais ski -
ria mi KT teisėjai. Susidaro įspūdis,
kad tiesiausias kelias į KT eina per
darbą prezidentūroje ar pažintį su
įtakingais Seimo nariais. Kandidatai
formaliai apklausiami, suteikiama
proga juos kritiškai vertinti. Tačiau
ši galimybė mažai naudojama. Visi
kandidatai kone automatiškai patvir -
tinami, ir ne dėl to, kad visi yra iš -
skir tinai kvalifikuoti. Šiomis aplin -
kybėmis vienintelis būdas „kontro -
liuoti” KT – kreiptis į teisėjų sąžinę ir
savigarbą, svarstant ir kritikuojant
jų sprendimus, nurodant nutarimų
nepagrįstumą, silpną argumentaciją
ir logiką, prašant, kad jie labiau iš -
aiškintų, kokiu pagrindu priimtas
konkretus sprendimas ir kaip jis pa -
teisinamas.

Kai kurie teisiniai klausimai,
ypač tie, susieti su verslu ir finan-
sais, yra sudėtingi, ir paprastas žmo-
gus paprastai nesusigaudys jų sub-
tilybėse. Bet Konstitucija nėra pri-
vati KT valda. Ją parašė Seimas, ją
patvirtino ir gali pakeisti Lietuvos
žmonės. Skirtingai nuo vos supran-
tamų, tei sinio žargono persunktų ir
begalinių kartojimų paženklintų KT
nutarimų, Konstitucija yra aiškiai
parašyta, ją gali suprasti kiekvienas
pilietis. Perskaitęs Konstituciją ir
susipaži nęs su KT nutarimu, žmogus
gali klausti, ar nutarimas dera su jo
Konstitucijos supratimu. O jei ne, tai
jis gali reikšti savo nuomonę. Būtų
geriau, jei tai darytų mandagiai, bet
jei nori, jis gali iškeikti KT, kaip iš -
keikia Seimą,        Nukelta į 14 psl.

Konstitucija nėra 
privati KT valda
KĘSTUTIS GIRNIUS
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Šeštadienį, spalio 22 d., Balti more, MD
5 val. v. p. p. giedos šv. Mišiose, 7 val. v. koncertuos Šv. Kazimiero baž-

nyčioje (2736 O'Donnell Street; Balti more, MD; tel. 410-276-1981).
Sekmadienį, spalio 23 d., Bal timore County, MD
7:30 val. v. – Harold J. Kaplan Concert Hall at Towson University’s Center

for the Arts (Osler Drive and Cross Campus Drive, Towson MD; tel. 410-704-
ARTS (2787). Bilietai: 15 dol. – visiems; 10 dol. – vyresniems; 5 dol. –  studen-
tams.

Pirmadienį, spalio 24 d., Annapolis, MD
3 val. p. p. – Maryland State House (100 State Circle; Annapolis, MD);
6:30 val. v. – St. Margaret’s Epis copal Church (1601 Pleasant Plains Rd;

Annapolis, MD; tel. 410-974-0200).
Antradienį, spalio 25 d., Was hington D.C.
12:10 val. p. p. – Cathedral of  Saint Matthew (1725 Rhode Island Ave NW,

Washington, DC; tel. 202-347-3215);
3 val. p. p. – U.S. Capitol. 
Trečiadienį, spalio 26 d., Man chester, MD
7 val. v.  Manchester Valley High School (3300 Maple Grove Road, Man -

chester, MD). 
Ketvirtadienį, spalio 27 d., Gettysburg, PA
7 val. v. – Saint Francis Xavier Church (45 West High Street, Gettysburg,

PA 17325). Kartu koncertuos ,,American Virtuosi”.
Penktadienį, spalio 28 d., Emmitsburg, MD
7 val. v. – Mount Saint Mary’s University – Chapel of  the Imma culate

Conception (16300 Old Emmits burg Road, Emmitsburg, MD 21727; tel.  301-447-
5308 x4332). Kartu koncertuos ,,American Virtuosi”.

Būkime lietuviškos kultūros ambasadoriais!

,,Da gi lėlio’’ koncertai vyks:
www.intermusearts.org/dagilelis-2011.html

Aurelijos Tamošiūnaitės gynimo komiteto nariai ir kiti dalyviai (iš k. į d.): prof. Richard
Cameron, prof. Kim Potowski, dr. Aurelija Tamošiūnaitė, prof. Giedrius Subačius, prof.
Jurgis Anysas, doktorantas Michael Slager, doktorantė Yelena Zotova, prof. Vainis
Aleksa; nuotraukoje nėra telefonu gynime dalyvavusios komiteto narės prof. Violetos
Kelertienės.

Mes, išeiviai iš Lietuvos, mėgs-
ta me save vadinti savos gim-
tinės am ba s a doriais. Iške-

liame galvą aukščiau, kai išgirstame,
kad gerai pasirodantis sportininkas
yra lietuvis ar lietuviškos kilmės.
Didžiuojamės išgarsė jusiais lietuviš-
kos kilmės aktoriais ar mokslinin-
kais. Bet jeigu kas nors mums as-
meniškai pasiūlytų pa si kviesti iš
Lietuvos 40 choristų ir organizuoti
kelioliką jų koncertų skir tinguose
JAV miestuose, kad tokiu bū du būtų
garsinama Lietuvos kultū ra, manau,
kad dauguma iš mūsų iš keltumėme
rankas aukš  tyn ir išpyškintumėme:
,,Neįma noma! Per brangu! Kas užmo -
kės už tokios daugybės žmonių ke-
lionę, sa les, maistą, gyvenimą?  To-
kios avantiūros gali imtis tik su svei-

ku protu prasilenkiantis žmogus!’’
Vis dėlto vaikų choras iš Šiau lių

,,Dagilėlis” atkeliauja į JAV rytinį
pakraštį spalio mėnesio gale koncer-
tuoti! Atsirado amerikietis dr. Char -
les H. Borowsky, kuris ėmėsi būtent
to kio neįmanomo dalyko – organi -
zuoti koncertinę ,,Dagilėlio” kelionę
į Ame riką.  (Apie šį žmogų ir jo pla-
nus daugiau galima paskaityti šių
metų 2011 m. spalio 6 d. ,,Drauge”
arba šio laikraščio internetinėje sve-
tainėje www.draugas.org/10-06-11mi-
sevicius.borowsky.html)

Nesunku įsivaizduoti, jog or-
gani zuoti tokią koncertinę kelionę
yra labai sunku ir labai brangu, todėl
kvie čiu visus lietuvius, visus muzi -
kos mėgėjus surasti būdų, kaip pri -
sidėti prie sėkmingo ,,Dagilėlio”
skry džio Amerikos padangėje.  

VITALIJA DUNČIENĖ

Daugiau informacijos rasite tinklalapyje:  www.intermusearts.org/dagilelis-2011.html

PLB Lituanistikos katedroje lietuvių kalbotyros disertaciją apsigynė Aurelija Tamošiūnaitė

Spalio 12 dieną PLB Lituanisti-
kos katedroje University of  Illinois at
Chicago lietuvių kalbotyros diser-
taciją apsigynė dar viena doktorantė
– Aurelija Tamošiūnaitė. Tai jau
penktoji lituanistikos daktaro diser-
tacija apginta mūsų katedroje (anks-
tesnės buvo Dalios Kučėnienės, Dano
Lapkaus, Dalios Cidzikaitės ir Daivos
Litvinskaitės). Beveik 600 puslapių
lietuviškai parašytoje disertacijoje
„Bendrinės lietuvių kalbos priėmi-
mas asmeniniuose laiškuose: pirmi-
nis etapas” Tamošiūnaitė, išanaliza-
vusi daugybės XIX a. pabaigos ir XX
amžiaus pradžios žmonių asmeninių
laiškų kalbą, nustatė, kokiu būdu lie-
tuvių bendrinė kalba ėmė pasiekti
plačiąją visuomenę. 

Tada dar daugiausia tarmėmis
tešnekėjusių lietuvių tekstuose ben-
drinės lietuvių kalbos ženklų atsira-
do tik pamažu, po truputį, iš pradžių
labai neženkliai. Tamošiūnaitė įrodė,
kad pirmieji iš bendrinės kalbos
bruožų, „atėjusių”, prasiskverbusių į

dar beveik vien tarminius tekstus
buvo žodžiai ant (ne unt ar ont), buvo
(ne buva), mano (ne mana) ir keletas
kitų. 

Kita mums labai svarbi Tamo-
šiūnaitės darbo išvada – kad 1895 me-
tai yra ryški riba tarp dviejų kartų,
skirtingai priėmusių (išmokusių)
bendrinės kalbos rašybos ypatybes.
Paprastai gimę prieš 1895 metus žmo-
nės tebevartodavo tradicines, kažka-
da iš lenkų kalbos rašybos perimtas
raides ar jų junginius (ł, w, cz, sz), o
gimę po 1895 metų – jau dažniausiai
buvo paveikti naujosios bendrinės
lietuvių kalbos rašybos (l, v, č, š),
kurią tebevartojame ir šiandien. Ta-
mošiūnaitė aiškiai įrodė buvus lūžį
tarp kartų; prikišamai parodė atė-
jimą tos naujos kartos, kuri buvo pir-
moji bendrinės kalbos rašybos varto-
toja. 

GIEDRIUS SUBAČIUS

Šeštadienį, spalio 29 d., Harris burg, Philadelphia, PA
1 val. p. p. – Pennsylvania State Capitol (North 3rd Street #630, Harris -

 burg, PA 17120);
5 val. p. p. – šv. Mišios Cathedral Basilica of  Saints Peter and Paul (18th

Street & Benjamin Franklin Parkway; Philadelphia, PA; tel. 215-561-1313).
Kartu koncertuos ,,Ameri can Virtuosi”.

7:30 val. v. priėmimas ir koncertas Šv. Andriejaus bažnyčioje (19th &
Wallace Sts, Philadelphia).

Sekmadienį, spalio 30 d., Phila delphia, PA 
3 val. p. p. – German Society of  Pennsylvania (611 Spring Garden Street,

Philadelphia PA; tel. 215-627-2332). Kartu koncertuos ,,American Virtuosi”.
4:30 val. p. p – Kimmel Center of  Philadelphia’s Verizon Hall (300 S. Broad

Street, Philadelphia, PA). 
Antradienį, lapkričio 1 d., Doy lestown, PA
5 val. p. p. – giedos šv. Mišiose, o 7 val. v. koncertas – National Shrine of

Our Lady of  Czestochowa (654 Ferry Road, Doylestown, PA; tel. 215-345-0600).
Penktadienį, lapkričio 4 d., New York, NY
Laikas bus tikslinamas – United Nations (3 United Nations Plaza, New

York).
Šeštadienį, lapkričio 5 d., New York mieste (Brooklyn), NY 
3 val. p. p. – Church of  Annun ciation of  the Blessed Virgin Mary (259 N.

5th Street, Brooklyn NY).
Sekmadienį, lapkričio 6 d., Elizabeth, New Jersey 
10:30 val. r. – Saint Peter and Paul Church. (211 Ripley Place; Elizabeth,

NJ; tel. 908-352-2271).

Nuoširdžiai sveikiname ,,Draugo” ben-
dradarbę Aureliją, apsigynus filosofijos
mokslų daktarės laipsnį kalbotyros srityje.

,,Draugo” redakcija



Spalio 1 d. Šv. Antano parapijos
bažnyčioje ir jos parapijos bu-
vusios pradžios mokyklos salė-

je buvo iškilmingai paminėtas lietu-
vių įsteigtos parapijos, pavadintos
Šv. Antano var du, šimtmetis. Iškil-
mėse dalyvavo la bai retas svečias
šioje parapijoje – Či kagos arkivys-
kupijos valdytojas kar dinolas Fran-
cis George. 

Jeigu kuriant Šv. Antano parapi-
ją, ją steigiant dalyvavo vien tik seno-
sios kartos lietuviai emigrantai (jie į
Cicero atvyko praėjusio šimtmečio
pradžioje, ieškodami geresnio gy ve -
nimo Dėdės Samo žemėje), tai dabar
šios parapijos narių daugumą sudaro
atvykusieji iš Meksikos, irgi turintys
tą patį tikslą. Todėl jau maždaug 20
metų šioje parapijoje šeimininkauja
lotynų kil mės žmonės, o ir parapijos
klebonas yra Meksikoje gimęs dva-
sininkas kun. Sergio Solis. 

Tačiau sekmadieniais ir kitomis
progomis čia vis dar aukojamos šv.
Mišios lietuviškai (tai atlieka Cicero
lietuvių dvasios vadas kun. dr. Kęs -
tutis Trimakas), kas šiai lietuvių
įsteigtai parapijai duoda lietuviško
atspalvio. 

Pati parapija dabar yra trikalbė:
šalia lietuvių ir meksikiečių, vienos
pamaldos yra aukojamos anglų kal -
ba, jos skirtos parapijos steigėjų atža -
loms, kurios lietuviškai jau nekalba.

Reikia paminėti, kad pirmosios
šv. Mišios dabartinėje parapijos salė-
je (joje vyko sukaktuvinės vaišės)
lietuviškai buvo atnašautos 1911 m.
gruodžio 25 d. 

Sukaktuvinės pamaldos –
trikalbės

Tad 100 metų minėjimui skirtos
šv. Mišios irgi vyko trimis kalbomis.
Dalį maldų lietuviškai ir angliškai
skaitė Vida Kuprytė, o nuolatinis pa -
rapijos lietuvių choras (vadovė  Vil -
ma Meilutytė) nemažai giesmių gie -
dojo lietuviškai (kitos giesmės buvo
sugiedotos ispaniš kai). 

Šv. Mišios pradėtos tradicine
gies me „Pulkim ant kelių” (žodžiai
kun. Antano Strazdelio 1814 m., har-
monizuota Juozo Naujalio). Su gie-
dota ir „Ant baltos altoriaus dro bės”
bei Komunijos giesmė „Jėzau, pas
mane ateiki”.

Šv. Mišias atnašavo kardinolas
George, pasakęs ir ilgoką pamokslą,
jame pabrėžęs, kad šios šimtametės
parapijos įkūrėjai ir bažnyčios staty-
tojai buvo lietuviai. 

Prieš Komuniją aukas prie al to -
riaus nešė daugiausia lietuviai –
Roma Bikulčienė su savo vaikais
Julija ir Aurimu, šiame būryje mat ė -
si ir Deimantė Kavaliauskaitė, Kazi -
mieras ir Indrė Bielskai. 

Nepaisant įvairiakalbių šventės
rengėjų, bažnyčioje viskas vyko
sklan džiai ir ryškesnių nesusipra-
timų nebuvo. Gal tik per garsiai
ispaniškai gie dojęs choras, tad šiek
tiek buvo pa žeista pamaldų rimtis. 

Gaila, kad šv. Mišiose nedaug
dalyvavo kviestų lietuvių kunigų.
Buvo smagu prie altoriaus matyti iš
Toronto atvykusį išeivijos sielovados
vadovą prel. Edmundą Putrimą, ku -
ris tuoj po pamaldų turėjo vykti į oro
uostą kelionei į namus.

Cicero, IL
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EDVARDAS ŠULAITIS

Kardinolas Francis George susidomėjo Jono Kuprio paruošta paroda apie Šv. Antano
parapiją.

Jono Kuprio nuotr.

2011 met˜ lapkriãio 21 dienà, 12:30 val. p. p,
Pasaulio lietuvi˜ centro Lemonte, IL
DidÏiosios salòs vakarinòje pusòje

Programoje: 
• trumpa akademinė dalis 
• prisiminimai 
• sveikinimai 
• pietūs

Apie dalyvavimą pranešti iki lapkričio 6 d.
fil. Militai Lauraitienei

tel. 708-489-2941

Auka – 30 dol. Vydūno fondui

Vydūno fondas ir profesoriaus bičiuliaiKardinolas Francis George ir Šv. Antano
parapijos klebonas kun. Sergio Solis.

Maloniai kvieãiame Jus dalyvauti

pasaulinio lygio mokslininko

Purdue universiteto 

profesoriaus emerito

ROMUALDO VISKANTOS
pagerbime 

uÏ profesinius pasiekimus 

inÏinerijos moksluose 

jo 80-ties met˜ jubiliejaus

proga

Šv. Antano parapija 
paminėjo šimtmetį

Lietuvių įsteigtos parapijos 100 metų gyvavimo
iškilmėse dalyvavo kardinolas Francis George 

Vaišės parapijos salėje

Po šv. Mišių dauguma jų dalyvių
(gal apie 500) sugužėjo į parapijos bu -
vusios mokyklos salę vaišėms ir
pabendravimui. Iš apie 400 dalyva -
vusiųjų apie šimtas buvo lietuviai.
Nors buvo skelbta ir kviečiami tau-
tiečiai iš kitų vietovių, gaila, kad to -
kių labai mažai atvažiavo. Matyt, jie
šeštadienio popietę turėjo svarbes-
nių darbų (ar pramogų).

Prieš vaišes invokaciją perskaitė
kardinolas George, kuris vėliau nu -
ėjo prie lietuvių stalo ir ilgesnį laiką
vaišinosi ir kalbėjosi su mūsų tau-
tiečiais. 

Vaišes rengė ir būrelis lietuvių,
dauguma – moterys, kurių įnašas į

šios šventės renginį yra nemažas.
Ren gimo komitete, šalia būrelio mek-
sikiečių, dirbo Birutė Zalatorienė,
Aldona Zailskaitė ir Mėta Gabalienė.
Prie įvairių darbų talkino ir daugiau
lietuvių. 

Gana įdomi buvo Jono Kuprio
paruošta paroda apie Šv. Antano pa -
rapiją. Įdomūs buvo padidinti senieji
parapijos vaizdai, rasti mokyklos
pastato palėpėje. Tai iš tiesų reta isto-
rinė medžiaga, verta išsaugojimo. 

Kitas ir paskutinis Šv. Antano
šimtmečio minėjimui skirtas rengi -
nys bus taip vadinamas „Oktober-
fest’’, kuris vyks spalio 16 d. Jį irgi
ruošia trys etninės Šv. Antano para-
pijos bendruomenės. 

Deimantė Kavaliauskaitė ir Kazimieras Bielskus neša Matulaičio portretą. Roma
Bikulčienė su vaikais Julija ir Aurimu neša duoną, Indrė Bielskutė neša Rūpintojėlį.
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugas@ateitis.org

,,Ateities” žurnalo 100 metų
su kak ties proga spalio 9
d. Atei ti nin kų namuose,

Lemont, Čikagos ateiti ninkų send-
raugiai surengė Kęstučio A. Trimako
parengtą ,,Ateities” poe tų kūrybos
pynę-montažą. 

Kun. Trimakas, apie dešimtį
metų redagavęs ,,Ateities” žurnalą,
yra glaudžiai susipažinęs su jo lite ra -
tū ri niu lobynu. ,,Ateityje” pir muo-
sius poetinius žingsnius žengė Kazys
Bradūnas ir Julija Švabaitė-Gylienė,
žurnale reiškėsi Antanas Vaičiu lai-
tis, Jonas Aistis, kun. Leonardas An -
drie kus, Antanas Jasmantas-Ma cei -
na, kun. Stasys Yla, Kotryna Grigai-
tytė, Danguolė Sadū naitė. Šių ir kitų
poetų darbai pasirodę ,,Ateities”
žurnale, buvo kun. Tri ma ko atrinkti
ir sudėti į ypatingą rinkinį. Jie buvo
skaitomi Audrės Budrytės ir Mariaus

Polikaičio, o kun. Trimakas interpre-
tavo, paaiš kin damas, kas juos sais-
to.   

Anot poeto dr. Vainio Aleksos,
Kęstutis A. Trimakas — poezijos py-
nių meistras. Kun. Trimako pa rinkti,
suderinti, nuo sekliai išdės tyti eilė-
raščiai įgavo naują ritmą; pas kiros
eilė s tapo didesnio kū rinio dalelėmis,
o tarp jų išsakytos kunigo inter -
pretacijos davė klausy tojui naują tų
eilėraščių su pra timą: jie išreiškė
dėkin gumą Dievui už mums suteiktą
būtį. Tai džiaugsmas, kad buvome
Dievo su tver ti ir pašaukti tęsti Jo
kūrybinį darbą, būdami vyrais, mo-
terimis, moti no mis, tėvais, kunigais,
vienuo lėmis, mokytojais, poetais.
Poezijos pynė tapo gyvybės šven-
te.

Čikagos klausytojai gerai pažįs ta
aktorę Audrę Budrytę ir su malo-

numu mėgaujasi jos profesio naliu
skaity mu. Ji jautriai inter pretavo
Julijos Švabaitės ,,Dainą apie ma-
mulę”, su pasiryžimu perskaitė  Kęs-
tučio Tri ma ko supoetintą kan kinės
Adelės Dirsytės iš Sibiro parašytą
laišką. Marius Polikaitis, labiau ži-
nomas kaip itin talentingas  daini-
ninkas, ma loniai nustebino visus sa-
vo graž by lystės sugebė ji mais. Skam-
biu ora torišku balsu prajuokino

klau syto jus Aloyzo Ba rono
humoristiniais eilė raščiais
apie advokatą ir daktarą,
braz džio nišku stiliumi baigė
programą tautos dai niaus
Brazdžionio ,,Pro  ce siją į Kris-
tų”.

Pasibaigus poezijos py nei,
buvo įteikta 2010 m. Lietuvių
rašytojų draugijos premija
laurea tui Kęstučiui A. Trima -
kui. Dr. Vainis Aleksa api-
būdino premi juo tus vei    kalus
— du Kęstučio A. Trimako
poezijos rinki nius — ,,Ieškan-
čiojo pėdsa kai” (keturios lai-
dos 1989–1995) ir ,,Jis man
dovanojo būtį” (2010).  Lietu-
vių Fondo gar bės pirminin-
kas dr. Antanas Razma įtei-
kė premiją, Lietuvių rašy tojų
drau gi jos pirm. Stasė Peterso -
nienė pasveikino laureatą.

— V. Kuprytė

Jau kelinti metai ateitininkai sklei-
džia savo balsą per ,,Marijos radiją”, Kau-
ne. ,,Marijos radijas” – tai tarptautinis
Kata likų Bažnyčios radijo tinklas, Lietu-
voje veikiantis jau septynerius metus.
Jos programa transliuojama visą parą
internetu radiją gali klausytis ir ne Lietu -
vo je gyvenantys lietuviai. 

Ateitininkai kas savaitę paruošia
tiesioginę laidą, vadinamą ,,Visa atnau-
jinti Kristuje”. Laidas sumaniai veda
VDU ateitininkų draugovės pirmininkas
Vin cen tas Lizdenis, pasikviesdamas  po-
kalbiui savo sričių žinovus ir iškilias as-
menybes gvildenti ne vien religines temas, bet ir nagri-
nėti visuomeninius bei kultūros klausimus. Ateitininkų
laidą galima išgirsti kiekvieną pirmadienį 12 val. p. p.
Čikagos laiku internete adresu www.marijosradijas.lt.

Ateitininkai savo įdomesnes programas kaupia. Šia
nuoroda http://www.mixcloud.com/M_Radijas/ ga-

lite rasti kai kurias praėjusio sezono ,,Marijos radijo”
ateitininkų paruoštas laidas ir klausyti jums patogiu
laiku. Elektroniniame archyve galite išgirsti ses. Nijolę
Sadūnaitę, kun. Gediminą Jankūną, kan. Robertą Pu-
kenį, LR Švietimo ministrą Gintarą Steponavičių ir daug
daug kitų. Kviečiame pasiklausyti.

Kęstučio A. Trimako žodis, 
tartas priimant Lietuvių 

rašytojų draugijos jam skirtą
2010 m. literatūros premiją 

2011 m. spalio 9 d. Lemont

Dėkoju Lietuvių rašytojų draugijai, kad ji jos
pirmininkės Stasės Petersonienės pastan-
gomis tęsia kasmetinę tradiciją skirti lite-
ratūros premiją. Dėkoju LRD vertinimo
komitetui, jos pirm. dr. Vainiui Aleksai ir to
komiteto nariams, kad  įvertino mano poezi-
jos knygas. Dėkoju Lietuvių Fondui, kad
skiria pinigų literatūrinei kūrybai.

*      *      *

Mano gyvenime ir kūryboje man artimi
du periodiniai spaudos leidiniai. Tai ,,Atei -
ties” žurnalas ir ,,Draugo” laik raš tis.

,,Ateities” žurnalas visais laikais, nuo
pra džios iki dabar, skyrė išskirtinį dėmesį
pradedantiems rašyti ir kurti. Jos pusla -
piuo se pasirodė daugelio Lietuvos rašytojų
(ypač poetų) pirmieji kūrybiniai bandymai.

Ir mano pirmasis kūrybinis bandymas –
pasakėčia – pasirodė ,,Ateityje” 1947 m.,
kai po Antrojo pasaulinio karo žurnalas bu-
vo pra dėt as vėl spausdinti Vokietijoje. Tą
žurnalą devynerius metus redagavau Ame-
rikoje. Tebebendrauju ir dabar, esu žurnalo
redkolegijoje.

Su ,,Draugo” laikraščiu taip pat bendra-
darbiauju nuo senų laikų iki šios dienos ir
esu redagavęs jo šeštadieninį priedą
,,Menas, literatūra, mokslas”. Mūsų išeivi-
jos gyvavimui ,,Draugas” buvo ir tebėra
svarbiausias leidinys.

Šiems dviems leidiniams – ,,Ateičiai” ir
,,Draugui” – skiriu visą gautą premijos
sumą, dar pridėdamas kiek ir nuo savęs,
kad šie šimtmetiniai leidiniai dar ilgai ilgai
gyvuotų.

*      *      *
Ką tik buvo įteikta 2011 m. Nobelio pre-

mija erdvės fizikams už tai, kad jie nustatė,
jog, dangaus kūnams tolstant vieniems nuo
kitų,  visata plečiasi didėjančiu greičiu, o
tai rodo, kad visata vis labiau atvės ir bus
šalčiau.

Poezijos mylėtojai,  šios poezijos popie-
tėje buvo įrodyta, kad poezija šildo mus.
Tad kviečiu  jus visus vis karščiau pamilti
poeziją, kad ir mes patys sušiltume, o taip
pat ir kiti užsikrėstų ta šiluma – net visoje
žmonijoje.

Šildomi poezijos, švęskime gyvenimą

Kęstutis A. Trimakas

Šildomi poezijos, 
šventėme gyvenimą

Ateitininkai ,,Marijos radijo” eteryje

Poezijos popietės skaitovai Audrė Budrytė ir Marius Polikaitis.        

Poezijos popietės metu buvo įteikta 2010 m. Lietuvių rašytojų draugijos literatūros premija
Kęstučiui A. Trimakui. Iš k: dr. Vainis Aleksa, Lietuvių Fondo garbės pirmininkas dr. Antanas
Razma, laureatas Kęstutis A. Trimakas, Lietuvių rašytojų draugijos pirm. Stasė Petersonienė ir
Daiva Petersonaitė.                                                                                                          Jono Kuprio nuotr.

,,Marijos radijo” Ateitininkų programos vedėjas Vincentas Lizdenis (k.) kalbasi su
kun. dr. Gediminu Jankūnu,  gvildendami popiežiaus Benedikto XVI idėjas verti-
nant reliatyvizmą. Nors šis pokalbis vyko pavasarį, jis, kaip ir daugelis kitų
pokalbių,  dabar yra prieinamas visiems internete. 

Internete jau seniai buvo galima
klausytis tiesioginių ateitininkų
laidų, bet dabar galite pasiklausyti
ir anksčiau paruoštų programų. 



Prieš dvejus metus Čikagoje
gyvenančio dainininko Liu-
tauro Čepracko prašymu Vil-

niuje užėjau pas kompozitorių Min-
daugą Tamošiūną – maestro į užjūrį
norįs perduoti siuntinuką. Savo butą
Antakalnio rajone, Vilniuje, tuomet
Tamošiūnas jau palikdavęs retai –
nebent išeidavęs pavedžioti mylimo
šuns. Daugiausia laiko praleisdavo
tvarkydamas ,,Oktavos” nuotraukas,
iškarpas, įrašus. Apie ją mieliausiai
ir šnekėjo. Tebūnie tuometinio mano
apsilankymo metu įrašytas mūsų
pokalbis savotiškas In Memoriam šįų
metų rugsėjo 16 dieną mus paliku-
siam ilgamečiui ,,Oktavos” ir ,,Tri-
mito” vadovui, populiarių šlagerių
kūrėjui, Lietuvos nusipelniusiam ar-
tistui 77 metų Mindaugui Tamošiū-
nui.

– Maestro, kokia buvo Jūsų
vaikystė, kokia buvo gyvenimo
pradžia?

– Augau sunkiomis sąlygomis.
Kai tėvelį nušovė rusai, man buvo
septyneri, dar visiškai vaikas. Vėliau
gavau raštą, kuriame sakoma, kad
Tamošiūnas Stasys su draugu ėjo per
mišką Keltuvos pakrašty, prie Uk-
mergės, ir buvo nušauti... Nuo ma-
žens negalėjau gyventi be muzikos.
Tuo metu buvo labai sunku su pro-
duktais, tai aš stovėdavau eilėse,
pirkdavau cukrų arba vaisių ir bėg-
davau į turgų jų parduodi. Taip susi-
taupiau pinigų ir nusipirkau dvyli-
kos bosų akordeoną. Tai mano muzi-
kos pradžia. Paskui, jau besimokyda-
mas ,,Aušros” gimnazijoje, pradėjau
groti pučiamųjų orkestre: iš pradžių
lėkštes mušiau, vėliau gavau instru-
mentą – tromboną. Įstojau į Gruodžio
muzikos mokyklą, po to į Muzikos
akademiją (tuometinėje Lietuvos
valstybinėje konservatorijoje trom-
bono klasėje Tamošiūnas studijavo
neakivaizdiniu būdu – R. L.). Kai
mano dėstytoją Domą Svirskį pakvie-
tė dirbti į Akademiją, aš jo paklau-
siau: ,,Tai kas dabar dėstys Kaune?”,
o jis atsakė: ,,Tu dėstysi”. Pradėjau ir
išdirbau Gruodžio mokykloje dau-
giau kaip dešimt metų. Tuo pat metu
kūriau ,,Oktavą”. 

– ,,Oktava” – brangiausias Jū-
sų kūdikis?

– Pats brangiausias. Išvažiavau į
Vilnių – buvau pakviestas vadovauti
,,Trimitui”. Oktaviečiai pradėjo vytis
– po vieną, po du pradėjo lėkti pas
mane. ,,Trimitą” ėmė pavydas – 50
vyrų aš nesugebėjau išvežti į užsienį,
o 8 ar 9 oktaviečius išveždavau lais-
vai. Nors, tiesą sakant, dar man dir-
bant J. Gruodžio mokykloje, mus jau
,,eksportavo” – ir ne tik į Lenkiją, Vo-
kietiją ar Čekiją. Pirma didelė kelio-
nė buvo po Viduržemio jūrą laivu
,,Litva”. Mes koncertavome keturiose
šalyse: Turkijoje, Graikijoje, Italijoje
ir Prancūzijoje. Ne visur grojome
krante, kartais tik ant denio, bet vi-
suomet būdavo publika su kvieti-
mais, reklama, organizavimas – pui-
kūs. Mes nebuvom pirmieji – iki
mūsų jau koncertavo Vilniaus Vals-
tybinio universiteto ansamblis, ,,Lie-
tuvos” ansamblis. Tai buvo labai
įspūdinga kelionė – Neapolis, Pom-
pėja, Akropolis... Pirmas koncertas
Turkijoje vyko buvusiuose Lietuvos
ambasados rūmuose, kuriuos paskui
sovietai ,,priglaudė”, ir mes tai žino-

jome. Mus labai gerai priėmė, o laivo
kapitonas netgi paprašė, kad parašy-
čiau dainą apie jūreivius. Taip gimė
,,Jūreivių keliai”, kurią pirmoji atli-
ko Svetlana Bagdonaitė. 

– Kur važiavote po to?
– Daug, žinoma, koncertavome

pačioje Lietuvoje. Važinėjome po Ru-
siją, Sibire grojome. O kaip antrą ke-
lionę į užsienį Kultūrinių ryšių drau-
gija mums pasiūlė Meksiką. Su mu-
mis važiavo ir Algis Čekuolis, ir
draugijos pirmininkas Ramojus Pet-
rauskas. Grojome ne tik Mexico
mieste, bet ir dar 5 ar 6 šalies mies-
tuose. Vieno jų tapau garbės piliečiu.
Po koncerto priėjo meras ir pranešė:
,,Maestro, Jūs tampate šio miesto
garbės piliečiu!” Kelionė į Meksiką
irgi išliko kaip labai įspūdinga kelio-
nė. Sutikdavo mūsų kolektyvą su
dūdų orkestru, laukdavo, vesdavo, so-
dindavo... Mūsų koncertų pirma dalis
buvo su birbyne, liaudiškomis daino-
mis, o po to pereidavome prie savo
repertuaro – džiazroko. Turėjome pa-
ruošę ir meksikietiškos muzikos. Pa-
sibaigus gastrolėms, važiavome pa-
žiūrėti piramidžių. Sustojome viena-
me pakelės miestelyje. Gidas sako –
čia yra daug krautuvėlių, galite nusi-
pirkti suvenyrų... Prie vienos krautu-
vėlės stovi meksikietis su asiliuku.
Sako: ,,Vyručiai, gal turit alaus?”

Atnešam alaus, meksikietis pastato
tą alų asiliukui tarp priekinių kojy-
čių, šis apžioja, užsiverčia ir išmau-
kia. Visi juokiasi, o aš galvoju – teks
jam važiuoti į narkologinį, nes girdo
jį visi turistai, iš Mexico miesto va-
žiuodami prie piramidžių. Luošina, o
tas geria durnelis.

– Jūs, berods, ir Afrikoje buvo-
te?

– Triskart. Pirmą kartą Konge,
antrą – Senegale ir Siera Leonėje, o
trečią kartą visą mėnesį praleidome
Angoloje, Zambijoje, Zimbabvėje,
Botsvanoje ir Mozambike. Afrika
man labai patiko. Noriu papasakoti
istoriją apie Liutaurą. Senegale
mūsų automobilį su visa aparatūra
nugrūdo į ambasados kiemą. Iš ryto
ateiname, o juodukas vairuotojas
sako: ,,Žinot, aš atbulas nemoku išva-
žiuoti”. O mes turėjome vykti į Siera
Leonę. Liutauras sako: ,,Pasislink,
Jonai” – visus vietinius mes vadino-
me ,,Jonais”. Liūtas atsisėdo, tvar-
kingiausiai išvarė automobilį per
vartus ir nuvairavo gatve. Na, o mes
iš paskos autobusiuku. Taigi, jis ne
tik dainininkas, bet ir vairuotojas
buvo. O dainavo labai gražiai, labai
gerai.

– Kaip Jūsų muziką priėmė
tokiuose tolimuose kraštuose kaip

Afrika?
– Afrikoj džiazą o-ho-ho kaip

supranta! Pilnos salės, pilni stadio-
nai, visi rėkia, staugia. Prisimenu,
kai skridome į Kongą, mane sąžinė
graužė, kad neparuošėme kongietiš-
kos dainos. Paprastai važiuodami į
gastroles visada turime tos šalies
dainą – žmonėms tai labai patinka.
Žiūriu, lipa į mūsų lėktuvą žmogus
su gitara. Lėktuve prieinu, klausiu:
,,Muzikantas”? ,,Muzikantas”. ,,Groji
gitara?” ,,Groju”. Sakau: ,,Čia mano
orkestrėlis, gal išmokintum kongie-
tišką dainą?” Jis atsidaro futliarą ir
taip gražiai uždainuoja – dar šian-
dien atsimenu pirmą tos dainos eilu-
tę… Šokame užsirašinėti: Janina
Miščiukaitė vokalą, aš – gaidas. Ir ką
jūs manote? Lėktuve parepetavę, va-
kare jau koncertavome. Nežinote, kas
darėsi salėje! 

– O apie ką toji daina buvo?
– Aš nežinau (juokiamės). Bet kai

Konge ją uždainuodavome, salė staug-
davo, rėkdavo, šokdavo, bučiuodavo-
si… Baltieji jų dainą jų kalba dainuo-
ja – jiems buvo didelis džiaugsmas. O
mes sau triumfuodavome. Po to mane
pakvietė į Laosą – dvi vasaras ten dir-
bau po tris mėnesius (1987 ir 1988
metais Tamošiūnas konsultavo Laoso
valstybinį estradinį orkestrą – R. L.).
Mane jie labai mylėjo, vadino ,,papa”,
mat ten buvusi prancūzų kolonija.
Kiekvieną rytą manęs laukdavo auto-
mobilis, nuveždavęs mane į repetici-
ją. Bandžiau repetuoti su jais jų sti-
liumi. Klausiausi ir analizavau jų
muziką ir iš to sėmiausi. Lietuviškų
dainų nesiūliau – kam jiems to rei-
kia. Nors… Prieš paskutinį koncertą
solistė pareiškė, kad norėtų dainuoti
,,Milijon alych roz”. Per tris vakarus
paruošėme dainą, ji dainavo ir labai
tuo didžiavosi. Su baisiausiu akcen-
tu, bet dainavo. Net Maskvos televizi-
ja ją parodė. Su koncertais buvau
Vietname, o kaip turistas – Tailande.
Tad ir tą pasaulio pusę pažįstu. Aš
maždaug dvidešimtyje pasaulio šalių
koncertavau ir dešimtyje turistavau.
Ne kiekvienam lietuviui teko tiek
šalių pamatyti ir pasirodyti. O mes
pasirodėme.

– O ar prisimenate patį pirmą-
jį ,,Oktavos” koncertą?

Nukelta į 15 psl.
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M. Tamošiūnas: ,,Gyvenu prisiminimais”

,,Oktavos” stendą saugo vėžlys iš Vietnamo.                                                                                                                        Ramunės Lapas nuotr.

RAMUNĖ LAPAS

Gyvenimas buvo gražus ir įdomus.



Po pralaimėjimo prieš „Fire’’ ko -
mandą rezultatu 0:3 „Lituanicos’’
futbolinin kams, norint išsilaikyti
„Metropolitan’’ lygos I di vi zijos
lentelės viduryje, būtinai reikėjo per-
galės. Tai mū siš kiai ir pasiekė 6-ojo
rato rungtynėse spalio 9 dieną. Tos
dienos popietę lietuviai savoje aikštė-
je prie Pasaulio lietuvių centro,
Lemont nugalėjo se nųjų ukrainiečių
žaidėjų įsteigto klu bo komandą, ku-
rioje (kaip ir kitose komandose) da-
bar rung ty niauja įvai rių tautybių
futbolininkai. 

Nors diena pasitaikė graži, ir
oras buvo, galima sakyti, vasariškas,
rungtynės nesuviliojo didesnio būrio
lietuvių žiūrovų, kurių prieš 30 metų
ateidavo apie 400, vėliau – apie porą
šimtų. Dabar, vyrų komandai išgyve -
nant krizę, matėsi vos dešimt futbolo
entuziastų, kurie ištikimai seka
kiekvienas „Lituanicos” rungtynes. 

Pirmojo kėlinio 15-ą minutę
pasižy mėjo svečiai, pelnę pirmąjį
įvartį. Po pertraukos „Lituanicos’’

vyrai rezultatą išlygino, po to į
priešininkų vartus įmušė dar du
įvarčius – 3:1. Ta čiau 25-ą antrojo
kėlinio minutę „Lions” priartėjo 2:3.
Tiesa, likusį žaidimą įvar čių nebuvo
pasiekta, nors progų turėjo abi
komandos. Šį kartą gerai pasiro dė
„Lituanicos’’ vartininkas. 

Dar yra likusios sužaisti vienos I
divizijos rungtynės, kurios turėtų
bū ti žaidžiamos spalio 16 d. varžovų
„Mo  ravos”, stovi paskutinėje lentelės
vietoje, aikštėje. Kiti du sekmadie-
niai yra skirti atkrentamosioms
rungtynėms, ku  rio  mis turėtų būti
užbaigtas rudens ratas. 

Kai kurie futbolo entuziastai do -
misi „major’’ divizijos, kurioje daug
metų yra rungtyniavusi ir „Lituani -
ca” (kartą buvo jos čempione), susi-
tikimais. Praėjusį sekmadienį šioje
di vi zijoje pirmaujanti „Eagles’’ –
įveikė „Green-White’’ net 6:0 ir liko
pirmoje lentelės vietoje. Ji turi 16 taš -
kų. Po 15 taškų yra iškovojusios
„Schwaben’’ ir „United Serbs’’ ko -
mandos. 

SPORTAS
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Lietuvos tautinio olimpinio ko-
miteto (LTOK) prezidentas Artūras
Poviliūnas spalio 13 dieną boksi-
ninkui Egidijui Kavaliauskui įteikė
Lietuvos olimpinės rinktinės nario
ženklą, o jo treneriui Jurijui Koly-
čevui, kuriam neseniai sukako 60
metų, – Olimpinę žvaigždę.

Kavaliauskas kelialapį į Londo-
no olimpines žaidynes iškovojo nese-
niai Azerbaidžano sostinėje Baku
vykusiame pasaulio čempionate. 23-
ejų metų kaunietis svorio kategorijo-
je iki 69 kg pelnė bronzos medalį.

ELTA

Pirma Lietuvos jaunimo futbolo 
rinktinės pergalė 

EDVARDAS ŠULAITIS

JAV futbolo rinktinė įveikė Hondūrą, 
nusileido Ekvadorui

Pirmajai Lietuvos ir 125-ajai
planetos raketei Ričardui Berankiui
Rene mieste vykstantis „Challenger”
serijos teniso turnyras baigėsi. Vyrų
vienetų varžybų aštuntfinalyje 21-
erių metų lietuvis 4:6, 2:6 nusileido
pirmajai raketei Gilles Muller (ATP-

42) iš Liuksemburgo. Susitikimas
tru ko valandą ir 16 minučių.

Priminsime, kad pirmajame tur -
nyro etape lietuvis 6:4, 6:2 užtik rintai
nugalėjo kortų šeimininką Gregoire
Burquie (ATP- 183).

Alfa.lt

„Lituanicos’’ futbolininkai 
įveikė ,,Lions’’

Pirmą pergalę penktose 2013
metų Europos jaunimo (iki 21 metų)
futbolo čempionato antros atrankos
grupės rungtynėse iškovojo ir šešių
ko mandų turnyre iš paskutinės vie -
tos  į penktą vietą pakilo Lietuvos (3
tšk.) rinktinė, svečiuose 2:0 (1:0) įvei -
kusi ketvirtoje vietoje esančius

Maltos (5 tšk.) futbolininkus. Įvar -
čius svečiams pelnė Martynas Dap -
kus (26 min.) bei Artūras Žulpa (59
min.). Grupėje pirmauja Slovėnijos
ir Šve dijos (po 10 tšk.) komandos,
trimis taškais lenkiančios Suomijos
bendra amžius.

BNS

Londone spalio 13 d. vykusių
tarptautinių sportinių šokių varžybų
,,International Championship 2011”
klasikinių šokių ,,Kylančių žvaigž-
džių” grupėje daugkartiniai Lietuvos

mėgėjų čempionai Donatas Vėželis ir
Lina Chatkevičiūtė iš Kauno ,,Sūku-
rio” klubo iškovojo pirmąją vietą.
Antrąją vietą užėmė Rusijos, o tre-
čiąją – JAV šokėjai. ELTA

Lietuvos šokėjai tapo nugalėtojais

JAV futbolo valstybinė komanda,
nors jos vairą ir perėmė daug patyri-
mo turintis buvęs žymusis Vokietijos
rinktinės žaidėjas Jurgen Klins -
mann, draugiškose rungtynėse Mia -
mi mieste tik 1:0 nugalėjo pajėgumu
nepasižyminčią Hondūro rinktinę.

Įvartį 37-ą žaidimo minutę įmušė
Clint Dempsey. Tai buvo pirmasis
Klins mann, kaip JAV rinktinės stra-
tego, pasirodymas.

Šia pergale amerikiečiai džiau-
gėsi neilgai – spalio 11 d. Har ri son,
NJ buvo priversti nusi leisti mažos
Ekvadoro valstybėlės ko mandai 0:1.

Egidijus Kavaliauskas.

Boksininkui E. Kavaliauskui – Lietuvos olimpinės
rinktinės nario ženklas

EDVARDAS ŠULAITIS

R. Berankis pasitraukė iš turnyro Prancūzijoje

Šią vasarą Trabzone vykusiame
Europos jaunimo vasaros olimpinia-
me festivalyje plaukimo treneriai
klau sinėjo, kur Lietuva surado tokį
perliuką.

Rūtai Meilutytei viso labo tik
keturiolika, tačiau festivalyje ji at -
kreipė ne vieno specialisto dėmesį.
Tris kartus Turkijoje lipusi ant pri -
zininkų pakylos (iškovoti aukso, si -
dabro ir bronzos medaliai) Rūta pa -
gerino penkis visų laikų Lietuvos su -
augusiųjų rekordus (50 ir 100 m plau -
kimo laisvuoju stiliumi, 50 ir 100 m –
krūtine bei 200 m – kompleksiniu bū -
du). Mėgstamiausioje 100 m plauki-
mo krūtine runtyje R. Meilutytė lai -
mėjo užtikrintai. Antrojoje vietoje
likusią Rusijos sportininkę ji ap-
lenkė daugiau kaip 3 metrais. 14-me-
tės lai kas (1:07,96) neįtikėtinas –
įvykdytas Lon dono žaidynių A nor-
matyvas.

Alfa.lt

Lietuvos plaukimo perliukas

Rūta Meilutytė.

Spalio 22–23 d. Tokijuje vyksian -
čiame pasaulio čempionate, kio kušin
karatė atstovų vadinamame šios
sporto šakos olimpiada, dalyvaus 12
lietuvių: 7 vyrai ir 5 merginos. Te-
kan čios saulės šalyje Lietuvos rink-
tinė nusiteikusi mesti rimtą iššūkį
japonams, ku riems paprastai palan-
kios būna ne tik namų sienos, bet ir
teisėjai.

Ypatingo dėmesio prieš išvyką į
Japoniją sulaukė vyriausias ir titu-
luočiausias Lietuvos kovotojas Do-
na tas Imbras. Būtent jis 2007 metais
vie nintelis šalies istorijoje sugebėjo
už lipti ant absoliučios svorio grupės

planetos pirmenybių nugalėtojų pa-
kylos, pelnęs sidabro medalį. Vyrų
varžybose Lietuvos garbę taip pat
gins Andžejus Milevskis, Orestas
Pro cas, Mindaugas Pavilionis, Lukas
Kubilius, Dmitrijus Aleksandrovas ir
Darius Gudauskas.

Merginoms kelias per Tokijų –
ne toks status. Svajonių apie meda-
lius neatsižadėjo Rita Pivoriūnaitė,
ku rios laukia pirmasis pasirodymas
absoliučios svorio grupės varžybose.
Pasaulio čem pionate jėgas taip pat
išmėgins In ga Mikštaitė, Rūta Braz-
džionytė bei Eimantė Leliukaitė.

Delfi.lt

Lietuvos kiokušin karatė kovotojai 
sviedžia pirštinę Japonijai 

Šachmatininkė V. Čmilytė 
šoktelėjo į trečiąją vietą

Nalčike (Rusija) vykstančio tre-
čiojo Tarptautinės šachmatų fede-
racijos (FIDE) ,,Grand Prix” turnyro
ketvirtajame rate spalio 12 dieną
Europos čempionė lietuvė Viktorija
Čmilytė (ELO koeficientas 2,525) bal-
tosiomis figūromis nugalėjo 2007 ir
2009 metų Europos čempionę 25-erių
metų rusę Tatjaną Kosincevą (2,536)

ir iš vienuoliktosios vietos šoktelėjo į
trečiąją.

28-erių metų lietuvė turi 2 taškus
iš 4 galimų. Turnyras, kuriame daly-
vauja 12 šachmatininkių, baigsis
spalio 21 dieną. V. Čmilytė antrajame
FIDE ,,Grand Prix” turnyre Kinijoje
buvo devinta.

ELTA

Sebastian Vettel užsitikrino laimėtojo vardą

Pasaulio ,,Formulės–1” automo-
bilių lenktynių čempionato 15-ajame
etape – Japonijos ,,Grand Prix” lenk-
tynėse  spalio 9 d.  vokietis Sebastian
Vettel apgynė šio sezono laimėtojo

vardą. 
24-erių metų Vokietijos lenkty-

nininkas ,,Formulės–1” laimėtoju
tapo antrus metus iš eilės.

16-asis čempionato etapas – Pietų
Korėjos ,,Grand Prix” lenktynės  –
vyks spalio 16 dieną.

PAUL TRIUKAS

Sebastian Vettel.                                                                                                              APA nuotr.
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VYTAUTAS J. ČERNIUS

Šio projekto sumanytoja – Dalia
Lukošiūnaitė-Šlenienė, Lietuvių dai -
lės muziejaus direktorė Pasaulio lie -
tuvių centre Lemont. Pamatė ji kele -
tą Algirdo (Aliaus) geležinių kryžių
ir šovė jai mintis: „Reikia padaryti jo
kryžių parodą muziejuje! Svarbu,
kad ją pa ma tytų lituanistinės mo -
kyklos mokiniai.  Tie kryžiai labai
Lietuvą mena.”

Po keletos savaičių mane sutiku -
si sako: „O, Tu, Vytautai, parašyk
apie savo brolį ir jo kryžius straips -
nį.” Ta  da atrodė, kad man bus leng -
viau straipsnį parašyti, nei Daliai ir
mano seseriai Marytei Aliaus pri -
prašyti, kad atvežtų daugiau savo
darbų ir kad sutiktų, jog tokia paro-
da būtų da roma. Teisinosi jis, kad
užsi ėmęs, abejojo, ar tokia paroda
rei  kalinga. Bet abi moterys Alių vis
dėlto pri kalbino.

Kaip jis pradėjo dirbti su
„wrought iron” (kalusis plienas)?
Viskas prasidėjo nuo Klaipėdos šalt -
kalvystės muziejaus. Sovietme  čiu
Klaipėdos miesto admi nis tracija tie -
sė miesto kelius, statė įvai   rius sta-
tinius ir, kad turėtų vietos statyboms,
naikino se nąsias klaipėdiečių kapi -
nes. Daug senųjų klaipėdiečių, ar jie
buvo vokiškos, ar lietuviškos kilmės,
1944 m. buvo išbė gę, o dar daugiau,
atsiradus progai, iš važiavo į Vokie ti -
ją. Liko tik jų ka pi nės, su gražiais,
įdomiais kaliojo plieno kryžiais, ka -
pų tvorelėmis. So vietinė valdžia,
naikindama kapines, suvežė kryžius,
tvoreles į vieną vie tą. Vėliau iš ten
kilo Šaltkalvystės mu ziejus. 

Alius teigia, kad kalusis plienas
Lietuvoje buvo plačiai naudojamas
XIX amžiaus pa baigoje – XX a. pra -
džioje. Iš jo buvo statomi tiltai, ga -
minamos tvoros, vartai. Šiais laikais
dirbinių iš jo ma žai begaminama.

Tame Šaltkalvystės muziejuje
Alius ir pamatė metalo gro   žybes. Ten
buvo ir kryžių, ir tvo rų, ir vartų. Dir-
biniai jį sudomino, ir jis pats paban-

dė juos daryti. Pasak jo, kry žiaus
forma labai dėkinga kūrybai, mat
gali darbui ir tiesius, ir suktus, ir
lanks tytus strypus naudoti, strypo
smaigalį gali gėlyte paversti, lankelį,
apskriti mą, pusmėnulį ir dar viso-
kiausių dalykų sumanyti.

Įdomi dažnai kryžiaus apačioje
esanti pusmėnulio istorija. Mano ma,
kad pusmėnulis vaizduoja mo    ters
dubenį (įsčias). Iš moters – Šven -
čiausios Mergelės Marijos – kilo Jė -
zus Kristus, tuo pačiu krikščionybė.
Iš Balkanų mus pasiekė aiškinimas,
kad ant pusmėnulio stovįs kryžius
reiškia krikščionybės pergalę prieš
islamą.

Alių kalusis metalas patraukė ir
tuo, kad dirbti su juo – švaru. Dir-
bant su medžiu – obliuojant, šlifuo-
jant – ky la medžio dulkės, jos visur
nusėda, o su kaliuoju metalu – dar-
bas švarus. Užsidedi  prijuostę, nuei-
ni į namo rūsį, kaitini plieną, kali
ant priekalo, ir jokių dul kių! Kryžių
dirbėją domina ir tai, kad iš metalo
gali sukurti daugybę dir binių: kry-
žius, gėles, paukš čiu kus, vėžliukus.
Min tis ateina dirbant, be kalant, su-
kiojant plieno masę.

Iš kaliojo plieno padarytų kry -
žių, tvorų, var tų galima pamatyti
Prancūzijoje, Vokietijoje, Anglijoje.
Tai šalys, kur plieno gamyba buvo
išvystyta. 

Lietu voje kryžiai daugiausia bū-
davo mediniai, bet bažnyčiose, prie
bažnyčių, ant bažny čių, galima pa-
matyti metalinius dirbinius.

Kaip Alius susidomėjo me talu?
Iš kur tie genai, kurie jį paskatino
imtis kūrybos? Apie protėvius iš
tėvelio pusės mažai žinau, bet mamos
se nelis, mūsų prosenelis Carl Eduard
Otto Weinoldt buvo ginklų kalvis
(Waffenschmied) Leipzig. Caras jį pa -
sikvietė 1869 m. į savo ginklų ga -
myklas Tverėje, Rusijoje. Jis vedė
Lie tuvos vokietaitę ir gyvenimo pa-
baigoje gyveno Telšiuose. Gal Aliuje
reiškiasi prosenelio ge nai?

Paroda Lietuvos dailės muziejuje
Pasaulio lietuvių centre, Lemont
vyks iki spalio 31 d. Tai neeilinė  da-
ta, nes Alius, mokyklos drau  gų Aliu-
ku vadinamas, spalio pabai go je pra-
dės savo 82-tuosius metus.

A. Černiaus nukaldintas kryžius su sau-
lutės ir pusmėnulio motyvais.

Algirdo Černiaus kryžiai

Kaliojo metalo grožis.
Asmeninio albumo nuotr.

P. Domšaičio galerijoje atidaroma paroda 
„Arbit Blatas. Sugrįžimas į tėvynę“

Po pertvarkymo vėl lankymui
pilnai atveriamoje modernioje
Prano Domšaičio galerijoje ati-

daroma tęstinė paroda „Arbit Blatas.
Sugrįžimas į tėvynę”, kurioje pris-
tatoma pasaulinio garso dailininko
Arbit Blato darbų kolekcija. Paroda
veiks iki 2012 m. vasario 1 d.

2010–2011 m. iš Europos Sąjungos
Sanglaudos fondo ir Lietuvos Res-
publikos valstybės biudžeto lėšų bu-
vo įgyvendintas galerijos pastatų
komplekso pertvarkymo projektas,
kurio dėka Prano Domšaičio galeri-
jos pastatai tapo moderniomis ir
šiuolaikinei muziejinei veiklai pri-
taikytomis erdvėmis. Kaip žinoma,
Lietuvos dailės muziejus 1973 m. XIX
a. pab. raudonų plytų mūro pastate
įkūrė Klaipėdos paveikslų galeriją,
kuri, prijungus dar tris gretimai
esančius statinius, trejus dešimtme-
čius ne tik eksponavo pamario dai-
lininkų kūrybą, bet ir rengė nacio-
nalines ir tarptautines parodas.

Lietuvių Fondui (Čikaga, JAV)
muziejui padovanojus unikalią tapy-
tojo ekspresionisto Prano Domšaičio
kolekciją, 2004 m. ji pavadinta Prano
Domšaičio galerija, kurios misija –
saugoti, tyrinėti ir populiarinti tapy-
tojo P. Domšaičio kūrybos palikimą,
pamario krašto dailės kūrinius ir
kitas Lietuvos bei užsienio meno ir
kultūros vertybes.

Nuo 2002 m. galerijoje rodoma ir
Australijos ir Okeanijos tautų meno
kolekcija, kurią muziejui padovanojo
Australijos lietuvių visuomenės ir
kultūros veikėja dr. Genovaitė Ka -
zokienė. Nuo 2010 m. galerijoje pris-
tatoma dailininko marinisto Česlovo
Janušo (1907–1993, JAV) kūrybos ko -
lekcija, kurią dviem dešimtmečiams
Lietuvos dailės muziejui davė JAV
gyvenantis dailininko sūnus Saulius
Janušas.

2011 m. Lietuva sulaukė išskirti -
nės dovanos – iškilaus žydų kilmės
Lietuvos dailininko Arbit Blato
(1908–1999) darbų kolekcijos, kurią
Lietuvos dailės muziejui padovanojo
menininko našlė, žymi operos solistė
ir režisierė Regina Resnik Blatas.

Didelę pagalbą muziejui, peri-
mant parodoje pristatomą kolekciją
ir ją atvežant į Lietuvą, nuolat teikė
Arbit Blato šeimos bičiulis ir muzie-
jaus nuolatinis konsultantas Vilius
Kavaliauskas.

Šios iškirtinės svarbos kolekci-
jos gavimas ir pristatymas visuome -
nėje – tai ypatingas mūsų valstybės
kultūros įvykis, darantis Lietuvą pa -
saulinio garso dalininko kūrybos
tyrinėjimo ir populiarinimo centru.

Dovanotos kolekcijos paroda bu -
vo surengta ir rodyta Vilniuje, Na -
cionalinėje dailės galerijoje, o lanky-
tojai Klaipėdoje pamatys ir Lietuvoje
dar nerodytus Arbit Blato kū rinius,
iš Venecijos pasiekusius Lie tuvos
dailės muziejų tik rugsėjo viduryje.
Tai aliejumi tapyti Veneci jos peiza-
žai, tarp kurių dėmesį trauks dai-
lininko ištapyta dvivėrė šir ma, dai-
lininko Chai mo Soutine portretinė
skulptūra, monumentalus gipsinis
reljefas „Paskutinis trau kinys”, su-
kurtas Venecijos žydų ge tui bei dai-
lininką išgarsinęs portretinių lito-
grafijų ciklas, skirtas daili ninko bi-
čiulių Monparnase kūrusių meni-
ninkų atminčiai įamžinti.

Arbit Blatas (tikrasis vardas
Neemija Arbitblatas, gimė 1908 m.
Kaune, mirė 1999 m. New York) kūry-
binį kelią pradėjo gimtinėje ir pratę -
sė jį Berlyn, Drezden ir Muenchen
mokyklose, kur įgijo vokiškojo eks -
presionizmo patirties. Vėliau gyveno
ir kūrė Prancūzijoje, Italijoje ir JAV.
Tarpukario Paryžius subrandino
šiuolaikišką meninę Arbit Blato pa-
saulėjautą, o ryškus tapybinis talen-
tas bei meninės kalbos originalumas
leido priskirti jį jaunajai Paryžiaus
mokyklos (École de Paris) meninin-
kų kartai. To laikotarpio meno Me-
koje – Paryžiuje atsiskleidė ekspre-
syvus meninis dailininko braižas, jo
polinkis impresionistinei nuotaikų
kaitai, subtiliai spalvinei modeliuo-
tei. Arbit Blatui susiformuoti lemia-
mos įtakos turėjo sąlytis su moder-
niosios dailės tradicijomis bei bičiu-
liški santykiai su gyvaisiais moder-
nizmo klasikais.

Būdamas tikru pasaulio kultū-
rinės aristokratijos veikėju, dailinin-
kas didžiavosi savo lietuviška kilme,
niekada neužmiršo lietuvių kalbos.
Kartu su žmona R. Resnik Blatas 1975
m. ir 1988 m. Arbit Blatas lankėsi tė-
vynėje.

Parodoje Klaipėdoje pristatoma
per 180 Arbit Blato kūrinių (tapyba,
skulptūra, grafika, scenovaizdžiai,
piešiniai), sukurtų visais dailininko
kūrybos laikotarpiais. Ekspozicija
atskleidžia ypatingus dailininko ry-
šius su miestais: Kaunu, Paryžiumi,
New York, Venecija, formavusiais jo
pasaulėvaizdį, kūrybinį charakterį,
ir pristato originalius darbus teatro
tema. Ekspoziciją papildo asmeni-
niai daiktai iš dailininko dirbtuvių
Venecijoje ir New York, fotografijos,
filmuota medžiaga, plakatai.

Bernardinai.lt

Prano Domšaičio galerija Klaipėdoje.                                                       www.travel.lt nuotr.

Skelbiamas ,,Draugo” prenumeratos vajus
Naujiems prenumeratoriams taikoma 20 proc. nuolaida – 

metinė laikraščio prenumerata kainuoja tik 120 dol.

Užsakykime ,,Draugą” tiems, kurie dar jo neskaito. Nudžiuginkite jaunas šeimas,
gimines, pažįstamus švenčių, gimtadienių ar kitomis progomis padovanodami jiems
laikraštį. Čekius rašykite ,,Draugas” ir siųskite adresu: 4545 W. 63rd St. Chicago,
IL 60629.                                                                                              
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Rytų partnerystė: kodėl trypčiojama vietoje?

Tuo metu, kai Rusijos premjeras
V. Putin pasuko į Kiniją, siek-
damas sustiprinti ekonomi-

nius ryšius su Beijing, ir ragina su-
kurti Eurazijos sąjungą, kai kam pri-
menančią SSRS, kita beveik trejus
metus egzistuojanti iniciatyva, atro-
do, blėsta. Tai parodė Varšuvoje vy-
kęs Europos Sąjungos Rytų partne-
rystės programoje (RPP) dalyvaujan-
čių šalių vadovų susitikimas, iš ku-
rio  pasitraukė Baltarusijos delegaci-
ja.

Taurūs tikslai

Praėjo pustrečių metų nuo to lai-
ko, kai 2009 m. gegužės 7 d. tuo metu
ES pirmininkaujančios Čekijos sosti-
nėje Prahoje 27 Europos valstybių va-
dovai paskelbė apie Bendrijos Rytų
partnerystės programą, kurioje daly-
vauja Ukraina, Gruzija, Azerbaidža-
nas, Armėnija, Moldova ir mūsų arti-
ma kaimynė Baltarusija. Šią inicia-
tyvą dar 2008 m. iškėlė Lenkija ir Šve-
dija (Lenkijos užsienio reikalų mi-
nistras R. Sikorski savo interviu len-
kiškame „Newsweek” leidime sako,
kad šią idėją 2007 m. pareiškė Varšu-
va), ir ji turėjo tapti vakarinės poso-
vietinės erdvės dalies integracijos į
ES postūmiu.

Iš tiesų, kaip skelbiama priimto-
je deklaracijoje, šios programos tiks-
las – sudaryti sąlygas, būtinas sie-
kiant paspartinti Europos Sąjungos
ir suinteresuotų šalių partnerių po-
litinę asociaciją ir tolesnę ekonomi-
nę integraciją. Plėtojant konkrečią
Europos kaimynystės politikos Rytų
dimensiją bus sudarytos sąlygos ge-
rokai sustiprinti ES politiką, susiju-
sią su šalimis partnerėmis. Įgyvendi-
nant Rytų partnerystę, bus siekiama
remti šalių partnerių politines, socia-
lines ir ekonomines pertvarkas, kad
būtų sudarytos palankesnės sąlygos
priartėti prie Europos Sąjungos ir,
apsisprendus tos šalies piliečiams, į
ją integruotis. Iš tiesų gražios tezės.

Daugiau kritikos 
negu pasitenkinimo

Pernai, rugsėjo 22-ąją, praėjus
nuo RPP priėmimo daugiau kaip me-
tams, Seime įvyko Europos klubo ir
Europos informacijos biuro surengta
diskusija, kurioje apibendrinti prog-
ramos įgyvendinimo rezultatai ir pa-
brėžtos silpnosios jos vietos.

Diskusijoje nebuvo daug skepti-
cizmo, nes RPP tuo metu gyvavo vos
vienus metus, o kai kurių iš šešių jo-
je dalyvaujančių Rytų Europos šalių
specifika ir vidaus padėtis dar nelei-

do džiaugtis dideliais laimėjimais.
Seimo narys Petras Auštrevičius pa-
brėžė, kad ES šalys, ypač programos
iniciatorės Švedija ir Lenkija, turi
prisiimti didžiausią atsakomybę už
RPP didesnį veiksmingumą. Švedijos
ambasadorė Lietuvoje Ulrika Eva
Maria Cronenberg-Mossberg pritarė,
kad Bendrijos įsipareigojimai pagal
formulę 27+6 kur kas didesni negu
pokomunistinių valstybių. Ji ypač
pabrėžė pertvarkų būtinybę preky-
bos, energetikos, vizų režimo, demo-
kratinių pokyčių, žmogaus teisių, pi-
lietinės visuomenės stiprinimo srity-
se. Šiuo metu tęsiasi šių šalių dery-
bos dėl asocijuotos narystės ES.

Lenkijos ambasadorius Janusz
Skolimowski tuomet buvo kritiškes-
nis. Jis pažymėjo, kad programos
įgyvendinimui trūksta konkretumo,
nematyti Europos Komisijos koordi-

navimo veiksmų, svaresnės šalių ir
Europos bankų donorų paramos.
2011 m. antroje pusėje, kai Lenkija
perims vadovavimą Bendrijai iš Veng-
rijos, šiuos klausimus teks spręsti efek-
tyviau, tada žadėjo diplomatas.

Dviejų Rytų Europos šalių RPP
dalyvių Ukrainos ir Gruzijos amba-
sadorių Lietuvoje patarėjai Sergej
Popik ir Akaki Dvali pabrėžė, kad
Rytų partnerystė nėra politinės plat-
formos struktūra, čia svarbesni dvi-
šaliai santykiai. Kijevas nori ne mo-
kytis bendradarbiavimo, o veikti. Uk-
rainos diplomatas mano, kad jai
trukdo silpni bendri projektai, jų fi-
nansavimo stoka. Gruzijos atstovas
(Tbilisis yra toliausiai pažengęs plė-
todamas integracinius santykius su
ES) pasidžiaugė 2010 m. birželį pa-
lengvintu vizų režimu, o liepą – pri-
imtu ES Tarybos pritarimu pradėti
derybas dėl asocijuotos narystės (va-
sarą čia lankėsi ES užsienio reikalų

ministrė Catherine Ashton), yra
konkrečių žingsnių rengiant laisvo-
sios prekybos sutartį, džiaugėsi jis.

Kas sustiprins viltis?

Nors diplomatai nutylėjo, ES kol
kas abejingai žvelgia į posovietines
respublikas, kurios patiria Rusijos
spaudimą. Po Rusijos karo su Gruzija
Bendrija mažai ką padarė, kad padė-
tų Tbilisiui užgydyti karo ir separa-
tizmo padarytas žaizdas. Rusija tebė-
ra okupavusi penktadalį Gruzijos, to-
dėl Michail Saakašvili siekis „sukur-
ti pirmąją Europos valstybę Pietų
Kaukaze” dar tėra tik gražūs norai.

Pasak užsienio reikalų vicemi-
nistro Evaldo Ignatavičiaus, kritiš-
kiau RPP vertinama Ukrainoje ir
Moldovoje, kuriose sudėtinga vidaus
padėtis. Kijevui sunku „suvaldyti”

tuos pagal programą skirtus 90 mln.
eurų Ukrainos energetinei sistemai
atnaujinti, o Moldovai – apie pusę mi-
lijardo eurų donorų paramos šalies
infrastruktūrai gerinti. Kai kurios
Kaukazo šalys (Azerbaidžanas, Ar-
mėnija) teigia, kad esą ES nesupran-
ta jų kraštų specifikos, bet tai, diplo-
mato nuomone, tėra vidinio politinio
ir ekonominio neįgalumo pateisini-
mas. 2011-ieji paskelbti Rytų Europos
metais, o Lietuva visus metus pirmi-
ninkauja ESBO, tad darbo vykdant
RPP tikrai daug.

Toje diskusijoje TSPMI vadovas
prof. Ramūnas Vilpišauskas teigė,
kad labai svarbu yra ES teisinių nor-
mų perkėlimas į šešių Rytų Europos
šalių teisyną. Tik tuomet, tvirtino
akademinių sluoksnių atstovas, atsi-
ras 2004 ir 2007 m. sustojusios ES
plėtros tąsa, žinoma, jeigu šalys pa-
čios to norės. Jo nuomone, yra tam
tikra rizika: RPP įdirbis gali būti ly-

gus nuliui, jeigu tos valstybės, nu-
sprendus jų piliečiams, atsisakys in-
tegracijos į europines struktūras, o
tai daug priklauso nuo politinių va-
dovų, pavyzdžiui, prezidentų, nuos-
tatos. Minsko apsisprendimui nema-
žai problemų sukurs Rusijos, Balta-
rusijos ir Kazachstano sudaryta Mui-
tų sąjunga.

Kad RPP šalių viltys būtų su-
stiprintos, 2010–2013 m. programai
vykdyti skirta 2,07 mlrd. litų, sie-
kiant pagilinti „bręstančių” šalių de-
mokratines pertvarkas, kad apie 76
mln. jų gyventojų atsivertų naujos
galimybės ir šviesesnis rytojus.

Ar RPP išliks?

Kodėl primenu šiuos kritinius
prieš metus išgirstus pasisakymus
apie RPP? Per juos nutekėjo nemažai
vandens. Pati ES jau negalvoja apie
greitą savo gretų plėtrą. Ji užsiima
gelbėjimosi iš finansinės krizės pla-
nais, todėl RPP tampa nereikalingu
svoriu, pririštu prie Bendrijos kojų.
Taip po vadovų susitikimo Varšuvoje
šią iniciatyvą britų verslo laikraštyje
„The Financial Times” vertina gerai
Rusijos aplinką išmanantis žurnalis-
tas Neil Burckley (http://www.ft.
com/-intl/cms/s/-201515a4). Susiti-
kimas ES pirmininkaujančios Len-
kijos sostinėje vadinamas „sudrėku-
sia petarda”, kuri negali gerai iššauti.

Pirmiausia A. Lukašenka atšau-
kė savo atstovus iš Varšuvos, paskel-
bęs, kad jeigu dėl ES apribojimų susi-
tikime Minskas negalės dalyvauti
aukščiausiu lygiu, tai jo delegacijos
čia nebus apskritai. Briuselis iš tiesų
dar 16 asmenų papildė beveik 200 Bal-
tarusijos pareigūnų, kuriems drau-
džiama atvykti į ES šalis, sąrašą. Ke-
turi iš 16 asmenų, kuriems taikomi
nauji Bendrijos apribojimai, kaip
manoma, yra susiję su byla prieš vie-
nos žmogaus teisių organizacijos va-
dovą Ales Beliackij.

Ukrainos delegacija iš susitiki-
mo išvyko anksčiau, vos išgirdusi ES
atstovų priekaištus dėl J. Tymošenko
teismo. Arčiausiai ES slenksčio esan-
čios Gruzija ir Moldova negavo lau-
kiamo užtikrinimo, kad jas apskritai
kada nors priims į Bendriją. RPP ša-
lys galėtų sulaukti Washington para-
mos, tačiau JAV jau ne taip aktyviai
remia „spalvotąsias” revoliucijas Ry-
tų bloke. „Atrodo, kad Vakarai rizi-
kuoja prarasti buvusias SSRS respub-
likas, maitindami demokratiją arabų
pasaulyje”, – pažymi N. Burckley.

* * *
Varšuvos susitikimas, žinoma,

dar nereiškia RPP laidotuvių, tačiau
pasaulis, ES ir Rytų Europa pernelyg
užsiėmę savo ekonominio išlikimo
problemomis, kad rūpintųsi besispy-
riojančių ir atgal nuo demokratijos
žengiančių posovietinio bloko šalių
įtraukimu už ausų į jiems palankias
programas. Kaip sakoma liaudyje,
„nenori – nereikia”. 

Česlovas Iškauskas – žurnalistas,
ilgametis Lietuvos radijo ir televizijos
darbuotojas.  Internete veda savo tink-
laraštį (www.iskauskas.lt).

Geopolitika.lt

ČESLOVAS IŠKAUSKAS

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

Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos
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Ryga (ELTA) – Filosofui, rašyto-
jui Arvydui Juozaičiui skirta Balti-
jos Asamblėjos (BA) premija už kny-
gą ,,Ryga – niekieno civilizacija”
(2011). Už Latvijos ir Baltijos šalių
vardo pasaulyje garsinimą BA pre-
miją nutarta skirti dirigentui Andris

Nelsons (Latvija). BA premija už
mokslą skirta profesoriui Andres Il-
mar Kasekamp (Estija) už studiją
,,History of  the Baltic States” (2010).
Premijos bus teikiamos lapkričio 23
d. BA sesijos metu Taline.

JAV prezidentas įspėjo Iraną

Vilnius (Delfi.lt) – Vilniaus
apskrities vyriausiojo policijos komi-
sariato Migracijos valdyba įspėja už-
sienyje gyvenančius Lietuvos pilie-
čius atsakingiau elgtis su asmens ta-
patybę ir pilietybę patvirtinančiais
dokumentais – apie užsienyje gautą
naują Lietuvos pasą būtina pranešti
konsulinei įstaigai. To nepadarius
laiku, LR piliečiai gali sulaukti dide-
lių nepatogumų keliaujant ar atvy-
kus į Lietuvą.

Įspėti žmones apie galimus ne-
patogumus Vilniaus migracijos val-
dyba nusprendė gavusi Lietuvos am-
basados Vokietijoje raštą apie pasus
užsisakiusius ir jų neatsiėmusius Vo-
kietijoje gyvenančius Lietuvos pilie-
čius. 

„Užsienyje gyvenantys Lietuvos
piliečiai gali naudotis nauja paslau-
ga – konsulinėje įstaigoje užsisakę
pasą, jį gali gauti paštu, žmonėms ne-
būtina vykti jo atsiimti į konsulinę
įstaigą, – sako Vilniaus migracijos

valdybos viršininkas G. Bagužis. –
Tačiau apie paštu atsiųstą asmens
dokumentą žmonės privalo pranešti
jį siuntusiai įstaigai. Tik tuomet as-
mens dokumentų išrašymo sistemoje
pažymima, kad pasas atsiimtas ir
Vilniaus migracijos valdyba ar Lie-
tuvos konsulinė įstaiga jį skelbia ga-
liojančiu. Asmuo, dėl kokių nors
priežasčių – užmiršęs ar tikėdamasis
neleistinai pasinaudoti senuoju ar
naujuoju pasu, kas, neatsakingai dir-
bant kai kurioms institucijoms, yra
tikėtina, gali sulaukti didelių nepa-
togumų ateityje. Toks žmogus gali
būti sulaikytas kertant valstybės sie-
ną, gali sulaukti didelių nepatogumų
atvykęs į Lietuvą. Pavyzdžiui, ne-
galės atlikti jokių veiksmų, kur rei-
kalingas asmens dokumentas, iš-
skristi iš šalies, kitaip nukentėti. Be
to, asmuo, neturintis galiojančio as-
mens tapatybę ir pilietybę patvirti-
nančio dokumento, yra baudžiamas
įstatymo nustatyta tvarka.”

Washington, DC (BNS) – JAV
prezidentas Barack Obama įspėjo
Iraną, kad jam gresia griežčiausi ap-
ribojimai dėl atskleisto plano nužu-
dyti Saudo Arabijos ambasadorių
Washington, DC.

Saudo Arabija apkaltino Iraną
skatinant nestabilumą bei pažadėjo
,,atitinkamą atsaką” dėl sąmokslo,
kuris sukėlė įtampą tarp šių dviejų
valstybių. Saudo Arabijos užsienio
reikalų ministras princas Saud al-
Faisal lankydamasis Austrijoje sakė,

kad yra įrodymų, jog ,,Iranas atsa-
kingas” už nužudymo planą. Pasak
jo, Teheranas jau anksčiau bandė
,,kištis” į arabų šalių reikalus.

,,Tai yra pavojingo ir neatsakin-
go Irano vyriausybės elgesio išraiš-
ka”, – sakė B. Obama, viešai kalbėda-
mas apie šį įvykį.

Iranas tvirtina, kad šie kaltini-
mai yra išgalvoti siekiant sukelti
įtampą santykiuose tarp jo ir kaimy-
ninių šalių. Iranas jau yra kritikuo-
jamas dėl branduolinės programos.

Kanada neketina suimti G. W. Bush

Paminėtas Lietuvos ir Kanados diplomatinių 
santykių atnaujinimo 20-metis

Ottawa (BNS) – Kanada atmetė
žmogaus teisių organizacijos ,,Am-
nesty International” reikalavimą su-
imti buvusį JAV prezidentą George
W. Bush, kai šis spalio 20 d. lankysis
šalyje. ,,’Amnesty International’ el-
giasi perdėtai tendencingai ir pasi-
renka tuos atvejus, kurie sukeltų
kiek įmanoma didesnį atgarsį”, – sa-
kė Kanados imigracijos ministras
Jason Kenney.

,,Amnesty International” parei-

kalavo Kanados suimti G. W. Bush dėl
kankinimų. Organizacija kaltina G.
W. Bush 2002–2009 m. leidus ,,žiau-
rius, nežmoniškus ir žeminančius”
kankinimo metodus, kuriuos taikė
Centrinė žvalgybos valdyba (CŽV).

G. W. Bush prieš metus viename
interviu teisino kankinimo metodus,
kurie buvo taikomi terorizmu įtaria-
miems asmenims, nes taip išgauta
informacija savo laiku esą padėjo už-
kirsti kelią keliems teroro išpuoliams.

Filosofui skirta Baltijos Asamblėjos premija

Vilnius (BNS) – Po įnirtingų dis-
kusijų Lietuvos vyriausybė patvirti-
no 2012 metų valstybės, ,,Sodros” ir
Privalomojo sveikatos draudimo fon-
do biudžetų projektus. Numatoma,
kad fiskalinis, arba valdžios sekto-
riaus deficitas kitais metais sieks 2,8
proc. bendrojo vidaus produkto
(BVP). Tokio tikslo Vyriausybė sie-
kia, įgyvendinama naujausią konver-
gencijos programą ir siekdama jau
2014 m. įsivesti eurą.

Papildomai apie 130 mln. litų pa-
didinus valstybės biudžeto asignavi-
mus, jo deficitas padidėjo iki 709 mln.
litų, arba 0,6 proc. BVP. Finansų mi-
nistrė Ingrida Šimonytė tvirtina, kad
investicijų programa nėra mažinama,
tačiau kai kurios ministerijos vis dėl-
to turės susimažinti investicijas.

Projektai bus pateikti svarstyti
Seimui. Spalio 17-oji yra paskutinė
diena, kai dokumentai turi būti už-
registruoti Seime. Tikimasi, kad pa-
pildomų pajamų kitais metais bus su-
rinkta iš valstybės valdomo turto ir
,,šešėlinės” ekonomikos, apkarpius
kai kurias investicijų programas. Ta-
čiau finansų ministrė sakė, kad in-
vesticijų programos nebus mažina-
mos. Jos žodžiais, ministerijos, ku-
rios turi daugiau galimybių pasi-
rinkti projektų įgyvendinimo seką ar
intensyvumą, pačios priims tinka-
miausius sprendimus. Finansų mi-
nisterija numato, kad kitąmet BVP
augs 4,7 proc.

Pasak A. Kubiliaus, biudžetas su-
balansuotas atsižvelgiant į padėtį
tarptautinėse finansų rinkose. 

Vilnius (ELTA) – Kanados vyk-
dyta sovietinės aneksijos nepripaži-
nimo politika buvo gyvybiškai svar-
bi kovotojams už nepriklausomybę,
nes sunkiausiomis akimirkomis pa-
dėjo išlaikyti viltį, kad taip siekia-
mas tikslas – Lietuvos valstybės at-
kūrimas – bus pasiektas, sakė užsie-
nio reikalų ministras Audronius
Ažubalis Lietuvos ir Kanados diplo-
matinių santykių atnaujinimo 20-me-
čio minėjime.

Šios sukakties proga Vilniaus
universiteto Botanikos sode Kairė-
nuose surengtose iškilmėse buvo pa-
sodintas kanadietiškas klevas. A.
Ažubalis palinkėjo, kad šis medis
augtų ir vešėtų, kaip ir sėkmingai
plėtotųsi Lietuvos ir Kanados ryšiai.
Simboliška, kad kaip tik šiais metais,

minint Lietuvos ir Kanados diploma-
tinių santykių atkūrimo dvidešimt-
metį, į Lietuvą grįžo ilgamečio Lietu-
vos generalinio konsulo Kanadoje Jo-
no Žmuidzino archyvai.

Kanada yra svarbi Lietuvos dvi-
šalės prekybos partnerė. Pasak A.
Ažubalio, Lietuvos ir Kanados ekono-
minių ryšių galimybes didina ir ta
aplinkybė, kad Lietuva yra dinamiš-
ko Šiaurės ir Baltijos regiono dalis.

Kanadietiško klevo sodinimo iš-
kilmėse sveikinimo kalbą sakė bei
įrėmintą Kanados istorinio sprendi-
mo atnaujinti diplomatinius santy-
kius su Lietuva kopiją A. Ažubaliui
įteikė Kanados ambasados biuro Vil-
niuje vadovas Kevin Hamilton. Ka-
nados ir Lietuvos diplomatiniai san-
tykiai atnaujinti 1991 m. rugsėjo 2 d.

Valdovų rūmų statybai skirta 15 mln. litų

Londonas (Delfi.lt) – Įspūdingos
premjeros Lietuvoje sulaukęs filmas
„Tadas Blinda. Pradžia” atkeliauja ir į
Londoną. Lietuviško filmo premjera
Anglijos sostinėje vyks spalio 23 d.
Filmo premjerą Londone organizuoja
JK Lietuvių jaunimo sąjunga, kasmet
Jungtinėje Karalystėje pristatanti Lie-
tuviškų filmų naktį (LFN). Kaip pasako-
ja LFN projekto vadovė Laura Dzelzytė,
2008 m., LFN metu prodiuseris Žilvinas
Naujokas pristatė „Tadas Blinda. Pra-
džia” būsimą filmą. „Todėl esame lai-
mingi, kad po trejų metų nekantraus
laukimo galime parodyti patį filmą”, –
džiaugiasi L. Dzelzytė.

„Tai – pirmas ‘Tadas Blinda. Pra-
džia’ renginys svetur, nuo kurio, tikimės,
prasidės filmo kelionė po pasaulio
miestus, kur gyvena daugiausiai lietu-
vių”, – sako filmo prodiuseris Ž. Nau-
jokas. Organizatorių archyvo nuotr.

Vyriausybė patvirtino 2012 metų
biudžeto projektą

Vilnius (ELTA) – Kitais metais
Valdovų rūmų statybai planuojama
skirti 15 mln. litų. Tiesa, konkreti su-
ma, reikalinga projektui užbaigti, tu-
rėtų paaiškėti po antro 2012 m. vals-
tybės biudžeto projekto svarstymo. 

,,Diskusijos ir derybos, kaip to-
liau bus tęsiamas projektas, tebevyk-
sta, artimiausiu metu turėtų būti
ateita prie kažkokio sutarimo ir re-
zultato. Tokiu atveju matytume ir ži-
notume, kokių lėšų reikia viso pro-
jekto užbaigimui ir kiek reikėtų in-

vestuoti kitais metais. Ta diskusija
turės baigtis iki biudžeto antro svars-
tymo”, – sakė premjeras Andrius Ku-
bilius. 

Statytojams teigiant, kad šios
sumos neužteks, finansų ministrė
Ingrida Šimonytė nesiima tvirtinti,
kad projektui bus skirtas didesnis fi-
nansavimas. Pasak jos, jeigu su staty-
tojais susitarti nepavyks, Kultūros
ministerija pinigus, skirtus Valdovų
rūmams, galės panaudoti kitų pro-
jektų įgyvendinimui. 

Užsienyje gyvenantys piliečiai privalo 
pranešti apie ten gautus pasus 

Lietuvos užsienio reikalų ministras A. Ažubalis (k.) ir Kanados ambasados biuro
Vilniuje vadovas K. Hamilton Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose pa-
sodino kanadietišką klevą.                                                            URM nuotr.



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

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

SOCIALINIAI REIKALAI

DRAUGAS2011 SPALIO 15, ŠEŠTADIENIS12

Čia vieta Jūsų skelbimui
Skelbimų skyriaus 

tel. 1-773-585-9500

D R A U G O
F O N D A S

4545 WEST 63rd STREET  • CHICAGO IL 60629 • Tel.: 773-585-9500

Rudens įnašai Draugo fonde

Tobulybei ir pinigų rinkimui ribų nėra. Prieš 49-rius metus, pradėjus
kurti Lietuvių Fondą (LF), buvo galvota, kad, sukaupus vieną milijoną
dolerių, parama bus skiriama iš LF  gaunamų palūkanų ir naujų auko-

tojų ieškoti nereikės.  Deja, gražūs norai neišsipildė. 
Aukų rinkimo vajų turime nemažai. Jų metu surinkos lėšos daugiausia

skiriamos labdarai Lietuvoje. ,,Drauge” skaitome padėkas už aukas, atsiun-
čiamas atnaujinant laikraščio prenumeratą. Jos padeda ,,Draugo” leidybai,
tačiau jų neužtenka norint sudurti galą su galu. Jau daug metų, kai tas ,,galų
sudūrimas” tenka Draugo fondui, kuris vien per paskutiniuosius š. m. 5 mė-
nesius ,,Draugo” leidybai skyrė 48,364.44 dolerius. Kasmet ,,Draugo” leidybai
ir administravimui paremti iš Draugo fondo skiriama 80,000–100,000 dol. pa-
rama. Tam tikslui DF metinių palūkanų neužtenka, tad reikia skelbti naujus
vajus, ieškoti naujų DF narių bei rėmėjų. 

Praėjusio pavasario vajus buvo derlingas. Reikia tikėtis, kad nemažai
aukotojų atsilieps ir į  DF rudens vajų. ,,Draugą” geriausia remti per Draugo
fondą, kuris visus maloniai kviečia su didesniu ar mažesniu įnašu atsiliepti
į šį vajų.

Primename: rašydami testamentus, nepamirškime dalį turto paskirti
Draugo fondui.

Čekius rašykite – Draugas foundation ir siųskite adresu 4545 W. 63rd
Street, Chicago, IL 60629. Aukos nurašomos nuo Fed. mokesčių 

Marija Remienė, DF tarybos pirmininkė

Su 300 dolerių:
Algis ir dr. Teresė Kazlauskai, gar-

bės nariai, iš viso 3,115 dol., Orland
Park, IL

Su 200 dolerių:
Gediminas Balanda, garbės narys,

iš viso 15,400 dol., Sterling Hts.,  MI
Donatas ir Marian Greb, garbės

nariai, iš viso 6,805 dol., Piedmont, CA
Teklė Bogušas, garbės narė, iš

viso 3,400 dol., Boston, MA
Vaclovas ir Danutė Jakovickai,

garbės nariai, iš viso 1,200 dol., Palos
Hills, IL

Jonas Saurušaitis, garbės narys,
iš viso 1,000 dol., Gwynn Oak, MD

Dalia Urbutienė, iš viso 575 dol.,
Palos Height, IL 

Lietuvos ambasada JAV, ambasa-
dorius Žygimantas Pavilionis, iš viso
200 dol., Washington, DC

Janina Levanas, iš viso 200 dol.,
Chicago, IL

Su 100 dolerių:
Ada Sutkuvienė, garbės narė, iš

viso 4,600 dol., Beverly Shores, IN
Jonas Mikulionis, garbės narys,

iš viso 3,200 dol., Sterling Heights, MI
Julius Matonis, garbės narys,  iš

viso 2,300 dol., Burbank, IL 
Antanas Sužiedėlis, garbės na-

rys, iš viso 1,256 dol., Annapolis, MD
Džiugas Staniškis, garbės narys,

iš viso 1,300 dol., Macedonia, OH
Algis ir Vaida Mikuckiai, garbės

nariai, iš viso 1,015 dol., La Canada, CA
Agota Tiškuvienė, iš viso 950 dol.,

Chesterfield, MO
Dr. Aldona Baltch-Gravrogkienė ir

dr. Jurgis Gravrogkas, iš viso 855 dol.,
Menando, NY

Dr. Audrius Plioplys, iš viso 400
dol., Chicago, IL

Viktoras A. Kuraitis, iš viso 200
dol., Mokena, IL 

Algis Mickūnas, iš viso 100 dol.,
Athens, OH

Gražina Vitienė, iš viso 100 dol.,
Chicago, IL

Su 50–60 dolerių:
Jadvyga Kliorienė, garbės narė, iš

viso 6,050 dol., Cleveland, OH
Ona Gradinskienė, garbės narė, iš

viso 2,370 dol., Chicago, IL
Apolonija Andrašiūnienė, garbės

narė, iš viso 2,340 dol., Orland Park, IL
Dr. Thomas ir Daine Quinn, gar-

bės nariai, iš viso 1,950 dol., Orland
Park, IL

Birutė Prasauskienė, garbės na-
rė, iš viso 1,750 dol., Lomita, CA

Roma Čepulienė, garbės narė, iš
viso 1,550 dol., Willoughby, OH

Elena Kondratienė, garbės narė,
iš viso 1,475 dol., Quaker Hill, CT

Rožė Ražauskienė, garbės narė, iš
viso 1,370 dol., Dearborn Hts., MI

Aldona Mažeikienė, garbės narė,
iš viso 1,350 dol., Chicago, IL

Genovaitė Ankienė, garbės narė,
iš viso 1,300 dol., Oak Lawn, IL

Viktorija Pikelienė, garbės narė,
iš viso 1,150 dol., Chicago, IL

Ramunė Račkauskienė, iš viso 775
dol., Oak Lawn, IL

Aldona Venckūnienė, iš viso 580
dol., Santa Monica, CA

Vacys ir Viktorija Šauliai, iš viso
480 dol., Lemont, IL

Algimantas ir Virginija Gureckai,
iš viso 915 dol., Germantown, MD

Julius Veblaitis, iš viso 475 dol.,
Union, NJ

Irena Baleišis, iš viso 570 dol.,
Chicago, IL

Izabelė Naujalienė, iš viso 525 dol.,
Cicero, IL

Emilija Mikalonienė, iš viso 470
dol., Los Angeles, CA

Mečys ir Elena Wasilewskiai, iš
viso 275 dol., Lemont, IL

Nijolė Šmulkštienė, iš viso 150 dol.,
Lakeside, MI

Walter ir Ilona Barkauskai, iš viso
100 dol., Whitestone, NY

Aksenja Woodard, iš viso 50 dol.,
Forest Park, IL

Genovaitė Kaufmanas, iš viso 50
dol., Alexandria, VA

A. Miknius, iš viso 50 dol., New
York, NY

G. Juodikienė, iš viso 50 dol., Chi-
ciago Ridge, IL

Su 30-25-20-15-10 dolerių:
Emilija Osteika, iš viso 30 dol.,

Winter Have, FL
Dr. Birutė Preikštas-Petrulis, iš

viso 305 dol., Daytona Beach, FL
Marija Andrijonaitienė, iš viso 345

dol., Dearborn, MI
Jurgis Valaitis, iš viso 300 dol.,

Norwalk, CT
Marytė Kumet, iš viso 125 dol.,

Richmond Hill, NY
Ona Sipavičienė, iš viso 70 dol.,

Kenosha, WI
Eugenijus Žiurys, Jr iš viso 35 dol.,

Wethersfield, CT
Kostas Mačiulis, iš viso 30 dol.,

Rochester, NY
Marija Gruzdys, iš viso 20 dol.,

Cleveland, OH
Pranas Sabalas, iš viso 20 dol.,

Covelo, CA
Draugo fondo taryba nuoširdžiai

visiems dėkoja už aukas.

Draugo fondo rudens vajus tęsiasi



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
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Parduodu 
menininko V. Petravičiaus 

darbus. 
Tel. 773-370-9644.

South side intermodal trucking 
company looking for experienced
CDL drivers. 80% drop and hook. 

Call Mr. White at 815-834-9090.

Sudoku Nr. 43 atsakymai

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

Žinomai Skokie perkraustymo kom-
panijai skubiai reikalingi perkrausty-

tojai, pagalbiniai darbinin kai ir
vairuotojai. Geras atlyginimas ir

kitos išmokos. Skambinti į Golan’s
dispečerinę tel. 847-673-3309

SIūLO DARBą

IEŠkO DARBO

* Moteris ieško (perka)žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Gali pakeisti. Tel. 708-945-1117.

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

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

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

* Moteris ieško senelių priežiūros darbo su gyve-
nimu ar  su grįžimu namo. Gali išleisti atostogų. Tel.
708-833-0417.

* Pensininkas ieško išsinuomoti ,,basement” ar
pigaus buto. Rimas, tel. 773-790-7042.

* Vyras, turintis JAV pilietybę, laisvai kalbantis
angliškai, be žalingų įpročių, ieško žmonių priežiūros
darbo. Galimi įvairūs variantai. Tel. 224-235-2345.

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAUGOS nAMAI”
puiki slauga, 

žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

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
PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA�ATSTOVYBĖ

2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

PASLAUGOS

Sudoku Nr. 42 teisingai išsprendė ir mums atsakymus atsiuntė 

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Darija Naujokienė, San Francisco, CA
Ona Rušėnienė, Palos Hills, IL
Martin Taoras, Findlay, OH
Maria Tamulevich, Worcester, MA
B. Kasperavičienė, St. Petersburg, FL
Danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL

Primename, kad tiek sudoku, tiek kryžiažodžių atsakymus mums galima
siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu –
redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

Bombay Chopsticks restoranas, Hoff-
man Estates, ieško patyrusių ir profesio-
nalių padavėjų pilnam etatui. Anketas pil-
dyti 1521 W. Schaumburg Rd, Schaum-
burg, IL. Treč.-Penkt. nuo 10 v. r. iki 18 v. v.

Jūsų investicija
yra apsaugota
Nekilnojamu

Turtu. Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Investuojate ne daugiau
kaip 65–70 proc. visos

turto vertės. 

Ilgametė patirtis ir 
daug lai mingų klientų.  

SIŪLOME 10% METINIŲ PALŪKANŲ

Prašau pasiteiraukite apie mūsų 2012 m. brošiūrą 
kelionėms į Lietuvą ir Pabaltijį. 

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

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.
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Š.m. liepos 20 d. detroitiškis Jo nas Mikulio-
nis atšventė 100 metų gim tadienį. Šeima
sukvietė gimines ir artimus draugus pa-

sidžiaugti šia švente Dievo Apvaizdos svetainėje,
kuri buvo papuošta raudonomis rožė mis (Jono
mėgstamiausia dovanojimo gėlė) ir pabertais ak-
menėliais mi nant Jono agronomijos
daktaro laips nį. 

Po užkandėlių ir asmeniškų pa -
sveikinimų Pranas Zaranka, Jono
arti mas pažįstamas, vedė programė lę,
pasakodamas Jono biografiją, pa pil-
dydamas linksmomis jam specia liai
sukurtomis dainomis. Tai ypatingas
Prano talentas. 

Pasveikinimas

Garbė Kristui! Pasveikintas būk, 
šimtameti

agronomijos daktare Punkiškių 
Mikulionių Jonai,

Būk pasveikinta ir šauni tavoji 
šeima,

Mus sukvietusi čia visus taip 
maloniai

Švęst ir džiaugtis brangia ir
garbinga diena.

Dėkokim Dievui, kad padėjo Jonui
Užaugt žmogum geros širdies,
Kad dovanojo jam itin malonią žmoną,
Nepagailėjo ir gerų vaikų, o ir gražių anūkų

dar pridėt...

Palaimą siųski šiandien, geras Kristau,
Tam, kurs anksti Evangelijos Žodį teisingai

išgirdo,

Taip išlaikė neblėstančią dvasios jaunystę
Ir tikėjimą gilų ir tvirtą. 

Pranas pradėjo pasakoti: ,,Pun kiškių kaime gi-
mė Jonas 1911 m. liepos 20 d., po poros metų gimė
brolis Aloyzas, po keturiolikos – sesuo Bronė. Ket-
verių metų Jonas neteko mamos Marės, bet turėjo
gerą pamotę Apoloniją.

1932 m. Jonas stojo į Dotnuvos Žemės ūkio aka-
demiją. Įstojęs į ateitininkų ,,Agricola” korporaci-
ją, perė jo visas stadijas – nuo eilinio nario iki pir -
mininko, o 1935–1936 m. tapo Stu dentų atstovybės
pirmininku. Aka demijos ateitininkams suorgani-
zavus mažą skrajojantį teatrelį, Jonas tapo jo nariu
aktoriumi. Agronomijos studijas baigė 1937 m. ir
iki 1940 m. mokė Salų žemesniojoje žemės ūkio
mokykloje, ruošdamas ir diplominį darbą. Diplo-
muoto agronomo vardą ir teises įgijo 1938 m., para-

šęs ir ap  gy  nęs temą ‘Il-
galaikis žemės ūkio kre-
ditas Didžiojoj Nepri-
klausomoj Lietuvoj.’ To-
liau mokino žemės ūkio
mokyklose iki 1944 m.,
kai su pora draugų dvi-
račiais patraukė į Že -
mai tiją pas pažįsta-
mus… O iš ten spa lio
mėnesį pasiekė Vokie-
tiją. Dvira čiais jie nu-
mynė net į Karaliau-
čiaus trau kinių stotį ir
dar toliau nukeliavo į
Demin miestą. Karui
baigiantis, atsi rado Me-
erbecko stovykloje, kur
1945–1946 m. mokė lietu-
vių gimnazijoje.

1946 m. rudenį Bon-
noje Rheinis che Fried-
rich Wilhelm universi-
tete ėmė ruoštis dokto-
ratui. Išklausęs agrono-
mines chemijos bei že-
mės ūkio ir politinės
ekonomijos kursą, pa-
rašęs disertacinį darbą
‘Das problem des bauer-
lichen Bildungswesens

in Litauen’ (Ūkininkų švietimo problemos Lie-
tuvoje), 1949 m. gavo agro nomijos daktaro laips-
nį.” 

Bonnoje Jonas pamilo studentę Janiną Dun-
deraitę, aprašytą Jono: 

Atminty liko miestas prie Reino,
Simfonijom skambanti Bonna.
Čia vyšnių skinti linksmai atein

Širdin įkrintanti būsima žmo na.

Amerikoje atsirado pirmiausia
Rochester mieste, o vėliau traukėsi į
Detroit. Čia Jonas ir Janina susilaukė
sūnaus Lino ir dukrelės Ramunės.
Dabar jie džiaugiasi ke turiais anū-
kais: Gyčiu, Svaja, Moni ka ir Luku.

Pranas toliau tęsė: ,,Jonas buvo
aktyvus Šv. Antano ir Dievo Apvaiz -
dos parapijietis, choristas, lektorius,
dosnus rėmėjas net tik parapijos, bet
ir įvairių fondų. Kelerius metus mo kė
šeštadieninėj mokykloj. Tuo pačiu
veiklus ir sendraugis ateitininkas bu -
vo. Jonas dažnai rašė smagius šven-
 čių reportažus ‘Draugo’ dienraš čiui
bei kūrė linksmus parengimų skel-
bimus.” 

Užbaigė Zaranka sa vo smagią
programėlę su linksma Kupiškėnų
daina.

Anūkų vardu Svaja Mikulionytė parašė savo
tėvukui eilėraštį. Ji sakė, jog nuo jaunystės jie rašė
vie  nas kitam meilės laiškus ir kiekvienas eilė-
raštis baigdavosi: ,,Nors tu senas ir aš jauna, mylė-
siu tave visada.” Jo no sūnus Linas iškėlė taurę
šampano, kol visi dainavo ,,Ilgiausių metų’’ ir ,,Va-
lio, valio’’, o dukra Ramunė tė ve liui užrišo Lie-
tuvos juostą su išaustu joje 100 metų skaičiumi. Pa-
sidžiaugė visi svečiai skaniais pietumis ir ypa -
tingu ,,Napoleonu’’, kurį šiai garbingai progai
buvo prižadėjusi iškepti draugė Elenutė Alkienė.
Linkėjimais taip pat pasidalino brolis Lukas La -
niauskas ir popietės šeimininkė Re gina Piestytė.
Iš Jono šypsenos buvo matyti, kad visos iškilmės
jam labai patiko.

Ir nors Jonas daug smagių eilu čių yra parašęs,
jis yra pa ra šęs ir ,,rimtų, prasmingų posmų”:

Laikas ir deimantai

Bespalvio laiko erdvėje
Keliauja žemė ir žvaigždynai.
Laikas gyvenimo srovėje –
Dievo dovana žmogui ir žolynui.

Laike užmigo žmonių minios,
Ir dinozaurai laike pradingo.
Bet mokslo knygos skelbia žinią,
Kad anglis deimantų laike sužvilga.

Laike užgimę, laike sudilsim,
Nykstančiais kūnais turim judėti.
Palikę žemę naujai užgimsim –
Deimantu sielai skirta žvilgėti. 

Tad ar yra paslaptis, kaip taip ilgai išgyventi?
Pažįstant Joną Miku lionį, galima sakyti, kad jo
begalinė šypsena, optimizmas ir geras būdas iš-
laisvina jo širdį nuo gyvenimo įtampos, atnešda-
mas kitiems tik gerą nuotaiką ir ramybę. 

RŪTA MIKULIONIENĖ

Jonas Mikulionis

‚,Deimantu sielai skirta žydėti’’

Pasaulio Lietuvių Centro madų paroda

sekmadienį, 2011 m. spalio 30 d.
12:30 v.p.p. PLC Didžiojoje Salėje

Pietų ir bilieto kaina: $3500

Rezervacijos:
tel. 630-257-0153 (Žibutė Pranckevičienė) 

RUDENS
SIMFONIJA

Atkelta iš 3 psl.    Vyriausybę ir
prezidentę, juolab kad jis neturi kitų
priemonių paveikti KT. Tai nei griau-
na KT autoritetą, nei teisinės valsty-
bės pamatus, arba bent ne daugiau
kaip panaši Seimo ar prezidentės kri-
tika.

Konstitucija yra visos valstybės
teisinio gyvenimo pagrindas, kurio
klestėjimu turėtų rūpintis visi sąmo -
ningi piliečiai. KT nutarimai nelieka
be poveikio, tad reikia pasisakyti, jei
manoma, kad jie ydingi, per daug

kreipiasi į neapčiuopiamą Konstitu -
cijos „dvasią”, kad KT nebesprendžia
teisinių konfliktų, bet perima Seimo
teises ir pradeda leisti įstatymus.

Politikai turi teisę pasisakyti ir
kritikuoti KT. Jie išrinkti atstovauti
savo rinkėjams, kalba jų vardu. Tad
privalo pasisakyti, jei rinkėjams
atrodo, kad KT nutarimas nesiderina
su ta Konstitucija, už kurią jie ka-
daise balsavo. Ir tai nėra nuomonės
primetimas. 

Alfa.lt

Konstitucija nėra privati KT valda

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
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Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!
www.draugas.org

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

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

Ilgamečiui Jaunimo centro tarybos nariui

A †  A
JONUI GRADINSKUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame darbščiąją Centro pagal-
bininkę žmoną ONĄ, gimines ir artimuosius.

Liūdime kartu su jumis.

Jaunimo centro taryba ir valdyba

A † A
STASEI RIŠKIENEI

iškeliavus amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą jos
sūnui, PLC Tarybos pirmininkui JURGIUI RIŠKUI
su šeima, kitiems giminėms ir artimiesiems.

Pasaulio lietuvių centras

Valeria Pleirys, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė metinę „Drau go”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol laikraščio išlaidoms sumažinti. Nuo šir-
džiai Jums dėkojame.

Daina Variakojis, gyvenanti Chicago, IL, pratęsdama metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo laik  raščio išlaidoms sumažinti 50 dol.
Esame Jums labai dėkingi.

Marija Eivaitė-Hauser, gy ve nanti Lexington, MA, kartu su me -
 tinės „Draugo” prenumeratos mo kes čiu atsiuntė mums 50 dol. Nuo šir-
džiai Jums dėkojame.

Atkelta iš 7 psl.
– Pirmas buvo toks: gamykla

pakvietė – ateik vadovauti orkestrui
(,,Oktava” įsikūrė prie Kauno dirbti-
nio pluošto gamyklos – R. L.). Nu-
pirko instrumentus, ir mes surengė-
me koncertuką. Pirma daina buvo
,,Akmeninė gama”. Paskui aš išva-
žiavau į Vilnių, bet visi atsivijo mane
ir mes toliau dirbome. Gerai užsire-
komendavome, kadangi mokėjome
ne tik groti ir dainuoti, bet ir, gyven-
dami Sovietų Sąjungoje, mokėjome
laikyti liežuvį už dantų. Aš auklėjau
vyrus, ir jie suprato. O prieš išvyks-
tant tikrindavo, dar ir kaip! Deja, vi-
sa tai žinau. Sėdėdavome ramūs, geri
ir gerai grojome. Ko daugiau reikia?
Užtai mus ir į Jungtines Valstijas
išleido. Ir Kanadoje grojome. Kuboje
du kartus buvome. Antrą kartą grojo-
me festivalyje dešimčiai tūkstančių
klausytojų, kurie, Miščiukaitei pa-
dainavus kubietišką dainą, visi atsi-
stojo ir plojo. Grįžtame po tokio kon-
certo, atsiliepimai geri ir mus toliau
išleidžia. Kai tapome Filharmonijos
koncertiniu kolektyvu, reikėdavo
grįžus parašyti ataskaitą apie kon-
certus. Parašydavau, niekada nieko
nekeikdavau, nes visi mano vyrai
buvo labai geri.

– Pas Jus susitelkė daug talen-
tingų žmonių…

– Aš dirbau su beveik visais
Lietuvos dainininkais – su vienais
tik epizodiškai, o kiti užsiliko ilgiau.
Solistės Janina Miščiukaitė, Svetla-
na Bag-donaitė… Liutauras Čeprac-
kas užaugo pas mane, Žilviną Bubelį,
irgi ,,amerikoną”, ištraukiau iš Vie-
vio, ir jis dainavo ,,Oktavoj” ne viene-
rius metus. Labai gražiai dainavo. Ir
gražus vyras. Jį, Liutaurą, Vytautą
Petrušonį labai mylėjau. Ir Viktoras
Malinauskas labai talentingas, aš
,,Oratoriją” su juo įrašiau (oratorija
,,Ugnies užkalbėjimas” – R. L.). Ir
,,Gintarėliai” – mano solistai. Kai jie
koncertuodavo su ,,Oktava”, tai jau-
nimas eidavo į koncertą ne dėl ,,Ok-
tavos”, o dėl jų. Dirbo su manimi ir
Boris Moisejev. Jis baigė Minsko ba-
leto mokyklą ir buvo paskirtas į
Kauną. Norvaišos patarė jį pasikvies-
ti į ,,Oktavą”. Jis sako: ,,Gerai, atva-
žiuosiu dirbti pas Jus į Vilnių, nes aš
šitame teatre šoku tik užpakalines
arklio kojas.” Kelis metus Moisejev
dirbo ,,Oktavos” baletmeisteriu. Mes
kartu paruošėme ne vieną programą,
tarp jų – ir Maskvos olimpiadai. Jis
labai kūrybingas žmogus – ne veltui

Maskva pasikvietė. Kartą skridau iš
Bulgarijos kartu su Ala Pugačiova.
Sakau jai: ,,Kaip čia dabar yra? Iš
,,Žalgirio” grobėte sportininkus, da-
bar vagiate muzikantus – Boris pas
Jus, Gytis Paškevičius – pas Vaikulę,
Miščiukaitė – Maskvos miuzikho-
le…” Pajuokavome, bet ji suprato, ką
aš norėjau pasakyti. Iš mūsų ,,vogė”,
vadinasi, mūsų lygis buvo aukštas. 

– Ar, rašydamas dainas, turė-
davote galvoje konkretų daininin-
ką, konkretų balsą?

– Visada įsivaizduodavau daini-
ninką, kuris dainuos pirmas. Girdė-
jau mintyse, kas dainuos mano dai-
ną. Paskui repetuodavom, tada dar
ką nors pakeisdavau.

– Ar turite mėgstamiausią dai-
ną?

– Visi mano ,,vaikai” yra man
brangūs. Kartais išpopuliarėja visai
ne tos dainos, kurios pačiam labiau-
siai patinka. Aš parašiau per šimtą
dainų, o populiariomis tapo gal dvi-
dešimt. 

– Ką galvojate apie šiuolaikinę
estradą?

– Dabar atsirado laisvė – rašyk
ką nori. Anksčiau būdavo komisija,
kuri išklauso, pataria. Dabar kas ką
nori tą dainuoja. Estradoje per daug
primityvų. Negaliu klausytis tų
,,barškaliukų”. Reikia padoresnės
muzikos. Mūsų muzika buvo kuria-
ma padoriai, tekstai gilūs – Pauliaus
Širvio ir kitų. Pirmiausia aš rasda-
vau tekstą, tada rašydavau muziką. O
dabar – ,,Duok į snukį”. Ne visi, aiš-
ku, tokie. Kai kas moka savo darbą
dirbti, kad ir Andrius Mamontovas.
Moka dainuoti profesionaliai, moka
pasirinkti kūrinį. 

– O kuo pats dabar esate užsi-
ėmęs?

– Niekuo. Šunelį pavedžioju,
tvarkau savo nuotraukas. Matote, vi-
sa ,,Oktava” sukabinta (maestro rodo
į nuotraukų koliažus ant sienų; čia
pat ir egzotiški  suvenyrai iš įvairių
kelionių). Čia mano prisiminimai.
Žiūriu ir man gera. Dainų nebera-
šau. Tiesa, parašiau vieną savo padė-
jėjai gimtadienio proga. O šiaip nebe-
noriu muzikos rašyti, pavargau.
Klausytis geros muzikos – mielai
klausau, bet rašyti... Jaunimas rašo,
tai ko aš turiu lįsti. Jie kritikuos, jų
jau kita kryptis. Aš nebelendu į tą
bažnyčią.  

M. Tamošiūnas: 
,,Gyvenu prisiminimais”
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ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. trejiems metams termi-
nuoti indėliai, 2.75 proc. trejiems
metams IRA terminuoti indėliai

California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, California

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

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Amerikos lietuvių Romos katalikų fe -
deracija primena, kad spalio mėnesį
skaičiuojami sekmadieninių šv. Mišių
da  lyviai. Kviečiame visus gausiau daly-
vauti lietuviškose Mišiose, kad įrodytu -
me, jog lietuviškos parapijos yra veiklios.

� JAV LB Brighton Park apylinkės val -
dyba kviečia spalio 16 d., sek madienį,
po 10:30 val. r. šv. Mišių Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčio-
je užsukti į Mozerio salę (4420 S. Fair -
field Ave., Chicago). Vaišinsime kugeliu
ir balandėliais. 

� Socialinių reikalų skyrius Lemonte
maloniai kviečia spalio 19 d., trečia-
dienį, 1 val. p. p. atvykti į Pasaulio lietu-
vių centro skaityklą (14911 127 th St.,
Lemont), kur bus rodomas dokumenti-
nis fil mas ,,Seirijai” iš ciklo ,,Mūsų
miesteliai”. Tel. pasiteiravimui 630-
243-8611.

� Čikagos lietuvių moterų klubas, mi -
nėdamas ,,Gintaro baliaus” 50 m. su -
kaktį,  š. m. spalio 22 d. 4:30 val. p. p.
,,Ca melot Banquet” salėje, Hickory
Hills, IL rengia pokylį. Vietas užsisakyti
galima tel. 708-388-4885 (Alma Baer). 

� Žmonių pageidavimu Psichologinės ir
dvasinės pagalbos draugija vėl buria
savitarpio pagalbos grupę 6 savaičių
sesijai. Pirmoji sesija prasidės ketvirta-
dienį, lapkričio 3 d. 7 val. v. Ziono lietu-
vių liuteronų bažnyčios patalpose (9000
S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453).
Pas kutinis užsiėmimas – gruodžio 8 d. 

� Buvę Maria High School ir St. Casi -
mir Academy abiturientai, mokytojai,
šei  mų nariai ir draugai kviečiami į meti -
nes šv. Mišias pasimelsti už visus mi ru -
siuo sius ir už tai, kad kongregacijos stei -
gėja Motina Marija Kaupaitė būtų pas -
kelbta Palaimintąja. Šv. Mišios bus au -
kojamos lapkričio 5 d., šeštadienį, 9:30
val. r. seselių Motiniškajame na me,
2601 W. Marquette Rd., Chicago. Prieš
Mišias – 9 val. r. – bus skaitomi mi ru -
siųjų vardai. Mišias atnašaus kun.
Msgr. Dennis Lyle, St. Mary of the Lake
Seminary, Mundelein, rektorius. Mi ru-
siųjų vardus prašoma pranešti iki spa-
lio 29 d. adresu mbrown@maria high -
school.org. 

�  Kasmetinis Lietuvos vyčių organiza -
cijos mirusiųjų prisiminimas įvyks lapk -
ri čio 6 d., sekmadienį, 11:30 val. r. Šv.
Antano baž nyčioje (518 West 28th Pl.,
Chicago, IL, 60616). Po Mišių rinksi mės

res torane  ,,Al  Teatro” (1227 W. 18th
St., Chicago, IL 60608). Vietas užsi sa -
kyti  prašoma iki spalio 29 d.  tel. 708-
337-0193 (Mary Beth Slakis). Taip pat
kviečiame Mid-America rajono kuopų
pirminin kus paskambinti  16-tos   kuo-
pos pirmininkui   Petrui Pauliui Žansai-
čiui (tel. 773-363-2023) ir pranešti sa-
vo kuo pos  mirusių narių pavardes.

� Marijos Remienės antrosios knygos
,,JAV lietuvių kultūros keliuose” sutiktu-
vės įvyks lapkričio 13 d., sekmadienį, 1
val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje, PLC,
Lemont. Programoje dalyvaus rašytoja,
buvusi ,,Draugo” vyr. redaktorė Danutė
Bindokienė ir ,,Draugo” bendradarbis dr.
Ro mualdas Kriaučiūnas. Popietę globoja
skautininkių ir vyr. skaučių draugovė
,,Sietuva”. Draugovės draugininkė dr.
Vilija Kerelytė.

� Tėvelių ir senelių dėmesiui! Vydūno
jaunimo fondas šį rudenį skirs stipendi-
jas (po 1,000 dol.) studijuojantiems
Lietuvių skautų sąjungos nariams. Infor -
ma ciją rasite Vydūno fondo tinklalapio
Stipendijų skyriuje www.vydunofon-
das.net

� JAV LB New Haven apylinkė malo -
niai kviečia į M. K. Čiurlionio kūrinių
kon certą ir paskaitą, kurie įvyks šešta-
dienį, spalio 29 dieną, 2 val. p. p. The
Church of the Redeemer bažnyčios salė-
je, 185 Cold Spring St, New Haven, CT
06511. M. K. Čiurlionio kūrinius atliks
pianistas Gabrielius Alekna. Dr. Stasys
Goštautas skaitys paskaitą apie M. K.
Čiurlionio meną. 

� Šiaulių miesto berniukų choras ,,Da -
gilėlis” spalio 29 d. 7:30 val. v. giedos
Šv. Andriejaus bažnyčioje (19-ta ir
Wallace St. sankryža, Philadelphia, PA).

� Detroit lietuvių kultūros klubas patik -
s lina adresą, kuriuo, norintys paremti
Kris tinos Petrauskaitės dainavimo studi-
jas, gali siųsti aukas. Čekius rašyti De -
troit Lith. Cultural Club ir siųsti adresu:
33324 Oak land Ave., Far mington, MI
48336. 

IŠ ARTI IR TOLI...

Spalio 1–2 dienomis Los Angeles, CA nuvilnijo, nušurmuliavo ,,Lietuvių dienos”. Nuot-
raukoje – šventinio koncerto akimirka.                                Eugenijos Misevičienės nuotr.

Pirksiu Žmuidzinavičiaus,
Rimšos, Vizgirdos ir Kasiulio

tapybos darbus. 
Tel. 708-349-0348.

JAV verslininkų misija Lietuvoje buvo sėkminga. Susitikimo akimirka (iš kairės):
Daiva Čekanauskaitė-Navarrette, LR garbės konsulė Los Angeles, John Shimkus, JAV
Kongreso narys iš Illinois, Ingrida Bublienė, LR garbės generalinė konsulė Ohio, Anees
Issa AL Zadjali, LR garbės konsulas Omane, John Finkbeiner, JAV ambasados Lietuvoje
politinių reikalų vadovas, ir Raimundas Mieželis, buvęs LR prezidento patarėjas.

Daivos Čekanauskaitės-Navarrette asmeninio albumo nuotr.

Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo seserys ir rėmėjų valdy-
ba kviečia tautiečius į kasmetinį Vėlinių dienos paminėjimą seserų
sodyboje  (600 Liberty Highway, Putnam, CT 06260). Metinis mirusiųjų pa-
minėjimas ir rėmėjų sąskrydis vyks spalio 30 d.

Dienotvarkėje:
10:30 val. r. – pasiruošimas šv. Mišioms. Išpažinčių klausymas
11 val. r. – šv. Mišios už visus vienuolijos rėmėjus ir gerada rius 
12 val. p. p. – Rėmėjų valdybos atstovo pranešimas; Pikniko ruošos

komiteto pranešimas ir mintys ateičiai; Rėmėjų tarybos narių sudėtis
12:30 val. p. p. –pietūs
1:45 val. p. p. – Vėlinių minėjimo programa: pamąstymas (didžiajame val-

gomajame); kapų lankymas; žvakučių uždegimas ,,Dangaus vartų” kapinai -
tėse; kapų bei naujų antkapių šventinimas; Vėlinių dienos Mišparai su palai-
minimu (koplyčioje). Po programos – kavutė.

Apie savo dalyvavimą prašoma pranešti iki spalio 27 d. tel. 860-928-7955
arba el. paštu sesigne@gmail.com

Dar viena  skaitytoja – Rožė Ražauskienė – atsiuntė savo darželyje užaugintas zini-
jas, kurių sėklas skaitytojams pavasarį išsiuntinėjo Draugo fondas.


