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Çikagoje darbâ pradeda
naujoji generalinè konsulè

Vilnius, rugpjūčio 15 d. (ELTA)
– Kelmės rajone iškilmingai atidaro-
ma atnaujinta Kražių kolegija, pažy-
mint jėzuitų atėjimo į Kražius 400
metų jubiliejų. Kražių kolegijos pas-
tatuose įsikurs šiuolaikinis Motiejaus
Kazimiero Sarbievijaus kultūros, tu-
rizmo ir informacijos centras, veiks
Kražių kraštotyros muziejus.

Numatoma, kad M. K. Sarbievi-

jaus kultūros centre veiks biblioteka,
kurioje bus senosios kolegijos litera-
tūros fondas, specializuotas meno ir
architektūros leidinių skyrius, šiuo-
laikinė interneto skaitykla, veiks me-
no mėgėjų veiklos bei senosios baroko
muzikos ir teatro studijos, įkurtoje
parodų ir konferencijų salėje bus ren-
giamos tarptautinės ir respublikinės
reikšmės meno parodos. Čia vyks

koncertai ir lotyniškosios muzikos
festivaliai, taip pat bus sudarytos są-
lygos vykti konferencijoms, tarptauti-
niams lotynistų susitikimams.

Kelmės rajono savivaldybės įgy-
vendinto Kražių kolegijos pritaikymo
turizmo reikmėms projekto vertė –
beveik 4 mln. litų, didžioji dalis lėšų –
per 3 mln. litų – skirta iš Europos Są-
jungos fondų.

Pranešame, kad nuo šių metų
rugpjūčio 4 d. Lietuvos Respublikos
(LR) generalinės konsulės pareigas
Čikagoje pradėjo eiti Skaistė Aniu-
lienė, kuri pakeitė kadenciją baigusį
kolegą Arvydą Daunoravičių.

Skaistė Aniulienė LR diplomati-
nėje tarnyboje dirba nuo 1991 m.
1991–1992 m. Užsienio reikalų mi-
nisterijos (URM) Protokolo skyriaus
pirmoji sekretorė. 1992–1995 m.
URM Nukelta į 6 psl.

Lietuvos Respublikos generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė.
LR Generalinio konsulato Čikagoje nuotr.

,,Rusija pati pakenkè
Vakarû pasitikèjimui”

Atnaujinta Kražiû kolegija

Washington, DC, rugpjūčio 15
d. (,,Reuters”/BNS/,,Draugo” info) –
,,Priekabūs” santykiai su Jungti-
nėmis Valstijomis neatitinka Rusijos
interesų, todėl Maskva turėtų liautis
,,ujusi” savo kaimynes, tvirtino JAV
prezidentas George W. Bush penkta-
dienį. G. W. Bush pridūrė, kad Rusija
pati pakenkė Vakarų pasitikėjimui ja,
kai prieš savaitę įsiveržė į Gruziją.

Skaitydamas savo pareiškimą iš
Baltųjų rūmų jis nurodė, kad ir JAV
norėtų gerų santykių su Rusija ir ne-
norėtų grįžti prie šaltojo karo laikų
santykių. JAV prezidentas sakė net-
rukus gausiąs pranešimų apie padėtį
Gruzijoje iš valstybės sekretorės Con-
doleezza Rice, kuri šiuo metu yra
Tbilisyje, atvykusi derybų su Gruzi-
jos vadovais, tikintis, kad įtampa tarp
Rusijos ir Gruzijos sušvelnės.

Pasak C. Rice, pasiektas tvirtas
susitarimas su Europos Sąjunga ,,pri-
pažinti Gruzijos teritorinį vienti-
sumą, taip pat pripažinti, kad Ab-
chazija ir Pietų Osetija yra tarptauti-

niu lygiu pripažįstamų Gruzijos sie-
nų viduje”. Tuo tarpu JAV gynybos
sekretorius Robert Gates perspėjo,
kad šis konfliktas gali turėti didelės
įtakos JAV ir Rusijos santykiams.

,,Rusijai turėtų būti atimta teisė
2014 m. rengti Žiemos olimpines žai-
dynes Sočyje, nes jos pajėgos įsiveržė

į kaimyninę Gruziją”, – ketvirtadienį
sakė du JAV parlamentarai, kurie pa-
žadėjo šį klausimą perduoti svarstyti
Kongresui.

Rezoliucijos projekte Tarptauti-
nis Olimpinis Komitetas (TOK) ragi-
namas ,,nedelsiant paskirti naują
miestą, Nukelta į 6 psl.

Vilnius, rugpjūčio 15 d. (BNS) –
Lietuvoje vyksta labdaros akcijos ka-
ro nusiaubtai Gruzijai paremti – su-
rinkta apie 85 tūkst. litų, taip pat ne-
šami drabužiai, siūlomi kiti buities
reikmenys.

Raudonojo kryžiaus draugija
pranešė, kad ketvirtadienį lėšų rinki-
mo sąskaitoje buvo 60 tūkst. litų.
Demokratijos ir vystymo plėtros fon-
do sąskaitoje ketvirtadienį buvo be-
veik 19 tūkst. litų, o su paties fondo
skiriamais pinigais susidaro 24
tūkst., sakė fondo valdybos narė
Kristina Vaičiūnaitė.

Kita fondo rengiama akcija –
drabužių Gruzijos gyventojams rin-
kimas – taip pat nepaliko abejingų.
Anot fondo atstovės, atsiliepė nema-
žai tiek pavienių asmenų, tiek įmonių.
Pabėgėliams ypač reikalingų daiktų,
tokių kaip drabužiai, rinkimo akcija
neapsiribojo sostine ir išplito į kitus
šalies regionus. Savanorių aukoms
rinkti atsirado Marijampolėje ir
Šiauliuose, sakė K. Vaičiūnaitė. Nuo
trečiadienio atidaryta humanitarinė
oro linija į Gruziją.

Tuo tarpu Rusijos prezidentas
Dmitrij Medvedev paragino Vakarus
neieškoti tik vienos kaltos pusės dėl
tragedijos Pietų Osetijoje. Maskvoje
tikimasi, kad Rusijos partneriai Va-
karuose darys viską, kad ,,šio tragiš-
ko įvykio pasekmės būtų kuo mažes-
nės”. D. Medvedev pažymėjo, kad
Rusija neketina teisintis, o pasiren-
gusi pateikti dokumentus, kurie pat-
virtina Gruzijos karių padarytus nu-
sikaltimus Pietų Osetijoje.

Gruzijos teritorinis vientisumas ir okupacinės kariuomenės išvedimas turi būti
svarbiausias tarptautinės bendruomenės tikslas. ,,News Bridgepix” nuotr.

Lietuviai aukoja
Gruzijai
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Turbūt ne paslaptis, kad neretai
Lietuvos aukštųjų mokyklų stu-
dentai neturi galimybių (o kai

kurie ir noro) vykti į kitą pasaulio kraš-
tą ir rašyti bakalauro laipsniui įgyti rei-
kalingo diplominio darbo. Daliai tų, ku-
riems pavyksta, galima sakyti, nusišyp-
so ne tik fortūna , bet ir geri žmonės be
kurių nebūtų įgyvendinamas šis iššū-
kis. Manau pats metas prisistatyti ir
apie netradicinę idėją papasakoti
plačiau...

Esu Gintarė Raugalytė — Vytauto
Didžiojo Universiteto istorijos specia-

lybės absolven-
tė. Prieš keletą
mėnesių pradė-
jau intensyviai
domėtis ir rašy-
ti apie lietuvių
išeiviją JAV,
tiksliau apie
ALRKF jauni-
mo stovyklą
, , D a i n a v a ” .
Penkiasdešimt
dvejus metus
sėkmingai puo-
selėjanti ir išei-
vijoje lietuvybei
atidavusi did-
žiausią indėlį
stovykla — ma-

žų mažiausiai verta pagarbos. Taip jau
sutapo, kad užmezgusi ryšius su
veikliais išeivijos atstovais atsidūriau
Dainavoje. Lietuvos Respublikos amba-
sadorė Kanadoje Gintė Damušytė patei-
kė siūlymą Sendraugių komitetui pri-
imti mane stovyklauti ir sudaryti sąly-
gas medžiagos rinkimui diplominiam
darbui. Komiteto nariai: Daina Čyvie-
nė, Dalia Lietuvninkienė, Rūta Kulbie-

nė, Viktutė Siliūnienė ir Linas Mikulio-
nis, nusprendę bendradarbiauti, skyrė
dalinę finansinę paramą ir parodė
pasitikėjimą studente iš mažos šalies
Lietuvos.

Stovyklavo visa širdimi !!!
2008 m. Sendraugių ateitininkų

stovykla, pavadinta ,,Visa širdimi”,
liepos 27 d. – rugpjūčio 3 d. aktyviai ir
produktyviai stovyklavo pagal paruoštą
intensyvią programą. Stovyklavę Dai-
navoje trijų generacijų atstovai rasdavo
sau tinkantį užsiėmimą. Tėveliai kas-
dien turėjo galimybę klausytis įvairiais
klausimais dėstomų paskaitų, kurios
vesdavo link prasmingų diskusijų.

Dr. Audrius Polikaitis, kalbėdamas
apie ,,e–sveikatą”, paskatino susimąs-
tyti, kiek pinigų yra išleidžiama svei-
katos priežiūrai ir kokie yra rezultatai.
Įdomus buvo palyginimas specialistų
klaidų su krentančiais lėktuvais. Pasak
paskaitininko, dažnai pasitaikančios
medicinos srityje dirbančiųjų klaidos,
nulemiančios 98 tūkstančius mirčių per
metus, prilygtų tokiam pat skaičiui au-
kų, jei per dieną nukristų du keleiviniai
lėktuvai.

Pokalbyje su Lyana Kubiliene ne-
trūko statistinių duomenų bei palygi-
nimų lietuvių ir amerikiečių mitybos
įpročių. Pirmieji dažnai renkasi svei-
kesnį, natūralesnį maistą, užkirsdami
kelią daugeliui ligų.

Luko Laniausko paskaitoje ,,Ar

mes girdime? Dievas šaukia!” buvo
įvardintos priežastys, neskatinančios
išgirsti pašaukimą. XXI amžiaus kul-
tūrą popiežius Benediktas XVI yra
pavadinęs ,,mirties kultūra”. Jėzuito
Luko Laniausko įsitikinimu, karjeriz-
mas, reliatyvizmas, amerikietiška kul-
tūra ,,čia ir dabar” bei technologija ne-
veda žmonių į pilnatvę. Diskusijų metu
pasigirdo nuomonių, kad nors trečio pa-
saulio šalys turi daugiau pašaukimų
tapti Bažnyčios ir Dievo tarnais, bet
vertinant reikia nepamiršti, jog tą įta-
koti gali ir finansinės gerovės aspektai.

Pokalbis su Matthew Pyle – ,,A
Mutt Among Purebreds: The Blended
Lithuanian Family” nubrėžė aiškias
kryptis, kaip išlaikyti ir brandinti lie-
tuvybę mišriose šeimose. M. Pyle žmo-
na Diana prisipažino dažnai iš ameri-
kiečių išgirstanti klausimų: ,,Kodėl sa-
ve žudai? Kam stengtis namuose kal-
bėti ir lietuviškai?” Pyle šeima entu-
ziastingai tvirtino, kad lietuviškumas
už Atlanto irgi egzistuoja, nes tam yra
visos sąlygos. ,,Ir mes dar galime išlai-
kyti lietuvybę at the same time”, —
kalbėjo Diana Pyle.

Dr. Augustino Idzelio ir dr. Petro V.
Kisieliaus paskaitoje ,,Kunigo Stasio
Ylos prisiminimai” buvo atkreiptas
dėmesys į Dainavos veikloje vis dar
gyvą kunigo metodiką. Kisielius nurodė
St. Ylos elito sąvokos reikšmę. ,,Elitas
Ylai yra Kristaus vergai, kurių tikslas
tarnystė ir pasiaukojimas, rizika,
meilė” — pažymėjo paskaitininkas.

Dvasiniu milžinu tituluojamas Yla
šiandien stovyklautojams ateitinin-
kams primena, jog reikia tobulėti,
kurti, mylėti ir save atiduoti. Ne vienas
iš susirinkusiųjų pažymėjo, kad šias
idėjas priima iki šiol Amerikos lietuviai
,,Dainavoje”.

Iõ Ateitininkû gyvenimo
Medñiagâ siûsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org
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Sendraugių stovyklos ruošos komiteto nariai kartu su stovyklos kapelionu. Iš k: Daina Čyvienė, Viktutė Siliūnienė, kun. Algis
Baniulis, Linas Mikulionis, Dalia Lietuvninkienė ir Rūta Kulbienė. Sendraugių stovykla įvyko liepos 27 – rugpjūčio 3 d.
ALRKF stovyklavietėje Dainavoje.

Ilgametė
,,Dainavos” veikla

traukia būsimų
istorikų dėmesį
Įspūdžiai stovyklavus
Sendraugių stovykloje

Gintarė Raugalytė

Ištisos šeimos stovyklavo Sendraugių stovykloje kartu. Čia pusseserių ir pusbrolių virtinė. Iš k: Jonas Pyle, Gabija Staniškytė,
Tomas Pyle, Veronika Gaškaitė, Virgilija Gaškaitė, Lidija Pyle ir Vytas Staniškis. Dainos Čyvienės nuotraukos

Gintarė Raugalytė

Nukelta į 3 psl.
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Ne vien tik dirba,
remia, bet ir

suburia, kuria!
STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Šiame už genį margesniame pasaulyje ir žmonės nevienodai pereina
juo. Vieni tyliai, ramiai, nieko nenuveikdami, be jokio atgarsio ar
žymės, kiti – amžiams palikę savo darbų ar kūrybos kupinas ver-

tybių skrynias! Taip šiuo žemiškuoju keliu vieni žengia be jokių pėdsakų
arba palikę juos smėlyje, kur jūros banga nuplauna į savo gelmes, kiti –
įspaudę savo pėdsakus tarsi cemente, kurių nei rūdys įveiks, nei nuo
amžių vėjų subyrės.

Dažnai girdime sakant, jog nėra nepakeičiamo žmogaus. Netiesa!
Gyvenimas, it pasityčiodamas, rodo kitką. Va, ir vėl kai kurie, lyg mūsų
tautos Dainiaus Maironio paskatinti, „paėmę arklą, knygą, lyrą” savo
veikla kalnus verčia, kultūros, mokslo, meno baruose gilią vagą varo! Aki-
vaizdus pavyzdys: nepapratai darbštuolei bei veikėjai Birutei Užgirytei-
Jasaitienei užbaigus savo gausius žemiškus pasiekimus, dar ir dabar, po
pustuzinio metų, niekas nepajėgia užpildyti jos įsipareigojimų (anot ame-
rikiečių populiaraus posakio, neatsirado pajėgiančių avėti jos paliktų di-
delių batų).

Na, o štai dar vienas panašus pavyzdys. Marija Remienė, toji nuolati-
nė, nepagydoma „Draugo” sirgalė, visad susirūpinusi dienraščio ateitimi,
jo įdomumu skaitytojams bei visakeriopa spaudos gerove, paskelbė, kad
rugpjūtį bus „Draugo” gegužinė. Netrukus ta žinia buvo atšaukta. Neat-
sirado savanorių talkininkų, pritariančių savo darbu padėti. O Marija 26
m. tempė tą sunkų vežimą su didžiuliu pavydėtinu pasisekimu. Ji buvo
subūrusi stiprų energingą renginių komitetą: Jadvygą Dočkienę, Kostą
Dočkų, Birutę Jasaitienę, Liūdą Lapienę, Matildą Marcinkienę, Karolį
Milkovaitį, Danutę Pareigienę, Stasę Paulionienę ir daugiau, kurie visi
dabar tik siunčia iš dangaus palaimą savo mėgiamam laikraščiui. Didžioji
šeimininkė Ona Norvilienė savanoriškai kepdavo viščiukus, kugelį, troš-
kindavo liet. dešras su kopūstais. Didžioji ir mažoji loterija tūkstantėliais
kasą papildė. Komiteto nariai plušo, padėdami įvairiose šventės pareigose.
Valdybos pirmininkė M. Remienė atlikdavo visus pagrindinius juodus dar-
bus, ji ir viską supirkdavo, suveždavo, iš vakaro paruošdavo viščiukus (va-
landomis stovėdama prie kriauklės juos valydavo nuo riebalų). Dabar M.
Remienė vadovauja Draugo Fondui, įnešusi 6,200 dol.

Marija, išsinešusi iš susipratusių lietuvių Bareikų šilto šeimos židinio
giliai įskiepytą krikščioniškumą bei tautiškumą, nuo pat pirmųjų žingsnių
Amerikoje, dar paaugle būdama pradėjo savo veiklą skaučių gretose ir
BALFo eilėse, įsijungusi į Dievo, tėvynės ir artimo meilės tarnybą. Jau-
nutė moteris, dar žalia visuomeniniame darbe, įniko į šalpos laukus, tręš-
dama juos savo darbu. Ji 25 m. buvo populiariai vadinamų Putnamo se-
selių rėmėjų pirmininkė. Porą metų padėjo Aldonai Prapuolenytei ruo-
šiant madų parodas, likusį ketvirtadalį šimtmečio savarankiškai viena pa-
ti vadovavo. Tos labai populiarios parodos sausakimšai užpildydavo Jau-
nimo centro didžiąją salę, net su vyrais. Iškilios profesionalės modeliuoto-
jos Nijolė (dabar Voketaitienė; profesijoje žinoma tik vardu), Aldona Lai-
tienė ir kt. kėlė meninę vertę.

Marija, gerbiama, vertinama ir mylima, maloniai vadinama Maryte,
juo toliau, juo plačiau plaukė į didžiuosius vandenis. Ją matome Lietuvių
Fonde, daugiau nei 40 m. sumaniai dirbančią įvairiose pareigose: Pelno
skirstymo, Valdybos, Tarybos pirmininkė, o dabar – LF Garbės komiteto
narė. Visus darbus vykdė kukliai, nesikeldama į didybę, nepaprastai dar-
bščiai, puikiai pasireikšdama visose srityse. Kaip kokia Barbė devyndarbė
ji griebiasi darbo, kurį vertindamas Lietuvoje Antanas Smetona skelbė:
„Kiekvienas doras darbas žmogų aukština.”

Įvertindama Marijos pareigingumą, organizuotumą, greitą atlikimą,
tvarką, sugebėjimus, sumanymų gausą LB vadovybė pakvietė ją vadovau-
ti Kultūros tarybai, kuriai ji šauniai vadovavo 3 kadencijas. Viena pačių
stipriausių tarybos vadovių, ji sekė it biliūniško laimės žiburio kalno vir-
šūnėje vis aukštos kokybės renginių: 7 „Ąžuoliuko” koncertai; gintaro
paroda Washington, DC ir Lemonte; Punsko „Klumpės” įamžinti koncer-
tai ir kt. Surengti 2 Išeivijos teatro festivaliai. Svarbiausią nepakarto-
jamą mintį – suruošti Lietuvos primadonos Violetos Urmanavičiūtės kon-
certą – M. Remienė įvykdė su neįtikėtinu pasisekimu. LF nė centu
neparemta, ji pelno gavo tik dėka jos sumaniai suburto komiteto, kuriam
vadovavo Algis Grigas. Savo kultūros darbą Marytė apvainikavo stambios
vienos tokios rūšies knygos „Lietuvių pėdsakai Amerikoje” (800 psl.) išlei-
dimu, kurią arkivysk. Sigitas Tamkevičius pavadino „lietuvių išeivių
Amerikoje paveldo enciklopedija”. Tai tarytum jos kūdikis – sumanė, per
visą Ameriką rinko medžiagą, su red. Audrone V. Škiudaite važinėdama
po visas valstijas, rinkdama nuotraukas, kaupdama lėšas (ir vėl LF nė
pirštu neprisidėjus), skambino, iš Urmanos koncerto pelno likutis padėjo.

Kultūrininkių raginama, parašė puikią savo veiklos knygą „Atsukant
laikrodį atgal”, skirtą mylimai Tėviškei – Musninkams. M. Remienė, kil-
niaširdė filantropė, Musninkuose pažėrė 60,000 dol. atnaujinti bažnyčią,
pastatė Archangelo statulą, savo lėšomis remia porą mokyklų, įtaisė taut.
drabužius moksleiviams, ruošia jiems konkursus, išleidžia juos į iškylas
pažinti savo tėvynę.

Nukelta į 10 psl.

,,Draugo” šimtmečiui artėjant,,Draugo” šimtmečiui artėjant
Šįkart vartome 1921 metų ,,Draugą”.

IŠ BRIDGEPORTO

Ar išlaikysime kvotimus?

Mūsų kolonija yra viena iš se-
niausių Chicagoje. Turime joje aps-
čiai biznierių, namų savininkų ir
įvairios rųšies profesijonalų. Didelė
dalis mūsų kolonijos Lietuvių yra šios
šalies piliečiais. Bet kaipo piliečiai
nevisuomet gauname paramą ar
užuojautą savo reikalams. Delko taip
yra? O tai del to, kad mes mažai te-
paisome savo teises bei pareigas
kaipo piliečių. Va, kad ir tai. Iš tokio
didelio skaitliaus Lietuvių, gyve-
nančių 4-toj Wardoj, nei sykį dar
nesame pasiuntę, t.y. išrinkę Lietuvio
atstovo į Chicagos miesto tarybą. Ar-
gi tai ne apsileidimas? Gal kas sakys,
kad neturėjom iki šiol tinkamų
žmonių – Lietuvių tai vietai. Bet tie
svetimtaučiai, kurie atstovaudavo
mūsų Wardą miesto taryboje vi-
suomet budavo tinkami? Ne ir ne, ir
jie nieko gero del musų, kaipo
Lietuvių, nėra nuveikę.

Bet štai dabar atsiranda musų
tarpe tinkamas asmuo, kuris nori
patarnaut musų (Bridgeporto) ko-
lonijos 4-tai Wardai. Juomi yra Wal-
ter J. Norkus, jaunas Lietuvis patrijo-
tas, sumanus ir pilnas ambicijos pi-
lietis, kurio gyvenimas turi geriausį
rekordą ir kuris turi ir reikalingą
išlavinimą ir kvalifikacijas tinkamai
musų Wardą atstovauti miesto tary-
boj. Jis nėra vergu nei jokios partijos
ir jei mes busime ant tiek susipratę ir
susiorganizavę, kad vienbalsiai už jį
balsuot. Vasario 22 d., tai galėsime
džiaugtis išrinkę žmogų, kurs daug
galės pagelbėt mums įvairiuose rei-
kaluose.

Paminkime ir tai, kad jeigu mes

turėtume daugiau Lietuvių, uži-
mančių atsakantesnes vietas Ameri-
konų tarpe, mums tai daug prigel-
bėtų musų tautos reikaluose. Ir sve-
timtaučiai mus labiau gerbtų ir la-
biau su mumis skaitytusi.

Moterys turi dabar lygias pilietiš-
kas teises su vyrais. Dabar gera proga
mums, moterims, pasirodyti susipra-
tusiomis Lietuvėmis pilietėmis. Ne-
pamirškite to moterys, jeigu jūsų vy-
ras turi piliečio poperas, tuo pat jo
žmona automatiškai tampa pilietė.
Už tai neužmirškite registruotis. Va-
sario 1 d., nes kitaip negalėsit balsuot.

Taigi, 4-tos Wardos gyventojai, ar
išlaikysime kvotimus, ar paremsime
savo tautietį, ar busime ant tiek
susipratusiais, kad vienbalsiai išrink-
ti į Aldermonus Lietuvį ir nebesiduot
savęs už nosies vedžioti svetimtau-
čiams, kurie musų reikalų nesupran-
ta ir nepaiso.

Lietuviai ir Lietuvės, laikykimės
busimuose rinkimuose obalsio: Savas
už savąjį. Lietuviai privalo savo balsą
atiduot už savo tautietį – Lietuvį.

Pilietė
Sausio 31 d. 1921 m.

Lietuviai, pasisaugokite

Po Clearingą, apie 63 gatvę, kur
gyvena apie 50 Lietuvių šeimynų
vaikščiojo žmogus, pasivadinęs ku-
nigu, sakėsi esąs iš Šv. Juozapo para-
pijois ir renkąs aukas delei našlaičių.
Jis nėra mums pažįstamas. Musų
kolonijoj galėjo surinkti apie kokį
$100.00. Jis vienur sakėsi esąs iš
North Sides, kitur iš So. Chicagos. Jis
nėra teisingas. Vaikščiodamas dalino
paveikslėlius.

Aukotojas
Vasario 4 d. 1921 m.

Gramatikos valandėlėje su Audra
Kubiliūte–Dauliene išryškėjo stovyk-
lautojų lietuvių kalbos raštingumas.
Nustebino susirinkusiųjų pakankamai
aukštas gramatikos ar kultūros taisyk-
lių žinojimas.

Gintė Damušytė paskaitoje ,,Pilie-
tinė visuomenė Lietuvoje: valstybės
priešas ar pamatas?” privertė ne vieną
pamąstyti ir pasisakyti. Pasak ambasa-
dorės, Lietuvos demokratija nėra stip-
ri, nes yra silpna demokratinė visuo-
menė. Pranešėja nurodė, kad situacija
keisis tik tada, kai bus šalyje daugiau
laisvės, atsakomybės, pasitikėjimo,
vertybių, šeimyniškumo, racionalumo,
Dievo bei tikėjimo, jog įmanoma būti
laimingiems.

Kol suaugusieji dalyvavo intelek-
tualiose paskaitose, pokalbiuose, jų
vaikai galėjo tobulėti meno, sporto bū-
reliuose. Sendraugiai visa širdimi kėlė
vėliavas ir giedojo Lietuvos himną.

Artėja Lietuvos tūkstantmetis –
lietuvybė visur gyva!

Atvykusi į Dainavą ketinau su-
rinkti kuo daugiau istorinių faktų. Na
suprantate, kas, kur, kada, kodėl ir su
kuo. Tiesa, radau ir niekur iki šiol

Sendraugių ateitininkų stovykloje
Atkelta iš 2 psl. nepanaudotą Dainavos archyvą, sukau-

pusį nemažai finansinių duomenų,
protokolų ir įkūrėjų laiškų. Visgi, mano
tyrimas tapo dar vaisingesnis, nes
turėjau progą istorijos genezę susieti su
pačių stovyklautojų šiandienine lietu-
vybės samprata.

Nemažai stovyklautojų teigė, kad
lietuvybė, lietuviškumas, lietuvis ir visi
kiti žodžiai su panašia šaknimi yra
lietuviški. Ką jie reiškia kiekvienam iš
mūsų — tai jau subtilus dalykas.
Pabandžius į tai įsigilinti, paaiškėja, jog
lietuvybė yra neatsiejama nuo tautos,
bet ne nuo valstybės. Išeivija sąmonin-
gai pritaria teiginiui, jog lietuvis ar
Lietuva gali būti ir yra visur. Išsilavinę
Dainavos stovyklautojai susikūrė
kampelį Lietuvos ten, Amerikoje, Mi-
chigan valstijoje, kuri gyva daugiau nei
penkiadešimt metų. Nesuklyskite, šie
žmonės nėra šovinistai ar kosmopo-
litai. Jie ir šaknimis, ir širdimi yra lie-
tuviai. Suvokimas išsaugoti ir puoselėti
savo tautos vertybes, istoriją ir kitus
dvasinius turtus veda prie prasmingos
visos tautos ir išeivijos vyksmo.

Simboliškai sutampa, kad Lietuvos
valstybė, pasitinkanti savo tūkstant-
metį, gyva ne tik geografiškai apibrėž-
toje teritorijoje, bet gyva visa lietuvių
tauta Dainavoje.
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MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

„SKATINOME SVEIKĄ LIETUVIŠKUMO JAUSMĄ”
Pokalbis su buvusiu gen. konsulu Čikagoje Arvydu Daunoravičiumi

DALIA CIDZIKAITÈ

LR generaliniame konsulate Či-
kagoje vyksta permainos. Pavasarį
siekti diplomato karjeros konsulatą
paliko raštvedys Tadas Kubilius. O
štai liepos pabaigoje visam laikui su
konsulatu ir šiam konsulatui priklau-
sančiose JAV valstijose gyvenančiais
lietuviais atsisveikino ir gen. konsu-
las Arvydas Daunoravičius. Šias pa-
reigas jis ėjo net dvi kadencijas. Tai
ne taip dažnai nutinkantis dalykas,
rodantis pasitikėjimą diplomatu ir jo
darbo įvertinimą.

Su gen. konsulu susitikome vos
savaitei likus iki jo išvykimo į naują
paskyrimo vietą — šįkart Vilniuje,
LR Užsienio reikalų ministerijoje,
kur jis jau pradėjo eiti globalios poli-
tikos departamento direktoriaus
pareigas.

,,Diplomatinėje tarnyboje nieko
nėra pastovesnio už nepastovumą.
Pačią pirmąją minutę, kai atskrendi į
šalį, žinai, kad iš čia išskrisi. Atva-
žiuoji kaip į ilgalaikę komandiruotę,
kuri kažkada baigsis. Maždaug
nujauti, kada ji baigsis”, — tokiais
žodžiais diplomato gyvenimą apibū-
dino Daunoravičius. Vis dėlto jo atve-
ju buvo kitaip, kaip jau minėjome,
gen. konsulas Čikagoje išdirbo dvi
kadencijas — penkerius metus.

Daunoravičius neslėpė, jog pasiū-
lymas pasilikti dirbti dar vienai
kadencijai, jam buvo netikėtas, ta-
čiau nors diplomato karjerai tai ne
visada yra teigiamas dalykas, tie
penkeri praleisti metai Čikagoje gen.
konsului buvo įdomūs ir vertingi. Čia
jo laukė nauja patirtis — santykiai su
lietuvių bendruomene: su pavieniais
asmenimis ir organizacijomis.

Paprašytas prisiminti savo pir-
mąjį susitikimą su lietuvių bendruo-
mene, gen. konsulas sakė, jog jų tą
dieną buvo du. Savo pirmąją kalbą
Daunoravičius pasakė prie Dariaus ir
Girėno paminklo Marquette Park
istorinio skrydžio 70-mečio proga.
Daunoravičius visam laikui prisimins
ne tik patį minėjimą, bet ir tai, kaip
sunku buvo tą Dariaus ir Girėno
paminklą surasti, prieš tai niekad ten
nebuvus. „Susitarėme, kad atvažiuo-
siu prie paminklo. Visi žino, kur jis
yra, tik aš nežinau! Kol aš tą pamin-
klą radau...” — šypsodamasis pasako-
jo Daunoravičius. Sutapimas ar ne,
bet ir paskutinė oficiali gen. konsulo
kalba buvo pasakyta prie Dariaus ir
Girėno paminklo — tik šįkart jau 75-
erių metų proga.

Po tų dviejų renginių (antrasis
buvo New York lietuvių suorganizuo-
ta madų šventė laive Michigan
ežere), prisimena Daunoravičius,
kvietimai apsilankyti pasipylė kaip iš
gausybės rago. Jei tik galėjo, jis
niekada neatsisakė atvykti. ,,Jeigu
žmonės kviečia, tai jie jau tikisi, kad
ateisi. Juk kviečia ne iš mandagumo,
— įsitikinęs Daunoravičius. — Aš
visąlaik sakydavau, kad įvertinant
tai, ką lietuvių bendruomenė čia,
Amerikoje, daro daugiau nei 10 val.
skrydžio nuo Lietuvos, be jokio už-
mokesčio, aukojant savo laiką, lais-
valaikį, neretai ir savo pinigus, ma-
žiausia, ką jiems atsidėkodamas galiu

padaryti, tai ateiti.” Būtų sunku
suskaičiuoti, kiek kartų jis lankėsi
Jaunimo centre, Pasaulio lietuvių
centre Lemonte, Šaulių namuose,
lietuviškose šeštadieninėse mokyk-
lėlėse ir kitur.

Paklaustas, ar buvo kada nors
atvejų, kai reikėjo teikti pirmenybę
vienai ar kitai lietuvių bangai ar gru-
pei, gen. konsulas atsakė, jog dirb-
damas konsulate laikėsi principo, kad
visi lietuviai, nesvarbu, kokių kartų,
emigracinių bangų, požiūrių ar įsi-
tikinimų, yra vienodi ir svarbūs.
,,Mums visi lietuviai yra vienodai
brangūs. Ir jeigu galime pradėti šiek

tiek mažiau kalbėti apie tai, kas mus
skiria, ir šiek tiek daugiau apie tai,
kas mus vienija, jungia, tai jau yra
gerai.” Tai Daunoravičius ir kon-
sulate dirbantys žmonės stengėsi
daryti per kultūrinius projektus,
renginius. ,,Kai kam gal tai nebuvo
įprasta, nepriimtina, bet ieškojome
formų, kad žmonės jaustųsi gerai iš
įvairių kartų ir bangų”, — sakė gen.
konsulas.

Jis įsitikinęs, jog bendravimas
yra pirmas žingsnis į supratimą. Ir
nors kartų konfliktas visuomet egzis-
tuoja, jo nereikia bijoti. Žinoma,
prisipažino Daunoravičius, norėtųsi
daugiau to susiklausymo, tačiau jis
kiek galėjo, tiek skatino tą bendrumo
jausmą, skatino suvokimą, jog nors ir
esame skirtingo amžiaus ir skirtingų
priežasčių genami atvykome į šią šalį,
vis tiek esame tos pačios tautos
medžio lapai. ,,Gal tai nuskambės ir
iššaukiančiai bei knygiškai, bet
skatinome sveiką lietuviškumo jaus-
mą. Ne tik krepšinio pergalių metu,
bet ir kitu laiku.”

Daunoravičiaus nuomone, jog jo,
kaip konsulo, darbas nebuvo kri-
tikuoti. Jo darbas buvo bandyti pa-
laikyti lietuvių ryšį su Lietuva, su
valstybe. Jo atveju tas ryšys buvo pa-
laikomas per valstybinę įstaigą —
gen. konsulatą Čikagoje. Pasak Dau-
noravičiaus, taip formuojasi pagarba
vieni kitiems: piliečių — tarnauto-

jams, tarnautojų — piliečiams.
Jam dirbant gen. konsulu Čika-

goje, pagrindiniai jų veiklos tikslai
buvo keli. Pirmieji du ir patys svar-
biausi tai: konsulinių paslaugų teiki-
mas ir ryšys su lietuvių bendruome-
ne. Į tai įeina ir renginių rengimas,
kurių dėka, Daunoravičiaus teigimu,
iš naujo imi didžiuotis savo kultū-
riniu palikimu. Kartais renginius
konsulatas rengė pats, savo jėgomis,
kartais įtraukdamas lietuviškas orga-
nizacijas. Gen. konsulas apgailestavo,
jog Lietuva, skirtingai nuo kitų šalių,
iki šiol neturi savo kultūros centro.
,,Gal jau laikas pradėti galvoti apie
tokio centrą steigimą, ypač tokioje

vietoje kaip Čikaga, kuri galbūt
galėtų būti ne tik vieta, kur atvež-
tume lietuvių meną, bet ir vieta, kur
lietuviai menininkai galėtų parodyti
savo darbus?”, — apie galimą to-
limesnę konsulato veiklos plėtrą kal-
bėjo Daunoravičius.

Vien šiais metais gen. konsulatas
Čikagoje surengė porą aukšto lygio
LR valstybinių delegacijų apsilan-
kymų ir susitikimų su lietuvių vi-
suomene. Paklausus, ar, jo nuomone,
tie susitikimai pavyko, gen. konsulas
sakė, kad tokie pokalbiai tarp žmonių
ir valstybę atstovaujančių pareigūnų
reikalingi tam, kad būtų pasikeista
nuomonėmis, būtų apsikeista kritika,
ja pasidalinta, kad būtų išsakyta
argumentuota nuomonė. Vis dėlto
jam norėtųsi, kad kritika, kurios
visada reikia, būtų racionali, o ne
verdantis emocijų katilas.

Prisimindamas paskutinį renginį
— LR Užsienio reikalų ministro
Petro Vaitiekūno ir jį lydėjusios dele-
gacijos susitikimą su lietuvių visuo-
mene Lemonte — gen. konsulas tei-
gė, jog jis nelabai patogiai jautėsi, kai
labai nepagarbiai ir visiškai be reika-
lo buvo užsipultas Užsienio reikalų
ministras. ,,Jei mes nejaučiame pagar-
bos, leidžiame sau elgtis taip su vienu
iš mūsų ministrų, kaip mus kitas
žmogus gerbs? — klausė jis. — No-
rėtųsi, kad žmonės suprastų, jog
pagarba prasideda nuo mažų da-
lykų.”

Daunoravičius teigė, jog jam ne-
sinorėtų, kad toks elgesys ir mosavi-
mas kumščiais persimestų ir į Seimo
rinkimus, kurie įvyks š. m. spalio mė-
nesį. Gen. konsulas stebėjosi iki šiol
tikrai negausiu išeivių dalyvavimu
rinkimuose. Jo nuomone, vienintelis
būdas demokratinėje valstybėje ką
nors pakeisti, yra ne per riksmus, ne
per muštynes, o per balsavimą, rin-
kimus. ,,Duotas įrankis į rankas, ku-
riuo žmonės nenori pasinaudoti. ,,Juk
balsavimas yra privilegija, kurios
neturėjome daugiau nei 50 metų”, —
įsitikinęs Daunoravičius. Žinoma,
sutiko jis, galima ginčytis, kodėl visi
išeiviai balsuoja vienoje apygardoje,
bet tokiu atveju jis ragina kelti ir šį
klausimą ir bandyti jį spręsti.

Dar nespėjęs išvažiuoti, Dauno-
ravičius jau kuria planus sugrįžti į
Čikagą. Tiesa, jau ne kaip gen. kon-
sulas. Jis sakė, jog gavo pakvietimą
apsilankyti šį rudenį PLC, Lemonte
vyksiančiame Mokslo ir kūrybos sim-
poziume. ,,Visi, matyt, tiek priprato,
kad aš esu Čikagoje, kad net neklau-
sia, ar aš tomis dienomis būsiu šiame
mieste”, — juokavo konsulas. Yra ir
dar viena priežastis, kodėl per Padė-
kos savaitgalį Daunoravičius norėtų
būti ne kur kitur, o Čikagoje. Tai jo ir
jo komandos kartu su ,,Show centru”
pradėtas rengti Čiurlionio styginių
kvarteto ir Andriaus Mamontovo
koncertas, kuris įvyks Čikagos centre
š. m. lapkričio 28 d. Tiesa, naują su-
manytą projektą teks įgyvendinti jau
naujai gen. konsulei — karjeros dip-
lomatei Skaistei Aniulienei, su kuria
pažintis dar laukia.

Paklaustas, ar Čikagos lietuviai
galėtų tikėtis ateityje pamatyti Dau-
noravičių einant LR ambasadoriaus
pareigas kurioje nors šalyje, gen. kon-
sulas atsakė, jog tokio posto nori visi.
,,Norėt neužtenka, nors, aišku, blo-
gas tas karys, kuris nenori tapti ge-
nerolu”, — sakė jis ir palinkėjo sau
būti geru kareiviu. O kol kas keletą
metų Daunoravičių tikrai galėsime
sutikti Vilniuje.

Pirmąją ir paskutinę savo, kaip gen. konsulo kalbą, A. Daunoravičius sakė
prie Dariaus ir Girėno paminklo Marquette Park, Čikagoje.

Jono Kuprio nuotr.
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TAUTINIAI ŠOKIAI – TAI NE VIEN MANKŠTA,
BET IR BŪDAS PATEKTI Į UNIVERSITETĄ

XIII Lietuvių tautinių šokių šventės leidinį pavarčius
RAMUNÈ KUBILIÙTÈ

Šeštadienio liepos 26 d. ,,Drau-
go” kultūriniame priede Pranas Vis-
vydas aprašė XIII Lietuvių tautinių
šokių šventę Los Angeles ir šiek tiek
aptarė jos programinį leidinį. Čia
pateikiami dar keli įspūdžiai apie šį
leidinį.

Kitą dieną po XIII Lietuvių tau-
tinių šokių šventės laikraščio ,,USA
Today” liepos 7 d. numeryje buvo išs-
pausdinas vedamasis ,,Šiandienos
debatas: išsimokslinimas visiems”
(Today’s Debate: Equal education).
Vedamojo pavadinimas teigia, kad
priėmimas į universitetą nepriklauso
vien nuo pažymių – ,,Admission to
college isn’t just about grades, test
scores.” Straipsnyje rašoma, jog ga-
limybių būti priimtam į universitetą
turi ne vien gabus studentas su ge-
rais pažymiais, bet ir muzikalus,
obojų pūsti mokantis studentas ar
humoro gyslelę turintis jaunuolis.

Universitetai kaip tik ir nori stu-
dentiškos ,,mozaikos”, įvairumo, su-
darant sąlygas studentams išmokti
vieniems iš kitų. Kandidatų į pres-
tižinius universitetus atrankos nėra
tobulos, bet jų siekis – užtikrinti įvai-
rių pažiūrų, gyvenimo patirčių ir
etninių grupių įvairovę – yra svei-
kintinas ir turėtų išlikti.

Pavarčius XIII Lietuvių tautinių
šokių šventės leidinį, galima per-
skaityti nemažai šventės dalyvių tei-
ginių, įrodančių, kad dalyvavimas
lietuvių tautinių šokių ansambliuose,
kaip ir humoro gyslelė ir grojimas
obojumi, gali padėti šokėjui univer-
sitetiniame gyvenime: šokėjams vie-
niems kitus sutikti, stiprinti jų lietu-
viškumo jausmą ir suteikti visoke-
riopo pasitenkinimo. Leidinyje Šokių
šventės dalyvių pasisakymai surašyti
lietuvių ir anglų kalbomis. Skaity-
tojas nežino, kuria kalba šokėjas
išsakė savo nuomonę.

,,Universitetas man pasiūlė sti-
pendiją, nes jiems patiko, kad aš šoku
tautinių šokių grupėje.” (Juozas
Pranckevičius, ,,Grandis”, Chicago,
IL)

,,Jaučiaus nuostabiai pasakęs
mūsų universiteto prezidentui, kad
tuoj po mūsų susitikimo einu šokti
lietuviškus tautinius šokius” (Mi-

chael Silver, ,,Šokis”, Durham, NC)

,,Susipažinau su savo būsimu
vyru ‘Spindulyje’.” (Viktorija Rad-
venienė, LB ,,Spindulys”, Los An-
geles, CA)

„Žmogus labai praturtina savo
gyvenimą siekdamas neįprasto tikslo.
Lietuviškas šokis suteikia daugiau
negu gerą mankštą ir progas ben-
dravimui; jis audžia draugystes vie-
tinėje bendruomenėje ir platesnėje
visuomenėje.” (Todd Crnovich, „Auš-
ra”, Omaha, NE)

Leidinio turinys

XIII Lietuvių tautinių šokių
šventės programą redagavo Zita
Petkienė, veikli Seattle, WA lietuvių
visuomenės narė ir uoli lietuvių tau-
tinių šokių puoselėtoja. Leidinį įsigyti
ir pavartyti galėjo visi Šokių šventės
dalyviai, o šokėjai programą turėjo
peržiūrėti prieš šventę ar po jos. Ši
programa, kaip ir ankstesnės, aprašė
lietuvių tautinių šokių švenčių istori-
ją išeivijoje, nors kai kuriuose anks-
tesniuose leidiniuose buvo daugiau
istorininių ir apžvalginių straipsnių
apie lietuvių šokius, šokių šventes
(prie jų dirbo ir didesnis redakcinis
kolektyvas!). Šių metų leidinyje –
rėmėjų reklamos ir įvairių Š. Ame-
rikos, Lietuvos organizacijų ir pavie-
nių asmenų sveikinimai. 2008 m.
Šokių šventės dalyviai ir šokėjai šven-
tės pradžioje išgirdo dar kelis sveiki-
nimus, kurie nespėjo pateikti į čia
aptariamą leidinį.

Visuose Šokių švenčių leidiniuo-
se lietuvių ir anglų kalbomis papras-
tai aprašomos toje šventėje dalyvau-
jančių šokių grupių gyvavimo istori-
jos, surašyti šokėjų vardai ir par-
vardės (nors, žinoma, sąrašai, pateik-
ti gerokai prieš šventę, nebūtinai ati-
tiko galutinę šokių ansamblių su-
dėtį), išspausdintos šokių grupės ir
jos vadovų nuotraukos. Grupių apra-
šymose vadovai surašė, kur jų grupės
yra šokusios: jų gyvenamose vieto-
vėse, ankstesnėse šokių šventėse Š.
Amerikoje ir Dainų švenčių Šokių
dienų programose Lietuvoje.

Kas šiame leidinyje gal šiek tiek
skiriasi nuo ankstesnių – tai anksčiau
paminėti šokėjų pasisakymai apie jų
dalyvavimą lietuvių tautinių šokių
grupėje, kurie šokėjai grupėje šoka
nuo pat jos įsikūrimo ir koks šokis
jiems pats mėgiamiausias. Ne viena
grupė paminėjo ,,Malūną”, daug kas
sako, kad 2008 m. Šventės programo-
je buvo šokamas ,,Malūnas”. Tačiau
pavarčius šventės leidinį, kuriame
išspausdinta visa programa, joje
šokami šokiai, jų choreografai, pa-
aiškėja, kad 2008 metų šventėje buvo
šokamas ,,Malūnėlis”, o ne ,,Ma-
lūnas”…

Programos leidinyje išspausdin-
tas išeivijos lietuvių tautinių šokių
švenčių ,,Giminystės medis”. Šio me-
džio emblema puošė ir Šokių šventėje
parduodamus suvenyrinius marški-
nėlius. Pamačius šį medį, galima
sutikti, kad Šokių šventės jungia
šokėjus ir praturtina jų gyvenimus,
gal panašiai kaip plati gentis sujun-
gia jos narius. ,,Šaltinis”, Detroit, MI. Nuotrauka iš XIII Lietuvių tautinių šokių šventės leidinio.
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KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviõka duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir îvairùs tortai
• Siunçiame mùsû produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitê
• Aplankykite mùsû svetainê — www.racinebakery.com

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607
312-957-1994

pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

OLIMPIADA-2008
Lituanistiniû� mokyklû� mokytojams
užskaitys darbo stažâ�  

Vilnius, rugpjūčio 15 d. (BNS) –
Švietimo ir mokslo ministerija įsipa-
reigojo mokytojams, dirbantiems už-
sienio lituanistinėse mokyklose, užs-
kaityti darbo stažą.

Tai  susitikime sutarė švietimo ir
mokslo ministras Algirdas Monke-
vičius su Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės (PLB) pirmininke Regina Na-
rušiene ir PLB švietimo tarybos pir-
mininke Loreta Paliauskaite.

PLB atstovės ministrui teigė,
kad lituanistinėse mokyklose dau-
giausia dirba pedagoginį išsilavinimą
turintys asmenys, tačiau esama ir to-
kių, kurie yra baigę universitetus,
bet neturi pedagoginės kvalifikacijos.
Dažnai pedagogai dirba negaudami
jokio atlyginimo.

Pasak L. Paliauskaitės, šiuo me-

tu užsienyje lituanistinėse mokyklo-
se dirba apie 400 pedagogų, daugelis
jų Lietuvoje yra sukaupę pedagoginę
patirtį. Nemažai pedagogų pragyve-
nimui užsidirba kitose srityse, o litua-
nistinėse mokyklose jie dirba sava-
noriškai, todėl norima jiems atsidė-
koti už skiriamą laiką ir jėgas.

,,Labiausiai besikeičiančios litua-
nistinės mokyklos yra Airijoje, Di-
džiojoje Britanijoje, Ispanijoje. Šitose
šalyse vienos mokyklos užsidaro, ki-
tos įsiteigia. Vaikų tėvai užsienyje
dažnai keičia darbą, gyvenamąją vie-
tą, todėl tenka ieškoti naujų patalpų
lituanistinėms mokykloms”, – sakė
viena PLB vadovių.

Didžioji dalis lituanistinių mo-
kyklų dirba savaitgaliais.

Atkelta iš 1 psl.    Valstybinio ir
diplomatinio protokolo direktoriaus
pavaduotoja. 1995–1998 m. LR am-
basados Danijos Karalystėje pirmoji
sekretorė. 1998–1999 m. LR spe-
cialiosios misijos Baltijos jūros valsty-
bių taryboje vadovo pavaduotoja.
1999–2001 m. URM Pirmojo dvišalių
santykių departamento patarėja Bal-
tijos jūros valstybių tarybos klausi-
mais. 2002–2004 m. LR ambasados
Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airi-

jos Karalystėje ministrė patarėja.
2004–2005 m. URM Europos šalių
departamento patarėja. 2005–2008
m. URM Darbuotojų skyriaus vedėja.
Diplomatinis rangas – ministrė pa-
tarėja (2001 m.). 

Generalinė konsulė Skaistė
Aniulienė į Čikagą atvyko kartu su
vyru Rimvydu bei sūnumi Aru ir
dukrele Altėja. 

LR Generalinio konsulato
Čikagoje informacija 

Lietuvos krepšininkai tapo pir-
maujančiais šešių komandų A grupė-
je. Tai paaiškėjo po to, kai trečiosiose
grupės rungtynėse ketvirtadienį
olimpinė čempionė Argentinos rinkti-
nė 77:53 sutriuškino pirmąją nesėk-
mę patyrusią Kroatijos rinktinę. Kiek
anksčiau Lietuvos krepšininkai 86:79
įveikė Europos čempionę Rusiją ir, iš-
kovoję trečiąją pergalę, ne tik tapo
pirmaujančiais grupėje, bet ir užsitik-
rino vietą varžybų ketvirtfinalyje.
Lietuviai kol kas viena pergale lenkia
argentiniečius ir kroatus.

* * *
Lietuvos bėgikė Eglė Balčiūnaitė

moterų 800 m bėgimo atrankos var-
žybose penktadienį nuotolį įveikė per
2 min. 0,15 sek. ir pateko į pusfinalį.
19-metė šiaulietė, kuri 0,74 sek. pa-
gerino asmeninį rekordą, šeštajame
atrankos bėgime atbėgo ketvirta,
pralenkusi Italijos, Portugalijos ir
Centrinės Afrikos Respublikos bėgi-
kes. 

***
Moterų buriavimo varžybose

,,Laser Radial” klasėje Lietuvos ats-
tovė Gintarė Volungevičiūtė po penk-
tadienį vykusio ketvirtojo plaukimo
iš trečiosios vietos pakilo į antrąją.
25-erių metų sportininkė ketvirtajį
plaukimą baigė pirma ir savo sąskai-
toje turi 25 baudos taškus. G. Volun-
gevičiūtė pirmajame plaukime atp-
laukė trečia, antrajame – 13-a, o tre-
čiajame buvo aštunta. Po keturių
plaukimų bendroje įskaitoje tebepir-
mauja amerikietė Anna Tunnicliffe,
turinti 20 baudos taškų. Trečiąją vie-
tą užima kroatė Mateja Petronijevič,
ji nuo Lietuvos buriuotojos atsilieka
vienu baudos tašku. Varžybose daly-
vauja 28 buriuotojos. Iš viso sporti-
ninkės turėtų varžytis dešimtyje
plaukimų. Po jų paaiškės buriuotojos,
kovosiančios dėl medalių paskutinia-
me plaukime.

***
Sėkmingai asmeninėse moterų

persekiojimo lenktynėse pasirodė 21-
erių metų Lietuvos dviratininkė  Vi-
lija Sereikaitė. Ji 3,000 m nuotolį
įveikė per 3 min. 36,063 sek. ir, užė-
musi šeštą vietą, pateko į varžybų
ketvirtfinalį. V. Sereikaitės varžove
bus antrą vietą atrankos varžybose
užėmusi šios rungties planetos čem-
pionė britė Rebecca Romero
(3:28,641). 

Kita Lietuvos atstovė 23-jų metų
Svetlana Pauliukaitė lenktynėse su-

gaišo 3 min. 45,691 sek ir, aplenkusi
tik Evelyn Garcia iš Salvadoro, užė-
mė 12-ą vietą ir į ketvirtfinalį nepa-
teko. Greičiausiai atrankos varžybose
važiavo kita Didžiosios Britanijos dvi-
ratininkė Wendy Houvenaghel.

* * *
Atėnų olimpinių žaidynių vice-

čempionė Austra Skujytė septynko-
vės varžybose po pirmosios dienos
bendrojoje įskaitoje užima 13-ąją vie-
tą. Pirmauja amerikietė Hyleas
Fountain, turinti 4,060 taškų. Lietu-
vė, kuriai antradienį sukako 29-eri,
nuo jos atsilieka 358 taškais. 

Kita mūsų šalies atstovė 23-ejų
metų Viktorija Žemaitytė po keturių
rungčių turi 3,496 taškus ir bendrojo-
je įskaitoje užima 27-ąją vietą. Po
sėkmingo pasirodymo rutulio stūmi-
mo rungtyje Austra pakilo į septintą-
ją vietą, o asmeninį rekordą pageri-
nusi Viktorija – į 26-ąją. 

***
22-jų metų Mindaugas Griškonis

akademinio irklavimo varžybose už-
ėmė aštuntą vietą. Penktadienį vien-
vietininkas iš Lietuvos 2,000 m nuo-
tolį B baigiamosiose varžybose (dėl
7–12 vietų) įveikė per 7 min 9,23 sek.
ir tik 1,41 sek. nusileido vokiečiui
Marcel Hacker. 

***
20-metė Lietuvos plaukikė Rugi-

lė Mileišytė penktadienį 50 m lais-
vuoju stiliumi įveikė per 26,19 sek.,
tačiau nepateko į pusfinalį. Bendroje
įskaitoje lietuvė užėmė 39-tą vietą
tarp 90-ties dalyvių, o iki išsvajoto še-
šioliktuko jai pritrūko 1,12 sek. Grei-
čiausiai atrankos varžybose 50 m
laisvuoju stiliumi plaukė australė
Cate Campbell (24,20), olandė Mar-
leen Veldhuis (24,38) ir amerikietė
Dara Torres (24,58).

***
Mindaugo Mizgaičio bronzos me-

dalis graikų-romėnų imtynių varžy-
bose užtikrino Lietuvai 43-ą vietą,
kurią ji dalijasi su dar devyniomis ko-
mandomis. Pirmaujanti tebėra olim-
piados šeimininkė Kinija, iškovojusi
35 medalius – 22 aukso, 8 sidabro ir 5
bronzos. Antrąją vietą su 34 (10; 9;
15) apdovanojimais išsaugojo JAV
sportininkai, lenkiantys į trečiąją vie-
tą su 12 medalių (7; 2; 3) pakilusius
Vokietijos atletus. Iš viso olimpinius
medalius Beijing iškovojo 52 valsty-
bių sportininkai. 

,,Rusija pati pakenkè Vakarû
pasitikèjimui” 

Çikagoje darbâ pradeda naujoji 
generalinè konsulè

Atkelta iš 1 psl. kuriame bus ren-
giamos 2014 m. žiemos olimpinės žai-
dynės”.

Sočio olimpinių žaidynių organi-
zacinio komiteto pirmininkas Dmitrij
Černyšenka pateikė pranešimą, kad į
JAV parlamentarų rezoliuciją turėtų
reaguoti TOK, o ne jis ir jo komanda.

Be Sočio, į konkurso finalą buvo
patekęs Austrijos miestas Zalcburgas
ir Pietų Korėjos miestas Pchenčanas.
Kongreso narių rezoliucijos projekte
tiesiogiai neminima olimpiados boi-
koto galimybė, tačiau TOK pasirin-
kimą gali paskatinti prisiminimai
apie 1980 m. Maskvos olimpinių žai-
dynių boikotą, kurį JAV organizavo
po Sovietų Sąjungos įsiveržimo į
Afganistaną. Sovietų Sąjunga į šį
boikotą atsakė nepasiųsdama savo
komandos į 1984 metų olimpines žai-

dynes, kurios vyko Los Andžele.
Tuo trapu Lietuvos prezidento

spaudos tarnyba praneša, kad V.
Adamkus pasidalijo savo apsilanky-
mo Gruzijoje įspūdžiais. Lietuvos va-
dovas pabrėžė, jog, nepaisant Rusijos
prezidento Dmitrij Medvedev pati-
kinimo, esą karinė operacija Gruzi-
joje nutraukta, Rusijos karinės pajė-
gos tęsia savo veiksmus Gorio mieste
ir kitose Gruzijos vietose.

Šalies vadovo nuomone, dėl šios
priežasties į Gruziją turi atvykti gau-
sios Europos Sąjungos ir kitų Vakarų
valstybių taikdarių, stebėtojų ar kitos
pajėgos, kurios  stebėtų Rusijos karių
neteisėtus veiksmus. Vėliau tarptau-
tinė bendruomenė tai turėtų prin-
cipingai įvertinti teisės požiūriu, ra-
šoma pranešime.
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Ona Ališytè-Šulaitienè

Lietuvai atgavus nepriklausomy-
bę, kasmet lankausi joje. Ir nors įvai-
riuose tėvynės miestuose turiu daug
pažįstamų, draugų, mane visų pirma
traukia manoji gimtinė – nedidelis
miestelis (tiksliau – bažnyt kaimis,
esantis šalia Vilkaviškio) Alvitas, ku-
rio apylinkėse, Misviečių kaime, ma-
no tėvai nepriklausomoje Lietuvoje
turėjo stambų ūkį. Karo negandos be-
veik visą mūsų šeimą, kaip ir ne vie-
ną alvitiškį, nubloškė į priverstinę
emigraciją, kurios nelengvą dalią
mums visiems, tremtiniams, teko pa-
tirti, bet kurioje mes nepalūžome ir,
nepaisant labai didelių sunkumų, iš-
likome ir lietuviai, ir patriotai. 

Visada ir visur mus stiprino bei
palaikė tvirtas tikėjimas, o su juo – ir
neblėstanti svajonė, kad kada nors
Lietuva vėl atgaus laisvę. Ir štai mū-
sų svajonės išsipildė. Po ilgų sun kios
okupacijos metų aš, kaip ir dau gelis
kitų emigrantų, grįžau į laisvą Lie-
tuvą, vėl išvydau taip ilgai nematytą
mieląjį, gražųjį  Alvitą, gimtąsias vie-
tas, aplankiau gimtinę, atsiklaupiau
prie motinos kapo, pasimeldžiau...

Vaikštinėjau po miestelį bei jo
gražias apylinkes – mielas ir taip ge-
rai pažįstamas. Matant čia įvykusius
didelius pokyčius ir laiko paliktus
pėdsakus, mintys nejučia nukrypda-
vo į kuklią, bet labai garbingą ir įdo-
mią Alvito istoriją. Vis dažniau prisi-
mindavau jo praeitį, kuria mes, visi
alvitiškiai, galime didžiuotis ir kurią
privalome žinoti. Juk Alvito vardas
pi rmą kartą minimas „Lietuvos met-
ri koje” jau 1590 m. 1617 m. jame bu-
vo pastatyta pirmoji (dar medinė)
šventovė. Jos statybą rėmė ir finan-
savo Lietuvos maršalo  Albrechto
Radvi los (1558–1592) žmona, pirmo-
jo Kuršo kunigaikščio Gotardo Ket-
lerio duktė, pamaldi katalikė kuni-
gaikštienė Ona (1567–1617), kurios
vardu ir pati šventovė buvo pavadin-
ta. Įdomu, kad Lenkijos karalius ir
Lietuvos didysis kunigaikštis Zig-
mantas III Vaza (1566–1632) savo
fundaciniame akte įrašė, jog Alvito
klebonas „turįs būti lietuvis ar mo-
kantis lietuviškai  kalbėti, o Dievo žo-
dį skelbti žemai tiškai ir teikti sakra-
mentus”. Po to Alvitas pradėjo spar-
čiai augti ir jau 1650 m. minimas kaip
miestelis. 1685 m. jame buvo atidary-
ta parapijinė lietuviška mokykla.
1824 m. už parapijiečių ir valstybės
lėšas buvo pastatyta ir pašventinta
nauja, graži mūrinė šventovė, nes se-
noji nebepajėgė patenkinti išaugusių
miestelio poreikių. 

Ypač tai pasakytina apie didžiuo-
sius šv. Onos atlaidus, kuriais Alvitas
garsėjo nuo seno. Jų metu vykdavo
dideli turgūs-kermošiai, privažiuoda-
vo daugybė žmonių, kurių nemažą
dalį su darė verteivos, vyko gyva pre-
kyba, buvo sudaromi sandėriai, o gre-
ta jų vyko įvairios pramogos, pasiro-
dymai ir t. t. Matyt, tada ir gimė gar-
sioji daina „Šaltyšius”, kurios žodžius
„nuvažiavo į Alvitą pirkti Jonui dū-
dą...” turbūt žino visa Lietuva. O
naująją šventovę vietos dvarininkas
S. Gauronskis vėliau ne tik suremon-
tavo, bet dar ir papildė savo šeimos
koplyčia-mauzoliejumi, kurį 1905 m.
pastatė šventoriaus kampe ir kuris
išliko iki mūsų dienų, jame palaidoti
šios giminės narių palaikai.

Tačiau Alvitas garsėjo ne tik at-
laidais. Jo žmonės visada buvo  pat-
riotiškai susipratę bei sąmoningi.
Spaudos draudimo laikais miestelyje

ir jo apylinkėse buvo platinami lietu-
viški laikraščiai, knygos, maldakny-
gės, mokomi vai kai, o 1880 m. jame
susibūrė ir ne didelis, bet pajėgus pa-
rapijos choras (tiksliau – mišri giedo-
tojų grupė), kuris trimis balsais lietu-
viškai giedojo ne tik mišparus ir Roži-
nį, bet neretai ir liaudies bei šiaip pa-
saulietines dainas. Visa tai, matyt, la-
bai prisidėjo prie to, kad iš Alvito ir jį
supančių kaimų – Čyčkų, Kiršų, Geis-
teriškių – kilo tokios visiems žino-
mos, garsios, Lietuvos kultūrai, moks-
lui ir politikai nusipelniusios asmeny-
bės: rašytojas Tatarė (1805–1889),
poetai Tys liava (1902–1961),  Bradū-
nas, mano mėgstama poetė ir prozi-
ninkė Julija Švabaitė-Gylienė, žurna-
listai broliai Kemėžiai. Alvito dvare
apsigyveno Nepriklausomybės akto
signataras, Valstybės tarybos narys
D. Mali nauskas (1869–? Sibire) – visų
neišvardysi. Pridursiu, kad šiandieną
turbūt jau mažai kas žino, jog pirmie-
ji lietuviai, patekę į Angliją, buvo Kie-
lius iš Alvito ir Marcinka iš Marijam-
polės. Krymo karo (1853–1856) metu
jie, tarnaudami rusų kariuomenėje,
pateko į anglų nelaisvę, buvo atga-
benti į Angliją ir nuo 1865 metų joje
apsigyveno.

Neabejoju, kad visi alvitiškiai,
skaitydami šias mano eilutes, sutiks,
jog visų mūsų gražiausi, nepamiršta-
mi tų praėjusių dienų prisiminimai
yra susiję su Alvito šventovėje esa n-
čiu stebuklinguoju Marijos paveikslu
ir, žinoma, didžiaisiais šv. Onos  atlai-
dais, – visa tai, apie ką su gilia, mums
visiems suprantama nostalgija savo
eilėraštyje „Bažnytkaimis”, skirtame
Alvitui, rašė mūsų žymusis „alvitiš-
kis” poetas Kazys  Bradūnas: ,,Šven-
toriuje klevai ir saulė,/ Varnėnų švil-
pauja pulkai./ Ten, mano kūdikio pa-
sauli,/ Šviesiausia pasaka likai.”

* * *
Deja, šiandien mūsų gražiosios

šventovės vietoje stūkso tik didelė
griuvėsių krūva – baigiantis II pa-
sauliniam karui besitraukiantys vo-
kiečiai ją iki pamatų susprogdino.
Taip aš jos daugiau ir nebeišvydau.
Šventovė iki šiol tebėra neatstatyta –
okupantas šventoves tik uždarinėjo ir
griovė ar vertė jas sandėliais, bet jų
nestatė. Laimei, sveika ir karo nepa-
liesta išliko minėtoji  Gauronskių
koplyčia (Dievas išsaugojo!), joje nuo
1945 m. iki šiol ir vyksta pamaldos.

Meldžiamasi nedidelėje, ankštoje
patalpoje, kunigui vos ne liečiantis
veidu su be simeldžiančiais, kurių
dauguma, neišsitekdami viduje, net
lieka lauke, už durų. Man tai išvydus,
tuoj pat kilo mintis apie naujos šven-
tovės statybą. Čia mane labai akty-
viai palaikė dabartinis  jaunas, ener-
gingas Alvito klebonas Vytautas Ka-
jokas, kuris visa siela yra atsidavęs
savo parapijos reikalams. Greit tokių
palaikančiųjų atsirado ir daugiau,
tarp jų – ypač karšta mūsų bendra-
mintė bei rėmėja, poetė, mano gera
drau gė J. Švabaitė-Gylienė, taip pat
kilusi nuo Alvito, aktyvi „alvitiškė”,
daug metų užsiimanti labdara, mate-
rialiai remianti ne vieną Alvito šeimą
ir rodanti gražų meilės savo gimtinei
pavyzdį. Na, ir aš pati kiek galėdama
vis daugiau dėmesio skyriau naujos
šventovės reikalams, skambindavau
kleb. Kajokui, teiravausi, tardavausi
su juo, paragindavau ir džiau giausi,
kad jis taip pat nenuleidžia rankų. Be
to, susidomėjimą parodė ir Alvito pa-
rapijiečiai (šiandieną parapijoje jų yra
apie 2,500), kurie šiuo klausimu krei-

Mùsû Alvitas

pėsi į Vilkaviškio vys kupą. Ir visų
mūsų pastangos nenuėjo veltui –
2006 metų rugsėjį vyskupas R. Nor-
vila pasirašė dekretą, leidžiantį ats-
tatyti šventovę.

Šiuo metu jau vyksta paruošia -
mieji darbai: valomi ir tvarkomi būsi-
mos šventovės pamatai, statybai bus
panaudota ir dalis senosios šventovės
gerai išsilaikiusių plytų. Manau, kad
čia vykstantys darbai turės ir moks-
linę-istorinę vertę, nes, nuvalius že-
mių sluoksnį, po juo atsivėrė skliau-
tuoti senosios šventovės rūsiai, ku-
riuose jau rasta sietynų, žvakidžių
liekanų, kaulų ir kt. archeologinių ra-
dinių. Kleb. Kajoko teigimu, „tai tur-
būt vienintelė šiuo metu Lietuvoje
pradėta atstatyti bažnyčia. Statybos
darbai turėtų įsibėgėti šių metų pa-
vasarį.” Prie šių klebono žodžių no-
rėčiau pridurti, kad darbų sparta di-
dele dalimi priklausys ne tik nuo Lie-
tuvos, bet ir nuo mūsų išeivijos, o
ypač – nuo alvitiškių, išbarstytų po
visą pasaulį, geros valios pastangų ir
noro paspar tinti šią Alvitui taip rei-
kalingą statybą. 

* * *
Šiandieną labiausiai reikia dėme-

sio ir visokeriopos paramos šventovei
ne tik iš alvitiškių, kur jie begyventų,
bet ir iš visų lietuvių, kuriems yra
brangus katalikų tikėjimas. Tai, ko
per visą savo valdymo metą okupan-

tas nepadarė ir nesiruošė padaryti –
atstatyti  Alvito šventovę – šiandieną
turime padaryti mes, atgavę laisvę ir
nepriklausomybę lietuviai.  Neabejo-
ju, kad bendromis pastantomis  įveik-
sime visus su statyba susijusius sun-
kumus, kokie jie be būtų. Kleb. Kajo-
ko nuomone, „dar bas užsitęs kelerius
metus ir kainuos ne mažiau kaip 4–5
mln. litų. Dabar iš rėmėjų, parapijie-
čių, valdžios įstaigų esame surinkę
tik dalį reikalingų lėšų, jų dar nema-
žai trūksta.” Pratęsdama jo mintį,
kviečiu visus paremti šią statybą ir
pasekti gražiu poetės J. Švabaitės-
Gylienės pavyzdžiu, kuri buvo viena
pirmųjų ir viena aktyviausių naujos
šventovės statybos rėmėjų. Dėkime
pastangas – ir tikrai sulauksime tos
dienos, kai Alvite stovės nauja šven-
tovė, o mes visi kartu pasidžiaugsime
dar vienais maldos namais, į kurių
statybą bus įdėta ir mūsų pastangų
dalelė. O jų šventoriuje, Bradūno žo-
džiais tariant, vėl „šlamės klevai,
švies saulė ir varnėnų švilpaus pul-
kai”, ir ne vienas alvitiškis, gyvenan-
tis Lietuvoje ar išeivijoje, kaip švie-
siausią pasaką prisimins savo tolimos
kūdikystės pasaulį.  Bradūno eilėmis
norėčiau ir užbaigti šiuos savo prisi-
minimus apie praeitį ir mintis apie
dabartį: „Bažnytkaimi, tylus, ramus,
prie upės,/ Tu saugok mano kūdikio
svajas./ Ten, kai altoriuje ant rankų
supa/  Dievulį mažą Marija.”

Kleb. Vytautas Kajokas

O. Ališytės-Šulaitienės nuotr.

Prašau visus 
galinčius paremti

atstatomą–naujai statomą 
Alvito Šv. Onos bažnyčią. 

Dievas visiems 
Jums tealygina.

Maldoje su Jumis Alvito 
kleb. kun. Vytautas Kajokas
(mob. tel. +370-698-87688)

2008 metai

Alvito Šv. Onos parapijos
sąskaita 

DnbNord Lietuva 
banko kodas 40100

Sąskaitos nr. 
LT 464010040100081535



8                    DRAUGAS, 2008 m. rugpjūčio 16 d., šeštadienis

JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

2711 West 71 Street,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906

Dr. VILIUS MIKAITIS
Dr. ANDRIUS KUDIRKA
Dr. JUSTYNA STENGELE

Õeimos daktarai ir chirurgai
10811 W. 143rd St. Orland Park, IL 60467

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimâ

GGEEDDAASS MM.. GGRRIINNIISS,, MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, WI 53142
((226622)) 994488--66999900

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

Trùkio, tulñies pùsl�s, krùties,
� ñarnyno, endokrinologinè ir
laparoskopinè chirurgija.
330000 BBaarrnneeyy DDrr..,, SSuuiittee AA

JJoolliieett,, IILL 6600443355
TTeell.. 881155--774444--00333300;; 

lliieettuuvviiõõkkaaii 881155--774444--88223300
wwwwww..cceenntteerrffoorrssuurrggeerryyaannddbbrreeaasstthheeaalltthh..ccoom

Chirurgai 

DDrr.. VViiddaa II..PPuuooddžžiiūnniieenn�
HHeeaalltthhyy CCoonnnneeccttiioonn

CChhiirroopprraaccttiicc && RReehhaabb CClliinniicc

Manualinè ir fizinè terapija, sporto
traumû specialistè, nugaros, kaklo ir
sânariû gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminû

patarimai.

1166554477 WW.. 115599 SSttrreeeett
LLoocckkppoorrtt,, IILL 6600444411 

TTeell.. 881155--883344--99007755//99007766
KKaallbbaammee lliieettuuvviišškkaaii

LLIINNAASS SSIIDDRRYYSS,, MM..DD..
Akiû ligos / Chirurgija/Akiniai

9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge

TTeell.. ((770088)) 663366--66662222
Holy Cross Hospital, #410S

TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Plastinè chirurgija

Stuburo ir skausmo ligos 

Chiropraktika ir 
manualinè terapija

Cardiac Diagnosis, LTD.
4901 W. 79th St.
Burbank, IL 60459

Tel. 708-424-2024
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Õirdies ir kraujagysliû ligos
Valandos pagal susitarimâ

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D.
SUSAN T. LYON, M.D.

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

Telefonas (708)-239-0909
� Manualinè terapija
� Chiropraktika
� Bioenergetinè kompiuterizuota îranga
� Kraujo tyrimai
� Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

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

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

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDrr.. PPEETTRRAASS VV.. KKIISSIIEELLIIUUSS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

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

663300--994411--22660099

JJOONNAASS VV..PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD
TTEERRRRII DDAALLLLAASS PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD

AANNDDRREEWW EENNGGEELL,, MMDD
Illinois Pain Institute

Nugaros, sprando, galvos, sânariû,
sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû

skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.
EEllggiinn:: 884477--228899--88882222

MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

KAIP IŠVENGTI ,,MEDICARE”
PARDAVĖJŲ APGAULIŲ?

,,Medicare” pardavėjai (ir, deja,
tarp jų neretai pasitaikantys sukčiai,
viliojantys iš pagyvenusių šios pro-
gramos klientų pinigus už melagin-
gus pažadus teikti paslaugas) taip
suįžūlėjo, kad jų veikla rimtai susi-
domėjo JAV Kongresas bei visuome-
ninės vartotojų gynimo organizacijos.
Ta proga ,,Medicare” teisių centras
(The Medicare Rights Center) dar
kartą nutarė atkreipti vartotojų dė-
mesį į pagrindinius ,,Medicare” vals-
tybinės sveikatos draudimo pro-
gramos principus bei įstatymų numa-
tytas draudimo polisų pardavimo
taisykles. Tikimasi, jog tokiu būdu
vartotojai galės lengviau apsiginti
nuo prekybos agentų, siūlančių ,,Me-
dicare” planus, tačiau akivaizdžiai
pažeidžiančių tas taisykles. 

Kaip žinoma, ,,Medicare” paslau-
gas vartotojai gali gauti vienu iš trijų
būdų:

� dalyvaudami įprastoje ,,Medica-
re” programoje (kuomet valstybė
moka tam tikrą nustatytą sumą pi-
nigų už vartotojo naudojimąsi medi-
cinos paslaugomis);

� dalyvaudami įprastoje ,,Medica-
re” programoje, tačiau taip pat įsigiję
papildomą sveikatos draudimą (,,Me-
digap” ir pan.);

� įsigiję privatų ,,Medicare” drau-
dimo planą, priklausantį ,,Medicare
Advantage” planų grupei.

Receptinių vaistų draudimas
(vadinamasis Part D) vartotojams yra
prieinamas kaip papildomas, sava-
rankiškas planas, kurį galima įsigyti
greta įprasto ,,Medicare” (ir kai
kurių privačių draudimo planų), arba
kaip paslauga, jau esanti jų įsigytame
privataus ,,Medicare” draudimo
plano siūlomų paslaugų rinkinyje.

Kompanijos, prekiaujančios ,,Me-
dicare” draudimo planais, privalo
laikytis tam tikrų taisyklių bei
nuostatų, ypač – organizuodamos
savo siūlomų produktų reklamines
kampanijas. Vartotojas privalo būti
pilnai ir teisingai informuojamas tiek
apie plano kainas, tiek apie siūlomas
paslaugas. Nors nedraudžiama rek-
laminę informaciją apie privačius
,,Medicare” planus skleisti žiniask-
laidoje ar per klientų namuose besi-
lankančius prekybos agentus (su
salyga, kad klientas, susisiekęs su
pardavėju, pareiškia norą, jog agen-
tas apsilankytų jo/jos namuose), vis

dėlto egzistuoja tam tikri apriboji-
mai, numatomi valstijų bei federali-
nių prekybos įstatymų, kurių visi
pardavėjai privalo laikytis:

� Draudžiama įrašinėti į draudi-
mo programą klientus, paskambinus
jiems telefonu. Jei telefonu ir yra
siūlomas konkretus ,,Medicare” pla-
nas, klientas, norėdamas tą planą įsi-
gyti, privalo pats perskambinti par-
davėjui.

� Prekybos agentai, skambinan-
tys klientams telefonu, neturi teisės
rinkti jų asmeninių bei finansinių
duomenų (įskaitant Social Security
bei ,,Medicare” numerį). Taip pat
draudžiama reikalauti bet kokio
išankstinio apmokėjimo telefonu. 

� Prekybos agentai neturi teisės
ateiti į jūsų namus be pakvietimo,
taip pat skambinti jums, jei esate
įtraukę savo telefono numerį į Na-
cionalinį ,,neskambinimo” registrą
(National Do-Not-Call Registry), ar
neprašyti siųsti el. laiškų.

� Draudžiama už plano įsigyjimą
siūlyti prizus bei dovanas, kurių
vertė viršija 15 dol. sumą. Jei siūlo-
mos vertingesnės dovanos/prizai, pa-
gal įstatymą jos privalo būti priei-
namos visiems, nepriklausomai, ar
asmuo įsigyja siūlomą prekę/paslau-
gą, ar ne. 

� Reklamuojant siūlomą planą(-
us), draudžiama naudoti palyginimą
su kitų kompanijų siūlomais produk-
tais, konkrečiai įvardinant tuos pro-
duktus. Taip pat negalima, siūlant
privačius draudimo planus, vartoti
tokių savokų, kaip ,,Medicare-en-
dorsed”, ,,Medicare-preferred” ir
pan. Nors iš esmės galima naudoti
žodį ,,Medicare” paties plano pava-
dinime, griežtai draudžiama bet ko-
kiu būdu duoti klientams suprasti,
kad konkretaus pardavėjo siūlomas
planas yra valstybinės ,,Medicare”
programos kažkaip išskirtas iš visų
kitų.

Pardavėjai neturi teisės naudoti
iš klietų gautą asmeninę informaciją
kitų prekių ir paslaugų pardavimams
bei parduoti/perduoti šią informaciją
kitoms kompanijoms be raštiško
klientų sutikimo. 

Pagal Medicare Rights Center
bei žiniasklaidos informaciją
parengė Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Aras D. Tijūnėlis, M.D.Aras D. Tijūnėlis, M.D.
Board Certified

LAKE COUNTY
PLASTIC SURGERY

1880 W. Winchester Road, Suite 107 
Libertyville, IL 60048
O: 847-968-2401
F: 847-968-2402

www.lc-plasticsurgery.com

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road, 
TTeell.. 777733--558855--22880022

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

TENISO MĖGĖJŲ DĖMESIUI!TENISO MĖGĖJŲ DĖMESIUI!
Čikagos Lietuvių Teniso Klubas 

organizuoja Lietuvių Teniso Turnyrą Oak Law 
teniso klube, rugpjūčio 30-31 dienomis. 

Visus norinčius dalyvauti turnyre prašome registruotis
telefonu 708-288-4531 arba elektroniniu paštu:
vytas404@yahoo.com iki rugpjūčio 25 dienos. 

Turnyro pagrindinis rėmėjas – Atlantic Experss Corp.  
Dėl smulkesnės informacijos prašome skambinti 

telefonu 708-288-4531.
Teniso klubo valdyba.
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

4635 W. 63 St.;Chicago
TTeell.. 777733--773355--77773300

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
TTeell.. 663300--332233--55005500

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis uñ�  prieinamâ kainâ
Susitarimui kalbèti angliõkai arba lietuviõkai
44664477 WW 110033 SStt,, OOaakk LLaawwnn,, IILL
5555 EE WWaasshhiinnggttoonn,, SSttee 22440011,, 

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

TTeell.. 770088--559988--88110011
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. LL.. PPEETTRREEIIKKIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL
1 mylia î vakarus nuo Harlem Ave.

TTeell.. 770088--559988--44005555
Valandos pagal susitarimâ

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

TTeell.. 663300--332233--22224455
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA  EE.. CCEEPPEELLÈÈ,, DD..DD..SS..
Dantû gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

TTeell.. 770088--559988--22113311
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
TTeell.. 663300--224433--11001100
Valandos susitarus

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

Pilna dantû prieñiùra:
� implantai
� tiltai, karùnos, protezai
� vaikû dantû gydymas
� õaknies kanalû valymas
� chirurgija
� parodontozès specialistas kabinete
� kosmetinès procedùros — ,,veneers”,   
balinimas

RRAAMMOONNAA CC.. MMAARRSSHH,, MMDD SSCC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

GinekologijaDr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Kalbame lietuviõkai ir angliõkai. Priimamos
îvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimâ.

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21

Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

33223355 WW.. 111111 SStt,, CChhiiccaaggoo,, IILL 6600665555
777733--223333--00774444 aarrbbaa 777733--448899--44444411

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

RUTH JÙRATÈ BARSKY, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

Čia galima užsitarnauti gero spe-
cialisto vardą, rimtesnių vadovų pa-
garbą, bet visur ir visada jautiesi tu-
rįs juodą antspaudą. Kiekviename
žingsnyje turi ant kaktos tą juodąją
žymę, ir pakanka kvailo prakeiksmo,
kad esi „priešas”, ir visi jam patikės
labiau, nors ir kaip besistengtum. O
juk taip bus visada, ir net esant
laisvėje...

Sunkiomis abejonių valandomis
atrodo, kad ir visas likęs gyvenimas
yra beprasmis. 

Tenka gerokai su savimi kovoti,
kad galėtum normaliai jaustis, būti
žmogumi, siekti gėrio ir gerai dirbti.
Šiose sąlygose pusiausvyros ieškau
tik darbe. Kai esu užimtas, kai turiu
visokių rūpesčių cecho darbe, kurie
neduoda ramybės ir laisvalaikiu,
tada užmirštu savo miglotą, tamsią
ateitį ir galiu nepulti į mane supantį
purvą.

O to purvo čia labai daug. Tiesa,
radau ir čia gerų, rimtų žmonių, bet
yra daug ir visiškai sugedusių, kurie
apkartina gyvenimą visiems aplinki-
niams.

Aš, kaip ir anksčiau, dirbu me-
chaniku medžio apdirbimo įmonėje.
Man darbas eina neblogai, įsitrau-
kiau į praktiką. Tikiuosi, kad šis pa-
tyrimas ir ateityje pravers. Dalį cecho
įrengimų pats sukonstravau ir pa-
stačiau. Jie veikia gerai. Atrodo, ma-
nimi visi patenkinti. Sutariu ir su
darbininkais,  kas mūsų sąlygose ne
visada lengva.

Algos gaunu 100 rbl. mėnesiui, o
į rankas – 85 rbl. Priimant dėmesin
Jūsų visų pagalbą, to pakanka. Sten-
giuosi įsigyti rūbų, nes jau laikas gal-
voti apie būsimąjį gyvenimą tremty-
je. Kas gi toliau bus? Nežinau nieko...

Turiu teisę gauti tik po du laiš-
kus per mėnesį ir tiek pat išsiųsti.
Anksčiau šios taisyklės ne visada lai-
kėsi, dabar sugriežtėjo. Ypač tą
jaučiu aš. Aplinkiniais keliais siųsti
laiškus draudžiama. Už tai gali visai
uždrausti korespondenciją.

Stasys apie mane daugiau Jums
papsakos.

Dabar gyvenu kitoje stovykloje.
Persikėlėme prieš penkias dienas.
Mano adresą reikia rašyti ne 239/3,  o
239/2 „Glavno” (rusiškai). Juozas.

58. 1950 m. rugpjūčio 20 d.
Gyvenu naujoje vietoje, truputį

arčiau darbo. Pradžioje buvo sun-
kiau, gal dar buvau nepripratęs, da-
bar jau geriau – prisitaikiau. Galiu ir
vakarais padirbėti, o tai man labai
svarbu. Ceche visada daug darbo,
reikia mechanizuoti, pertvarkyti
transportą. Mūsų įmonėje steigiamas
naujas cechas. Prie to man irgi teko
dirbti.

Buvau susirgęs, pakilo tempera-

tūra, įtariu drugį, maliariją. Tikiuosi
greit pasveikti.

Laikas jau galvoti, kad iš čia ne-
trukus išeisiu, teliko keletas mėne-
sių. Dar nežinau, kas bus toliau. Tik
labai liūdna, kad tėvynėje būti
negalėsiu. Stengiuosi apie tai ne-
galvoti, bet mintys pačios ateina...

Ši vasara čia labai lietinga. Upės
išsiliejo daugiau negu pavasarį, visur
aplinkui buvo dideli ežerai ir dabar
dar vanduo nenuslūgo. Netgi geležin-
kelis buvo  potvynio užlietas. Dabar
jau šaltoka, nebetoli ir žiema.

Mano naujas adresas: Sverdlovs-
ko sritis, Serovsko rajonas, stotis Sos-
va. Pašto dėžutė: 239/2. Jūsų Juozas.

59. 1950 m. spalio 22 d.
Jau savaitė, kai nedirbu, esu ligo-

ninėje. Jūs tik nesirūpinkite, nieko
gyvybei pavojingo nėra. Man apendi-
cito priepuolis ir jau antras ir stiprus.
Dabar man geriau, temperatūra jau
normali, skausmo beveik nėra. Gydy-
tojas – chirurgas, o čia jis labai geras,
žada operuoti ir viskas bus gerai. Kad
tik suspėtų iki išlaisvinimo. Juk te-
liko 61 diena...

Čia visi mane vertino, tikiuosi,
kad ir naujoje vietoje mano darbas
bus gerai vertinamas, gaila, tik ne tė-
vynėje, bet ką gi padarysi. Gaila, kad
susirgimas sumaišė kai kuriuos mano
planus. Juk aš dabar net du su puse
mėnesio negausiu jokio atlyginimo, o
naujo gyvenimo pradžiai man visko
reikės.

Praneškite seserims apie mane.
Visiems parašyti dabar negalėsiu.
Juozas.

60. 1950 m.  lapkričio 10 d.
Aš išėjau iš ligoninės, bet dar ne-

dirbu. Žada mane operuoti, tik neži-
nau kada. O mano išėjimo į laisvę ter-
minas artėja. Bijau, kad nesusirgčiau
pakelyje. Todėl operacijos laukiu,
kaip ir laisvės. O iki jos tik pusantro
mėnesio beliko.

Siuntinio dabar ir nesiųskite, ne-
spėsiu gauti. Geriau pasiųskite man
pinigų. Čia krautuvėlėse kai ką nu-
sipirksiu, ko reikės naujajam gyve-
nimui. Palaukite mano naujojo adre-
so.  Truputį neramu, kad keltis į nau-
jąją vietą teks per pačius šalčius.
Jūsų Juozas.

61. 1950 m. gruodžio 22 d.
Rašau Jums pakelyje į naują

vietą, kuri man dar nežinoma. Kol
kas kelionė nebloga, aplinkiniai tokie
patys, kaip ir aš. Į Sosvą Jūsų pasiųs-
tus daiktus ir pinigus gavau. Labai
dėkoju. Mano sveikata gera. Manęs
neoperavo, nes ligoninėje buvo kapi-
talinis remontas. Dabar apendicitas
nurimo. Operuosiu, kai tik galėsiu.
Su Naujaisiais metais. Juozas.

Toliau laiškai rašomi iš Kazachi-
jos, iš Kastanajaus. Juozas ten po
truputį įsikūrė, dirbo, sukūrė šeimą,
susilaukė dviejų vaikučių. Tik į
Lietuvą grįžti jam neleido, dėl to jis
visą laiką labai pergyveno. – L. R.

Pabaiga.

Juozo Siručio laiškai 
iš Sibiro lagerių 
(1945—1950)

Nr. 16

PRIEŽIÙRA

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

draugišką aplinką, skanų maistą, gerą
priežiūrą, nuostabų klimatą. Leidimas:

197605898.  Tel: (323) 353-2140, fax:
(323) 931-4576, Jūratė Ezerskienė.

Dėmesio kryžiažodžių sprendėjai!

Naujas SUDOKU (4) galvosūkis ir gerai išsprendusių pavardės bus iš-
spausdintos rugpjūčio 23 d. šeštadienio ,,Drauge”. Redakcija
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sâñiningai patarnauja
îvairiû nuosavybiû pirkime ir par-
davime mieste ir priemiesçiuose.

Accent
Homefinders

DRAUDIMO PASLAUGOS

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

Praõykite Rasos — kalba lietuviõkai
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL

708-423-5900

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

kompanionèms ir namû ruoõos
darbininkèms. Galima gyventi
kartu arba atvykti î darbâ 

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055

RIMAS
STANKUS

• Çikagoje ar priemiesçiuose
• Greitas ir sâñiningas patarnavimas
• Nuosavybiû îkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolâ
• Pensininkams nuolaida

HONIG – BELL

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

IÕNUOMOJA

IIššnnuuoommoojjaammii du 4 kamb.  butai.
Vienas Cicero miestelyje, o kitas
Kedzie ir 66 pl. su baldais. Netoli
parduotuvių. Geras susisiekimas.
Tel. 708-656-6599

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBÈ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mùsû
patogiu ,,lay-away” planu.
Atliekame visus foto - 
laboratorijos darbus.

Darbo val.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; õeõtadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uñdaryta.

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998

•••ÎVAIRÙS•••

VISI STALIAUS
APDAILOS IR REMONTO

DARBAI. 
PLYTELIŲ KLOJIMAS, 
NAUJOS STATYBOS.
Tel. 1-312-929-7165

PRIEŽIÙRA

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEÑTI 
AUTOMOBILIUS IÕ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNÇIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIÛ REMONTÂ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

Atkelta iš 3 psl.
Sakoma, jog savo parapijoje

pranašu nebūsi. M. Remienė tiek
daug yra gavusi apdovanojimų, jog
šiame jau per ilgame straipsnyje visi
nė netilptų. 1996 m. popiežius Jonas
Paulius II suteikė medalį „Pro  Ecc-
lesia et Pontifice”; 1998 m. Lietuvos
Laisvės kovos sąjūdžio apdo vanoji-
mas „Už nuopelnus Lietuvai pasi-
priešinimo dalyvio kryžiumi”; 2002
m. – LDK Gedimino ordino Riterio
kryžius; 2003 m. – TMID prie LR Vy-
riausybės Garbės aukso ženk las „Už

nuopelnus”, 2006 m. – I laipsnio
„Partizanų žvaigždė”. Žymenys: LF
padėka už „ištvermingą LF au gi -
nimą”; 1998 m. „National’s Who’s
Who” – už profesionalų vadovavimą
JAV; 2005 m. Musninkų bendruo-
menė suteikė „Garbės nario” vardą ir
daug daugiau.

Marija  Remienė žengia savo dar-
bų keliu iškelta galva, Aukš čiau siojo
apdovanota talentais, gražios išvaiz-
dos, elegantiška, visad pasipuo šusi
žavia šypsena, kuri viena dažnai
reiškia daugiau kaip tuzinas rožių.

Ne vien tik dirba, remia, bet ir...

Palm Beach, FL, lituanistinės mokyklėlės mokytojai, vadovybė ir rėmėjai iš
kairės: Vytautas Daugirdas, Jūratė Barkauskaitė-Meister, Inga Beniotienė,
Vida Tomkevičienė, Renata Armalaitė, Arūnas Račkauskas, Jolita
Dautartaitė, dr. Andrea Zotovaitė.                                

Visų kartų parama 
lituanistiniam švietimui

RIMGAILÈ ZOTOVIENÈ

Vos man atvykus į Ameriką
(prieš 60 m.), girdėjau tokį „juoką”.

Vienam Texas universitete pro-
fesūra nutarė streikuoti. Streikuo -
tojų tikslas buvo gauti atlyginimą
tokį, kokį gauna valytojai ir sargai.
Man atvykus iš Lietuvos, kur moks-
las, menas ir literatūra buvo aukš-
čiausių vertybių sąraše, šis skaudus
juokas niekad neišdilo iš atminties.
Jis pasako, kaip menkai apmokami
švietimo darbuotojai, net tokiame
turtin game krašte. Čia ir mokslai, ir
menai nuolatos remiami privačių
žmonių parama.

O ką jau kalbėti apie lituanistinį
švietimą? Didžiuosiuose miestuose,
kur vaikučių daug, mokyklėlės pajė-
gia išsilaikyti iš tėvelių mokesčių ir
šiek tiek iš Lietuvių Fondo bei vi -
suomenės paramos. Mažose vietovė -
se, kur vaikučių mokosi tik keliolika,
finansinė problema iškyla visu aštru-
mu. Čia mokytojai net negali sva-
joti apie valytojų atlyginimą. Viskas
vyksta pasiaukojimo ir aukų pagal-
ba.

Palm Beach Floridos lituanistinė
mokyklėlė gražiai veikia jau ketveri
metai. Pradinę paramą jai davė gar-
bės konsulas Stanley Balzekas, Jr.,
užleisdamas konsulato patalpas šeš-
tadieniais. Po dviejų metų reikėjo
rasti patalpas už pinigus. Mažam
skaičiui, vos 14 vaikučių, tėveliams ir
mokytojams reikia rūpintis viskuo,
tad pasiaukojimo krūvis didelis. Vai -
kučiai vežami daugiau kaip šimtą

mylių. Tačiau mokyklėlė veikia,
ir mokslo rezultatai pasigėrėtini.
Džiaugs mas šildo  širdis, kai matai
5–6 m. „pipirus”, nemokėjusius nė
žodžio lietuviškai, po poros metų jau
kalbančius, deklamuojančius, dai-
nuojančius šia kalba. Mokyklėlės or-
ganizacija pavyzdinga. Čia dirba pa-
tyrusios mokytojos: Vida Tomkevičie-
nė, Renata  Armalaitė, Arūnas Rač-
kaus kas. Mokyklos direktorė Inga
Benio tienė. Jūratė Barkauskaitė-
Meister ir Jolita Dautartaitė, pade-
dant dr. Andre a Zotovaitei – gabios
administratorės pasirūpina viskuo,
kad tik mokyklėlė gyvuotų.

Kitais metais švęsime 1000 metų
jubiliejų nuo tada, kai Lietuva pirmą
kartą buvo paminėta rašytiniuose
šaltiniuose. Po pasaulį išblaškyti lie-
tu viai taip pat padėjo Lietuvai išlikti
1000 metų. Šios mokyklėlės lietuviu-
kai yra Lietuvos ateities, vilties dalis.

Paremti mokyklėlę finansiškai
šiemet susibūrė kelių kartų gerada-
riai: Rūta Bronušienė, Vytautas ir
Silvia Daugirdai, Vilhelmina Gedgau-
dienė, dr. Antanas ir Aldona Lipskiai,
Vanda Majauskienė, Danguolė Ma-
jauskaitė, Vytautas ir Bronė Pauliai,
Marius ir Kotryna Sodoniai, dr.
Henrikas ir Alicija Soliai, dr. Andrea
Zotovaitė, Rimgailė Zotovienė.

Ir mokslo metų užbaigtuvėse per
dr. Andreą Zotovaitę paaukojo po 50
dol.  Iš viso 550 dol.

Tikimės, kad kitais metais auko-
tojų skaičius paaugs ir per 1000-ąjį
Lietuvos jubiliejų galėsime mokyklėlę
paremti 1,000 dol. auka.
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PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
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.

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

jau daug metû teikia pagarbû patarnavimâ liùdesio valandoje. Jû
laidojimo namai yra Çikagoje ir priemiesçiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kùno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

1-773-523-0440;     1-708-873-0500

• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

,,Still Proudly Serving Lithuanian Families”

HILLS
FUNERAL HOME

(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors)
10201 S. Roberts Rd.
Palos Hills, IL 60465

Other Locations Available
(708) 598-5880

“Formerly of Roseland”     “Family Owned & Operated”

Tel. 630 257 0339; 888 594 6604 1138 B  State St., Lemont, IL
www.alwayswithflowers.com           www.alwayswithflowers.net teleflora

FTD

Always with FlowersAlways with Flowers
Gèlès visoms progoms JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje

Mielam draugui
A † A

KAZIUI MARKUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiu dukrą DANGUOLĘ BIELS-
KIENĘ ir jos vyrą PIJŲ, jų dukras ir visus artimuosius.
Ilsėkis ramybėje ulone.

Julius Karsas

Lietuvos karo aviacijos karininkui – lakūnui ir mielam
Melrose Park kaimynui

A † A
KAZIUI MARKUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo dukrai DAN-
GUOLEI ir žentui PIJUI BIELSKAMS, anūkėms
KRISTINAI ir AUDRAI bei giminėms Lietuvoje.

Jokūbas, Gražina ir Jonas Gražiai
Aleksandra (Gražytė), dr. Linas, Arija

ir Petras Simonaičiai

A † A
LIUDAS KĘSTUTIS VOLODKA

Mirė 2008 m. rugpjūčio 14 d., sulaukęs 66 metų amžiaus.
Gimė Tauragėje, Lietuvoje.
Gyveno Westmont, IL.  Anksčiau Downers Grove, IL.
Nuliūdę liko: vaikai Alina Davies su vyru Thomas; Karina

Pflanz su vyru Christopher; Daina su  sužadėtiniu Jeremiah Staggs
ir Aras Volodka; anūkai Džiugas, Liudas, Jūratė, Lilija ir Linas; bro-
lis Algirdas su žmona Kristina; uošvė Viktorija Pikelienė; svainės
Sylvia Pikelytė ir Aldona  Sikora su vyru Ted bei kiti giminės.

A. a. Liudas buvo vyras a. a. Mildos Pikelytės ir brolis a. a.
Rėtos  Volodkos.

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, rugpjūčio 17 d. nuo  2 v.
p.p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugpjūčio 18 d. 9:30 val. ryto
Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionis bus palydėtas į
Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv.
Mišios. Po šv. Mišių a. a. Liudas bus palaidotas Lietuvių Tautinėse
kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt.  Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
LIUDUI VOLODKAI

mirus, gilią užuojautą broliui ALGIUI ir KRISTINAI
su šeima, dukroms ALINAI ir KARINAI su šeimomis,
DAINAI ir sūnui ARUI reiškia

draugai Leopoldas ir Izida von Braun su šeima

LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto 

apylinkèse ir priemiesçiuose. Patarnavimas 24 val.
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�A. a. Viktoras Kizlaitis, gy ve -
nęs Oak Lawn, mirė rugpjūčio 12 d.
Apie atsisveikinimą bus pra nešta vė -
liau.

�Socialinių reikalų skyrius Le-
monte skelbia trečiadieniais Bočių
menėje, PLC,  rodomų lietuviškų do -
kumentinių filmų sąrašą. Rugpjūčio
20 d. – ,,Paberžė” ; rugpjūčio 27 d. –
,,Merkinė” (1-a dalis); rugsėjo 3 d. –
,,Merkinė” (2-a dalis) Maloniai kvie -
čiame dalyvauti.

�Šeštadienį, rugpjūčio 30 d., bus
minimos Šv. Kazimiero seserų kong -
regacijos įkūrimo 101 metinės. Šven-
tė prasidės šv. Mišiomis  9:30 val. r.,
seselių Motiniškajame name, 2601 W.
Marquette Rd., Chicago, kur melsi -
mės, kad kongregacijos steigėja Moti -
na Marija Kaupaitė būtų paskelbta
Palaimintąja. Po Mišių seselės visus
pakvies į auditoriją, kur skambės mu -
zika, galėsite nusipirkti seselių švie -
žiai iškeptos duonos ir kitokių gar-
dumynų, išgerti puodelį kavos, pas -
ka nauti saldumynų. Vyks loterija.
Tel. pasiteiravimui: 773-776-1324.

��Mokslo metų atidarymo šventė
Čikagos litua nis tinėje mokykloje pra si -
dės rugsėjo 6 d. 8:30 val. r. šv. Mišiomis.
Po Mišių ir iškilmingo atidarymo mo-
kiniai ir mokytojai eis į klases. Kvie -
čiame tėvelius, buvusius mokinius, mo -
kytojus atvykti į mokslo metų atida -
rymą. Tel. pasiteiravimui: 630-832-
6331 (Jūratė Dovilienė).

��Jau 52 metus Čikagos Lietuvių
opera kelia mūsų dvasią, į mūsų tau-
tos aruodą pila kultūrinį derlių, sklei-
džia grožį, vienija mus. JAV LB Le  -
monto apylinkės valdyba rugsėjo 21
d., sekmadienį, 4 val. p.p. maloniai

kviečia į   Čikagos Lietuvių ope ros pa -
ge rbimo vakarą, kuris vyks Jau  nimo
centro didžiojoje salėje, 5620 S. Cla -
remont Ave., Chicago. Susitiksite su
buvusiais ir dabartiniais Čikagos Lie -
tuvių operos solistais ir atlikėjais. Va -
karą ves svečias iš Lietuvos muzi -
kologas Vaclovas Juodpusis. Bilieto
kaina – 35 dol. (koncertas, vakarienė,
šokiai). Kviečiame tapti šio renginio
rėmėjais. Aukas siųsti adresu: Romas
Kronas, 6428 S. Ridge Ave., Willow -
brook, IL 60527 arba Nijolei Penikai -
tei-Petrošienei, 10939 S. Komensky
Ave., Oak Lawn, IL 60453.  Tuo pačiu
bus rengiamas tai progai skirtas lei-
dinys. Norinčius reklamuotis leidiny-
je ar įdėti sveikinimus prašome
kreiptis tel.: 708-424-9345 (Nijolė
Peni kai tė).

�JAV LB East Chicago apylin-
kės valdyba rugpjūčio 24 d. 1 val. p.p.
Vi lučių sodyboje, 1143 Southview Dr.,
Schereville, Indiana, ruošia gegužinę.
Maloniai kviečiame apsilankyti. Tel.
pasiteiravimui: 219-322-4533.

�Visus maloniai kviečiame į Bal -
ti jos tautų festivalį, kuris vyks rug-
pjūčio 30–31 d. Lakewood, NJ, Estų
namuose, 4 Cross Str., Vets Hwy.,
Jackson, NJ. Šventė prasidės 1 val. p.
p. Bilietus užsisakyti galite tel.: 732-
446-7615 (Karin Lichter) arba el.
paš tu:  Kalichter@optonline.net 

��Lietuvos Vyčiai maloniai kvie-
čia kartu su parapija švęsti  Šiluvos
Mergelės Marijos apsireiškimo jubi -
lie jų rugsėjo 21 d., sekmadienį, Šv.
Pet ro ir Povilo lietuvių bažnyčioje ad -
resu: 211 Ripley Place, Elizabeth, NJ
07206. 11 val. r.  bus Pa dėkos Mišios,
kurias anglų ir lietuvių kalba au kos
kun. Krzysztof Szczotka, SDS ir kle -
bo nas kun. Da nielius Staniškis. Po
Mišių – procesija su akmens relikvija
iš Šiluvos ir šventiniai pietūs Šv.
Petro Po vilo parapijos salėje, 216
Ripley Pl., Eli zabeth, NJ 07206.
Norinčius įsigyti bi lietus (20 dol.)
pra šome kreiptis į parapijos klebo niją
tel.: 908-352-2271 iki rugsėjo 10 d. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

Specialistas. 
Raõtinès Çikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
Visos kriminalinès bylos
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

,,DRAUGO” 99-ŲJŲ METŲ SUKAKTIES POKYLIS 
ĮVYKS SPALIO 25 D., ŠEŠTADIENĮ, WILLOWBROOK POKYLIŲ SALĖJE. 

Pokylyje dalyvaus garbės svečias 
Kauno metropolitas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. 

Bilietus į pokylį galima įsigyti ,,Draugo” administracijoje, 4545 West
63rd Street, Chicago, IL 60629. Tel.: 773-585-9500.

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

Grupė mokytojų ir prelegentų 2008 m. mokytojų tobulinimosi ir litu-
anistiniuose kursuose Dainavoje. Sėdi iš kairės: dainininkė Veronika
Povilionienė, Lituanistinių kursų mokytoja Aušrelė Sakalaitė ir Lemonto
Maironio lituanistinės mokyklos mokytoja Danutė Kairienė. Stovi (iš
kairės): tautinių šokių mokytoja Silvija Radvilienė, Čikagos lituanistinės
mokyklos direktorės pavaduotoja Laima Apanavičienė, Vilniaus univer-
siteto Lituanistinių studijų katedros vedėja dr. Meilutė Ramonienė ir TMID
Lituanistinio švietimo poskyrio vedėja Daiva Žemgulienė.

,,Draugo” 100-mečio jubiliejaus knygoje bus skelbiamos Draugo fon-
do garbės aukotojų (paaukojusių 1,000 dol. ir daugiau) pavardės. Norime
pranešti, kad tie garbės aukotojai, kurie šiemet ketino padidinti savo įnašą
Draugo fonde arba tie, kurie nori tapti garbės aukotojais ir būti paminėti
,,Draugo” 100-mečio knygoje, savo įnašus prašomi atsiųsti iki šių metų gruo-
džio 1 d., nes tuomet knygos ruošimas bus baigiamas.

SANTAROS-ŠVIESOS 55–TO SUVAŽIAVIMO PROGRAMA
Pasaulio Lietuvių centras, 14911 127th St., Lemont, IL 60439

Rugsėjo 5 d., penktadienis
9 val. r. – registracija
10 val. r. – atidarymas: Algis Mickūnas; Saulius Sužiedėlis „Istorinė

atmin tis”; Daiva Litvinskaitė. „Posovietinis Zitos Čepaitės feminizmas”
1:00 val. p.p. – pietūs
2 val. p. p. – Aurelija Tamošiūnaitė „Privačios lietuvių kalbos istorija”;

Vio leta Kelertienė „Postkolonializmas ir Lietuva”; Giedrius Subačius
„Upton Sin c lair ‘Džiunglių’ lietuviai: tyrimai ir dokumentinis filmas”;
Algis Mickūnas „Politika ir religija”

6:30 val. v. – vakarienė
7:30 val. v. – literatūros vakaras: Liūnė Sutema, Diana Šarakauskaitė,

Eglė Juodvalkė, David Burgess

Rugsėjo 6 d., šeštadienis
9 val. r. – registracija
10 val. r. – Guntis Šmidchens „Nacionalinė tapatybė ir daina”; Ieva

Butkutė „Mi sija Sibiras: Lietuvių tremtinius prisimenant”, Kęstutis Na-
kas rodys ir komentuos Jeff Jones filmą apie Baltų teatrą

1 val. p.p. – pietūs
2 val. p.p. – Egidijus Aleksandravičius „Laisvos Lietuvos istorija”;

apskritas stalas „Lietuvių kalba Amerikoje”: Laima Apanavičienė, Kris-
tina Lapie nytė-Bareikienė. Diskusijas veda Aurelija Tamošiūnaitė; Gen.
Arvydas Po cius  „Dabartinė tarptautinė politinė Lietuvos padėtis”

6:30 val. v. – vakarienė
7:30 val. v. – vakaras su Martynu Švėgžda von Bekker 

Rugsėjo 7 d. sekmadienis
10:30 val. r. – susitikimas ir pokalbis su Egidijumi Aleksandravičiumi;

San ta ros-Šviesos konferencijos uždarymas
Santaros-Šviesos suvažiavimo rengimo komitetas dėkoja ,,Akira-

čiams” už šeštadienio popietės programų išlaidų padengimą.

Tel. pasiteiravimui: 630-852-3887
Galimi nenumatyti programos pasikeitimai

Čikagos lituanistinės mokyklos choras

Mokslo ir kūrybos simpoziumas
Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas

(MKS), kuris vyks  2008 m. lapkričio 26–30 dieno-
mis, Lemonte, IL.

MKS svetainės elektroninis adresas užsiregistruoti
yra www.mks14.com.  Daugiau informacijos tinklala-
pyje: www.JAVLB.org


