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Lietuvos krepšininkai
suklupo pusfinalyje

Vilnius, rugpjūčio 22 d. (BNS) –
Europos Komisija (EK) dar kartą pa-
kartojo, kad net jei Lietuvos gyvento-
jai referendume pritartų Ignalinos
atominės elektrinės (IAE) darbo pra-
tęsimui, tai negalėtų turėti jokio po-
veikio Lietuvos Stojimo į Europos Są-
jungą (ES) sutarčiai ir jos protoko-
lams. O nusprendusi nevykdyti savo
įsipareigojimų dėl elektrinės uždary-
mo Lietuva rizikuotų sulaukti finan-
sinių apribojimų. Tokia EK nuomonė

paskelbta EK atstovybės Lietuvoje
interneto puslapyje.

,,EK visiškai sutinka su Lietuvos
nuomone, kad Baltijos šalys, priklau-
sydamos nuo vienintelio išorės gamti-
nių dujų tiekėjo, yra ypatingoje padė-
tyje. Lietuvos elektros energijos sek-
torius yra susietas su Rusijos ener-
getikos sistema. Lietuvoje ir Baltijos
šalyse galimas patikimo energijos tie-
kimo sutrikimo pavojus. Siekdama
pagerinti šią padėtį, Komisija bend-

radarbiauja su Lietuva sprendžiant
konkrečius energetikos politikos
klausimus ir rengiant projektus”, –
teigiama pranešime, kurio pavadini-
mas – ,,Dažniausiai užduodami klausi-
mai apie Ignalinos atominę elektrinę”.

Tačiau ten pat pabrėžiama, kad
Lietuvos įsipareigojimas uždaryti
elektrinę iki 2010 m. buvo ,,vienas
svarbiausių Stojimo derybų klausi-
mų” ir primenama, kad derybos dėl
IAE darbo pratęsimo nevyksta.

Beijing, rugpjūčio 22 d. (BNS) –
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė

penktą kartą iš eilės suklupo olimpi-
nių žaidynių pusfinalyje. Penktadienį
pirmosiose pusfinalio rungtynėse
Lietuvos krepšininkai 86:91 nusilei-
do pasaulio čempionei Ispanijos ko-
mandai ir sekmadienį kovos dėl bron-
zos medalių. Kitame pusfinalio susiti-
kime olimpinė čempionė Argentinos
rinktinė žais su JAV krepšininkais.

Susitikime sėkmingiau pasirodė
Ispanijos komanda, kuri šeimininka-
vo po krepšiais ir sėkmingai mėtė iš
toli. Prieš šias rungtynes tarpusavio
kovų statistika buvo daug palankes-
nė Ispanijos sportininkams.

Paskutinį kartą ispanų ir lietuvių
keliai buvo susikirtę 2006 m. Japoni-
joje vykusiame Pasaulio krepšinio
čempionate – tąsyk nugalėjo ispanai.
Vieni kitus gerai pažįstantys varžovai
išmėgino savo jėgas ir ruošdamiesi
Beijing olimpiadai – Ispanijoje vyku-
siose varžybose šeimininkai įveikė
lietuvius 91:66.

Lietuviai stabdo Rudy Fernandez.
EPA-ELTA nuotr.

L. Pociùnienè: ,,Turiu vilties, kad
prokurorai pakeis išvadas.”

Europos Komisija teigia, kad derybos dèl IAE nevyksta

Vilnius, rugpjūčio 22 d. (BNS/
Balsas.lt) – Praėjus dvejiems metams
po Valstybės saugumo departamento
(VSD) pareigūno Vytauto Pociūno žū-
ties, jo našlė Liudvika Pociūnienė sa-
ko turinti vilties, kad prokurorai pa-
keis ankstesnes išvadas, kuriose buvo
teigiama, jog saugumo karininkas žu-
vo nelaimingo atsitikimo metu.

Penktadienį Simono Daukanto
aikštėje minint pareigūno mirties
metines L. Pociūnienė žurnalistams
sakė, kad antrą kartą vykdomame
Generalinės prokuratūros tyrime yra
duomenų, kurie yra pakankami kito-
kiai bylos baigčiai. Kita vertus, našlė
neįvardijo konkrečių galimai naujų
bylos aplinkybių, nes yra pasižadėjusi
neviešinti ikiteisminio tyrimo duo-
menų. L. Pociūnienė yra ne kartą sa-
kiusi, kad jos vyras galėjo būti nužu-
dytas dėl savo darbo.

Pernai lapkritį Generalinė pro-
kuratūra nustatė, kad Lietuvos kon-

sulate Gardine dirbęs V. Pociūnas
2006 m. rugpjūčio 23 d. tarnybinės
komandiruotės Breste metu žuvo per
nelaimingą atsitikimą iškritęs per
langą, ir ikiteisminį tyrimą nutraukė.
Tačiau vėliau teismas panaikino tokį

nutarimą, ir Generalinė prokuratūra
iš naujo ėmė tirti nelaimės aplinkybes.

L. Pociūnienė sakė tikinti, kad
antrasis tyrimas „nesibaigs tokiomis
ore pakabintomis išvadomis, kaip
baigėsi Nukelta į 6 psl.

Vilnius, rugpjūčio 22 d. (BNS) –
Tinklalapis ,,Manobalsas.lt” siūlosi
padėti apsispręsti, už ką balsuoti per
artėjančius Seimo rinkimus.

Daugiausia akademinės bend-
ruomenės sumanytas internetinis
projektas tvirtina pakeisiantis tradi-
cijas, kad tautos atstovus galima
rinkti pagal išvaizdą ar balsadėžėje
užsimerkus duriant pirštu į bet kurią
pavardę. Sumanytojai siūlo pasirink-
ti kandidatus pagal jų požiūrį į įvai-
rius žmonėms svarbius dalykus.

Pilietis, atlikdamas tinklalapyje
siūlomus testus, gali pamatyti, kurio
iš užsiregistravusių politikų požiūris
labiausiai atitinka jo paties nuosta-
tas. ,,Tikimės, kad žmonės, žinodami
politikų nuomonę jiems rūpimais
klausimais, galės priimti apgalvotą
sprendimą, kuris politikas sugebės
jiems geriausiai atstovauti,” – tvirti-
na internetinės svetainės kūrėjai.

Anot jų, ,,Manobalsas.lt” padės
ugdyti kol kas pasyvoką pilietinę vi-
suomenę, paskatins žmones balsuoti
atsakingai ir aktyviau domėtis politi-
kų pažiūromis bei partijų programo-
mis, prisidės prie populizmo mažini-
mo ir apskritai suteiks daugiau infor-
macijos apie politikus ir jų nuostatas.

Vyriausiosios rinkimų komisijos
(VRK) pirmininkas Zenonas Vai-
gauskas sakė šį sumanymą laikantis
labai teigiamu. Panašūs projektai,
anot VRK pirmininko, vykdomi ir ki-
tose valstybėse.

VSD pareigūno Vytauto Pociūno žūtis vis dar kelia daug klausimų.
,,News Bridgepix” nuotr.

Rinkèjams
apsisprêsti padès
internetinis
tinklalapis
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Kiekvienas iš mūsų turi daryti daug
sprendimų. Kaip pavyzdžiui, ką
rinkti prezidentu, arba ką daryti,

kai draugai kviečia, o mes nenorim
dalyvauti, arba tėvams nesant namie,
ar sekmadienį nueiti į šv. Mišias. Gy-
vendami pasaulyje, kuris traukia mus į
įvairias puses, yra svarbu pamąstyti,
kas mums iš tikrųjų yra svarbu ir
vertinga. Šių metų moksleivių atei-
tininkų vasaros stovykla mums sudarė
progą pamąstyti stovint ,,kryžkelėje”.

Stovyklos tema buvo ,,Kryžkelės”.
Kiekvieną dieną vadovai stovyklauto-
jams iškeldavo klausimą ir jo apmąs-
tymui paskyrdavo visą dieną. Buvo
klausiama: Ar aš esu pilietis, ar patrio-
tas? Ar aš esu individas, ar dalis visuo-
menės? Ar Dievas yra svarbi mano
gyvenimo dalis ar palieku Jį pakely?
Šiuos klausimus svarstė moksleiviai
per Moksleivių ateitininkų sąjungos
stovyklą liepos 20–27 d. Amerikos lietu-
vių Romos katalikų Federacijos stovyk-
la-vietėje Dainavoje.

Kadangi California vyko Šokių
šventė ir dauguma stovyklautojų ir
vadovų dalyvavo joje, stovykla vyko tik
vieną savaitę. Trumpesnis laikas ne-
sumažino stovyklos dvasios, energijos,
kūrybingumo. Mūsų šauni stovyklos
pagrindinė rengėja ir MAS centro
valdybos pirmininkė Dainė Quinn
sutalpino dviejų savaičių programą į
vieną savaitę. Jai tai įvykdyti padėjo
stovyklos ruošos komitetas, kurį sudarė
studentai: Vaiva Laniauskaitė, Monika
Mikulionytė, Gytis Mikulionis ir Kris-
tina Quinn. Iš ankstaus ryto pasiryžę
vadovai ir dvasios vadai vedė šokio,
sporto, pasaulėžiūros, meno, laikraš-
tėlio, tikybos, diskusijų, ir dainavimo
pamokas. O popiet tie patys vadovai
vedė krepšinio, tinklinio, teniso, gam-
tos susipažinimo, muzikos (Dainavos

garsai), chorelio, kulinarijos ir įvairaus
užsiėmimo (Miš Maš) būrelius, kuriuos
stovyklautojai patys pasirinkdavo. Visi
linksmai dalyvavo šiose pamokose ir
būreliuose, bet tik tris kartus per visą
savaitę galėjo juos lankyti, nes kitų
dienų programos buvo skirtingai su-
planuotos. Po tokios perpildytos prog-
ramos buvo malonu atsikvėpti ir pa-
simelsti Dainavos šventovėje per Šv.
Mišias, kurias atnašavo iš Lietuvos
atvykęs ateitininkų federacijos dvasios
vadas kun. Gintaras Grušas, o stovyklai
baigiantis – kun. Algis Baniulis, S.J. ir
talkinant broliui Lukui Laniauskui, S.J.

Pirmas stovyklos sekmadienis bu-
vo skirtas pastatyti naują moksleivių
ateitininkų kryžių Dainavos stovyklos
Kryžių kalne. Senasis kryžius, kuris
buvo pastatytas maždaug prieš septy-
nerius metus, buvo vėjo ir audrų apga-
dintos. Moksleiviai per visus metus el.
paštu rinko kryžiaus pavyzdį ir kryžiui
skirtą posakį. Pasirinkta juoda ir
sidabrinė spalva sudarė įspūdingą
kontrastą tarp melsvo dangaus ir žalios
Dainavos žemės. O jame įrašyti žodžiai:
„Mes ateitis — rytojaus viltis” išreiškė
moksleivių ateitininkų šviesų žvilgsnį į
ateitį.

Pirmadienio skaidrus oras malo-
niai mus lydėjo 16 mylių žygyje į
Wamplers ežerą. Prie ežero pailsėjom,
paplaukėm, pavalgėm ir pasidžiaugėm
mūsų basom kojom, kol atėjo laikas vėl
apsiauti batus ir žygiuoti atgal į Dai-
navą. Sugrįžę tą vakarą mergaitės ir
berniukai turėjo atskiras programas.

Vyrukai ant laužo kepė dešreles, prie
ežero dalyvavo rankų imtynių turnyre,
o mergaitės padainavo karaoke, valgė
ledus ir salėje žiūrėjo joms pritaikytą
filmą.

Antradienis ir trečiadienis – sekė
tradicinė dienotvarkė: pamokos iš ryto,
laisvalaikis, maudymasis ežere, po-
piečių būreliai ir vakarinė programa.
Antradienio vakare buvo laužas, kurio
tema buvo ,,Šeima”. Kiekvienas būrelis
vaidino vieną šeimą, kuri turėjo iš-
spręsti vieną gyvenimišką problemą. O
tos problemos įvairiausios — tik liko
klausimas, ar jos buvo išspręstos?

Trečiadienį buvo susikaupimo va-
karas. Vadovai vaidino trijų šventųjų
gyvenimo kryžkelių kelią. Stovyklau-
tojai tada rinkosi Kryžių kalne prie
naujo kryžiaus Šv. Mišioms, kurias
atnašavo mons. Gintaras Grušas ir
kun. Algis Baniulis. Jiems patarnavo
brolis Lukas Laniauskas. Mišių metu
buvo pašventintas naujai pastatytas
kryžius. Nuostabus vakaras baigėsi vi-
siems susibūrus po Dainavos žvaigž-
džių kupinu dangumi.

Ketvirtadienis buvo skirtas sporto
šventei. Stovyklautojai buvo padalinti į
aštuonias komandas, kurios lošė viena
prieš kitą krepšinį, futbolą, kvadratą ir
,,Ultimate Frisbee”. Po įtempto ryto
visi susirinko prie ežero, kur vyko
virvės traukimo turnyras. Stovyklau-
tojai nugalėjo vadovus. Popiet vyko
bėgimo rungtynės. Po to ruošėmės
vakarinei programai. Tema buvo tokia,
kad kiekviena komanda turėjo pri-

statyti jų parinktą Amerikos miestą ir
priežastį, kodėl kita Olimpiada turėtų
ten vykti. Buvo Los Angeles, New York,
Las Vegas, Honolulu, Manchester,
Dallas, New Orleans, ir Nantucket. Po
ilgos dienos komanda iš Manchester
miestelio laimėjo sporto šventę.

Iõ Ateitininkû gyvenimo
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,,Kryžkelės”
Moksleivių ateitininkų

vasaros stovykla
Dainavoje

Lina Aukštuolytė
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Ar pasiseks
,,Baltijos kelias”

Gruzijai?
AUDRIUS BRÙZGA

Rugpjūčio 23 d. Lietuva minės Juodojo kaspino dieną. Prieš 69 me-
tus Sovietų Sąjunga ir nacistinė Vokietija pasidalijo įtakos zono-
mis Europoje, kad galėtų be vargo okupuoti kaimynines šalis ir

ruoštis naujiems išpuoliams prieš Vakarų šalis. Molotovo-Ribbentropo
paktas padėjo įžiebti Antrojo pasaulinio karo gaisrą. To karo liepsnose
žuvo milijonai žmonių, išdraskytos ištisos tautos ir valstybės. Daug ken-
tėjo ir Lietuvos žmonės. Patyrę sovietų ir nacių okupacijas, lietuviai dar ir
šiandien gydo istorijos žaizdas, dar vaduojasi iš praeities slogučio. Bet
Lietuva pamažu atsitiesia. Atgavusi laisvę ir nepriklausomybę ji išvien su
kitomis demokratinėmis Vakarų pasaulio šalimis šiandien kuria naują
Europą.

Nusikalstamas Molotovo-Ribbentropo paktas diskredituotas ir pas-
merktas, bet to nelemto sandėrio šmėkla vis dar vaidenasi. Kaip niekad
tai akivaizdu šiandien, kai Rusijos tankai traiško Gruzijos nepriklauso-
mybę. Nors gyvename XXI amžiaus pasaulyje, Rusija vis dar niekaip ne-
gali atsižadėti ciniškos įtakos zonų doktrinos. Ji niekaip nesusitaiko su
mintimi, kad išsilaisvinusių ir demokratiškai besitvarkančių tautų jau
nebesukiši atgal į narvą. Gruzija, kaip ir Ukraina, kaip Baltijos valstybės,
Lenkija, Čekija ar Rumunija, pasirinko demokratinių Vakarų kelią ir nie-
kada nesutiks su savo laisvės ar suverenumo apribojimais.

Matant Gruzijos dramą negalima likti abejingu. Jei nepasipriešinsime
smurtui ir revizinionistinėms užmačioms dabar, rytoj gali būti vėlu. Tu-
rime garsiai ir vieningai pasisakyti už Gruzijos nepriklausomybę, jos te-
ritorinį vientisumą ir teisėtą vyriausybę. Reikia žmonių moralinio ir pilie-
tinio palaikymo, reikia humanitarinės ir ekonominės pagalbos, bet už vis
labiausiai – diplomatinės.

Tarptautinė bendruomenė – Jungtinės Tautos, Europos Sąjunga,
NATO, ESBO, G-7 ir kt., turi apginti Gruzijos suverenumą ir neleisti
agresoriui savavaliauti, pažeidinėjant tarptautinę teisę ir elementarų hu-
maniškumą. Teikia vilčių pastarųjų dienų žinios iš Briuselio, Vienos ir
Niujorko.

Štai NATO Užsienio reikalų ministrai neeiliniame posėdyje ,,išreiškė
tvirtą paramą Gruzijos nepriklausomybei, suverenitetui, teritoriniam
vientisumui ir demokratiškai išrinktai valdžiai, sutarė teikti praktinę pa-
galbą, būtiną normaliam visuomenės gyvenimui ir ekonominei veiklai at-
kurti”, praneša Lietuvos URM. Ketinama nedelsiant įvertinti konflikto
metu padarytą žalą Gruzijos infrastruktūrai ir spręsti dėl kitų pagalbos
priemonių. Posėdyje pažymėta, kad konfliktas nepakeitė NATO įsiparei-
gojimų dėl Gruzijos įjungimo į NATO ir nutarta įsteigti NATO-Gruzijos
komisiją.

Europos Sąjungos pareiškimai labiau niuansuoti. Atsižvelgiama į ES
pirmininkaujančios Prancūzijos, kaip tarpininkės tarp konfliktuojančių
pusių, vaidmenį. Nors Jungtinės Amerikos Valstijos ir kritikuoja europie-
čius už per didelį atsargumą, reikia pripažinti, kad tai bene pirmas kar-
tas, kai Europos Sąjunga taip ryžtingai ėmėsi diplomatinio įsikišimo in-
tervencijos, siekdama sustabdyti besiplečiančius karo veiksmus. Vis dėlto
tikroji diplomatinė kova, matyt, užvirs Jungtinių Tautų Saugumo tarybo-
je, kur svarų žodį turi Rusija.

Lietuvos diplomatija Gruzijos ,,fronte” dirba jau ne pirmi metai. Bu-
vome vieni pirmųjų, kurie pasisakė už Euroatlantinės integracijos per-
spektyvos suteikimą Gruzijai ir Ukrainai. Mūsų diplomatai daug dirbo
Briuselyje ir Europos sostinėse, kad Europos kaimynystės politika apimtų
ir šias dvi šalis, o taip pat ir Moldovą. Nuosekliai pasisakome už NATO
narystės veiksmų plano (MAP) suteikimą Gruzijai ir Ukrainai.

Prasidėjus kariniams veiksmams, Užsienio reikalų ministras Petras
Vaitiekūnas nieko nedelsdamas išvyko į Tbilisį įvertinti padėties ir pasiū-
lyti diplomatinės pagalbos. Jam sugrįžus, į Gruziją išskubėjo Lietuvos
Respublikos prezidentas Valdas Adamkus. Kartu su kolegomis Lenkijos,
Estijos ir Ukrainos prezidentais ir Latvijos premjeru mūsų šalies vadovas
stovėjo vienoje gretoje su bėdos ištiktais gruzinais. Neabejoju, kad toks
viešas solidarumo parodymas padėjo pristabdyti karinius veiksmus ir at-
kreipė tarptautinės bendruomenės dėmesį į šį besiplečiantį Kaukazo kon-
fliktą.

Padėtį Gruzijoje prezidentas V. Adamkus net du kartus telefonu ap-
tarė su JAV Prezidentu George W. Bush. Savo vertinimais V. Adamkus
pasidalijo ir su abejų partijų kandidatais į prezidentus Barack Obama ir
John McCain. Visi trys Amerikos vadovai dėkojo Lietuvai už aktyvią pozi-
ciją ir kvietė tęsti bendradarbiavimą.

1989 metų rugpjūčio 23 d. Lietuva, Latvija ir Estija, siekdamos atsi-
riboti nuo Sovietų Sąjungos įtakos, susikibo į Baltijos kelią. Žmonių gran-
dinė nuo Vilniaus iki Talino ,,perbraižė” Molotovo-Ribbentropo žemėla-
pius ir parodė pasauliui, kad laisvės riboti negalima. Ar pasieks toks ,,Bal-
tijos kelias” Juodosios jūros krantus? Ar apginsime Gruziją? Tai priklau-
so nuo mūsų visų.

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

Pataria panaikinti
egzaminus

Northwestern universiteto profe-
sorius Bernstorff pakėlė sumanymą
panaikinti studentams visokius egza-
minus ir patarė jis studentams tuo
reikalu paduoti peticiją fakultetui.

Ar studentai paklausys, nežinia.
Bet prof. Bernstorff tvirtina, jog uni-
versitetuose egzaminai – tai senovės
amžių liekana, kuri visai netinka
naujoviniams laikams.

Prof. Bernstorff sako, kad stu-
dentams turi būt duodami diplomai
atsižiurint į kiekvieno jų darbą,
lankymą mokslo įstaigos ir pasielgi-
mo rekordą.

Sausio 17 d. 1921 m.

Pranešimas

Tikietus operetės „Adomas ir
Jieva” kuria stato Šv. Jurgio Parap.
„Kanklių” choras po vadovystė p. K.
Sabonio Sausio 30, 1921 m. Pilsen
Auditorium galima gauti „Draugo”
Administracijoj. Kurie neturite dar
nusipirkę tai tuojaus nusipirkite nes
gali sedynių pritrukti.

Raštininkė
Sausio 22 d. 1921 m.

Sudaužytas duonos keptuvės
langas

Ligi vakar vieno svaro kepaliu-
kas duonos Benjamino Schachterio
duonos keptuvėje, 1442 No. Mapple-
wood ave. kainavo 9 centai. Išvakaro
trys vyrai automobiliu pro šalį pra-
važiavo. Jie paleido plytą didelin kep-
tuvės langan. Plyta įlėkė vidun. Po
šito nuotikio keptuvės savininkas
ėmė ir atpigino duoną vienu centu,
imdamas tik 8c.

„Tai Žydų Duonkepių sąjungos
darbas,” pasakė Schachter. „Jie man
grumoja, kam aš esu papiginęs duoną
ligi 9 centų. Tokia kaina aš galiu par-
duoti, nes ir taip padarau gražaus
pelno. Aš nesutiksiu, kad man ten
kokia gauja diktuotų apie duonos
kainas.”

Schachter sako, kad kiekvienu
kartu, kaip tik bus pamesta nauja
plyta, jis vis vienu centu papiginsiąs
duoną, kol nepasivarysiąs nikelio.

Sausio 29 d. 1921 m.

Iš Chicagos Lietuvių Kolonijų,
16-ta Vasario

Lietuviams 16-ta. Vasario, taip
kaip Amerikiečiams „4-th of July”.
Negalėdami del kai-kurių aplinkybių
tą dieną tinkamai švęst, tai norint
vakare, po dienos darbo, reikia ateiti
ir valandą, kitą praleisti ten, kur bus
tam tyčia rengiamos programos, pa-
minėjimas tos didžios ir svarbios
valandos, kurioje trys metai atgal
garbingiausi Lietuvos tautos laisvės
ieškotojai pareiškė pasauliui, jog
Lietuva nuo šios valandos numeta
vergijos pančius ir išeina pasaulin
laisva, kaip ir kitos laisvai gyve-
nančios tautos.

Diena 16-ta Vasario, yra diena
tautos saulėtekio ir palaimos; diena
laisvės, begalinio džiaugsmo ir gar-
bės.

16-ta Vasario kiekvienas geros
valios, mylintis savo gimtąją žemę,
gerbiantis savo kilmės paėjimą turi
prisisegt prie krutinės trispalvę
žymę, kaipo ženklą pasididžiavimo,
kad jos uksmėje virš keturių milijonų

Lietuvos piliečių baigia naikinti
paskutines blogų kaimynų statomas
kliutis, kurios trukdo galutinam atsi-
gavimui, sustiprėjimui. Kad tą dieną
trispalvis ženklas dar arčiaus mus
širdimi ir siela sujungtų su tų žmonių
troškimais, kurie per tuos tris ilgus
vargingus metus kardo nepaleido iš
rankų kovos lauke su daugybe priešų.
Ir tas minčių ir siekio vienodumas,
kad didintų pagarbą ir pasitikėjimą
vieni kitais.

Tai-gi dar kartoju – švęskim 16-
ta Vasario.

Dievo Apveizdos parapijos Fede-
racijos skyrius nuo senai rengiasi prie
didelio trukšmo, kad tą dieną iškil-
mingiausia butų paminėta. Bus ge-
riausių kalbėtojų, dainių, deklema-
torių. Gi įžanga visiems veltui.

Tai-gi visi seni, jauni, maži, dideli
į Dievo Apv. parap. svetainę 7:30
valandą vakare.

Rep. Kvieslys
Vasario 7 d. 1921 m.

Vežys platinasi.
(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus)

Skaitlius mirčių nuo vėžio kas-
dien didinasi ir statistika rodo, kad
vėžio ypatybės baisiai platinasi. Ypa-
tingai laikinai platinasi epidemija,
kuri turi visus vėžio nurodymus, nors
galutinai specijalistai neišradę kas tai
ta epidemija.

Šiose dienose yra labai svarbu,
kad visi ir kiekvienas iš musų butu-
me apsipažinę su vėžio ypatybėmis,
nes užsižiurėjus ir gan anksti pra-
dėjus, vėžys yra pasekmingai išgydo-
mas. Bet visa nelaimė tame, kad vė-
žys pat pradžioje mažai yra jaučiamas
ir sunku tikrai spręsti, kad tai vėžio
pradžia, nes pradžioj liga tokia leng-
va.

Ypatingai moterys turi apsižiū-
rėti, ir kaip tik jaučia kune sukietėju-
sias dalis ar skausmą, apie kuri
mėsos pradeda plėmuoti ar kietintis,
nieko nelaukus reikia kreiptis gydy-
tojo patarimo. Daugelyje atsitikimų
mėnesinių sumažėjimas buva šaltiniu
vėžio.

Žaizdos, spuogai, įdrėskimai,
votys, karpos net ir apgamos, kurie
neatsiliepė gydymui, kartais, yra
vėžio ypatybėmis ir jeigu nesirupina-
ma jiems gydytojo pagelbos, su laiku
vėžio auka pasilieka. Raudonosios
gįslos apsireiškimai ir juos nedažiurė-
jus, užleidus buva priežastimi net
60% vėžio mėšlinėje

Vėžys nėra prigimta ar kokia
nors kraujo liga, net ir nelabai užsi-
krečiama. Beveik visuose atsitiki-
muose vėžio pirmos ypatybės yra
nuolatinis niežėjimas. Retkarčiais
vėžys staigai atsiranda.

Visuose atsitikimuose nurodytais
apsireiškimais pasirodžius, nieko
neatidėliojus reikia kreiptis gydytojo
pagelbos.

Prisiunčiant savo vardą ir
antrašą šiuom antrašu: Information
Editor, U. S. Public Health Service,
Washington, D. C., reikalaujant
„Cancer Fact Which Every Adult
Should Know” galima gauti anglų
kalboje brošiurėlę su platesniu apra-
šymu apie vėžį.

Prisiunčiant savo vardą ir ant-
rašą šiuom antrašu: American Red
Cross, Lithuanian Section, 15 W. 37th
St., New York City, galima gauti Lie-
tuvių kalboje brošiurėlę su platesniu
aprašymu apie vėžį.

Vasario 14 d. 1921 m.
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Šį rytą nuolatiniam skaitovui
Aleksui Radžiui negalint, man tenka
būti skaitovu pamaldose buvusioje
lietuvių šv. Alfonso bažnyčioje Balti-
more miesto centre. Mišios lietuviš-
kos, bet klebonas, aštuoniasdešimt-
metis amerikietis, nors ir bando kai
kurių maldų pradžią tarti lietuviškai,
bet evangeliją ir pamokslą skaito
angliškai, o mes atsakome lietuviškai.
Baisiai nemėgstu būti skaitovu. Nie-
kada per Mišias nesekdavau jų eigos,
neišmokau mosuoti rankomis, ne-
mėgstu sveikintis, garsiai atsakinėti,
giedoti. Kažkaip noriu paskęsti savo
mintyse, vienas be tarpininkų kalbėti
su Tvėrėju, guostis jam, atgailauti, o
kartais – net priekaištauti. Tad pasi-
taiko, kad būdamas skaitovu pasime-
tu tarp maldų ar net ne tas atkalbu.
Gerai, kad senukas monsinjoras
lietuviškai nesupranta.

Šiandieną žiūrėdamas į mažą
mūsų besimeldžiančių būrelį prisime-
nu, kaip man 1951 m. atvykus į Ame-
riką čia vos tilpdavo maldininkai.
Dažnai tekdavo stovėti bažnyčios ga-
le, nes visos sėdimos vietos būdavo
užimtos. Dauguma jau iškeliavę į am-
žinybę, kiti išsibarstę po užmiesčius
ir jiems per toli atvykti į šią bažnyčią,
daug išsikėlė gyventi į kitas vietoves.
Prieš keliolika metų pradėjus atvykti
trečiabangiams, jie pasirodė ir baž-
nyčioje. Gausiau jų būdavo, kai Mi-
šias laikydavo lietuvis kunigas. Iš
Lietuvos gilinti teologijos studijų
buvo į Baltimore ir Washington, DC
atsiųstų jaunų kunigų, taigi kartą per
mėnesį mišias laikydavo vienas iš jų.
Pradžioje buvo ir trečiabangių, skai-
tančių Mišioms, keli buvo įsijungę ir į
negausų bažnytinį chorelį. Džiaugė-
mės, kad tarp jų buvo ir pora muzi-
kių, sugebančių vesti chorelį ir groti

vargonais. Deja, neilgai. Vieni be atly-
ginimo nepanoro nei vargonuoti, nei
giedoti, kiti išsikėlė į užmiesčius ir
jiems per anksti keltis ir per toli va-
žiuoti. Kažkaip nepasisekė šiai lietu-
vių kolonijai – laikui bėgant iš jos iš-
sikėlė daug pajėgių ir veiklių tautie-
čių. Tačiau laimė, kad vis atsiranda
kas nors, neleidžiantis lietuviškai
veiklai sužlugti. Prieš keletą metų
a.a. rašytojo Antano Vaičiulaičio duk-
ra Joana sukūrusi šeimą su Gintaru
Buiviu, pastebimai pagyvino apylin-
kės veiklą. Nors nebūdama muzike, ji
sugeba pritarti vargonais bažnyti-
niam choreliui, kurio siela jau daugelį
metų yra Albinas Prasčiūnas. Užsida-
rius lietuvių radijo valandėlei Joana,
su vyru Gintaru Buiviu ir jo sese Dai-
na Buivyte veda savaitinę internetinę
radijo valandėlę (www.lietuvis.net),
pateikiančia ne tik vietines, bet ir
Lietuvos žinias, kurias galima bet ka-
da klausyti.

Po pamaldų grįždamas į Ellicott
miestelį užuot važiavęs greitkeliu va-
žiuoju per Baltimore miestą, per
anksčiau lietuviais apgyvendintą ra-
joną. Mano tėvų namo, kuriame su
jais ir sese gyvenau, jau nebėra. Ne-
bėra ir gausios Bogutų šeimos buvu-
sio namo. Namai nugriauti platinant
gatvę, paverčiant ją Martin Luther
King bulvaru. Pamenu, kai seniai se-
niai eidamas pro Bogutų namą per
vasarą atvirą langą dažnai girdėda-
vau piano garsus. Žinojau, kad tai be-
sipraktikuojanti Nijolė Bogutaitė.
Neseniai gimimo dienos proga gavau
iš jos knygą „Lietuvių išeivių fortepi-
joninė kultūra JAV”, išleistą Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos Vilniu-
je, knygos autorė – Ramunė Kryžaus-
kienė. 378 puslapių leidinys su nuo-
traukomis susideda iš 7 skyrių: ,,Lie-
tuvių išeivių fortepijoninės kultūros
istorinė sankloda”, ,,Pokario metų
lietuvių emigrantų veikla JAV”,
,,Ryškiausi pokario metų lietuvių
išeivių pianistai”, ,,Amerikietiškų
mokyklų atstovai”, ,,Naujieji emi-
grantai”, ,,Atsiminimai ir laiškai” ir
,,Priedai”. Autorė žodyje skaitytojui
rašo: „Jungtinėse Amerikos Valstijo-
se gyvenančių lietuvių fortepijoninis
menas, apie kurį čia, Lietuvoje, kelis
dešimtmečius žinojome tik iš nuot-
rupų, yra išskirtinis muzikinės kul-
tūros reiškinys. Daugelio dabar žy-
mių atlikėjų ir pedagogų veikla, pra-
sidėjusi Tėvynėje, pagreitį įgavo Va-
karų Europos tremtinių stovyklose, o
jų talentas atsiskleidė ir sušvytėjo jau

už vandenyno.”
Kas man, ne muzikui, įdomu, kad

knygoje randu dvi pianistes, buvusias
baltimorietes: Galiną Juodakytę-Le-
onienę ir jau minėtą Nijolę Bogutaitę-
Dėdinienę. Knygoje jų abiejų gimimo
metai neteisingi. Galina Leonienė jau
yra 100 metų ir š.m. spalio mėn. jai
bus šimtas vieneri. Gyvena pas sūnų
Bradford, NH, tebėra guvi, žvali,
geros atminties ir tebepalaiko ryšius
su pažįstamais baltimoriečiais. Leonų
šeima Baltimore lietuvių kolonijoje
buvo labai aktyvi. 1948 metais senųjų
lietuvių emigrantams įsteigus lietu-
vių radijo valandėlę ir neturint lietu-
viškų plokštelių, ji radijo stoties stu-
dijoje pianinu atlikdavo meninę pro-
gramos dalį ir vėliau talkino tos va-
landėlės vedėjams, o jos vyras taisė jų
lietuvių kalbą. Ji turėjo savo pianino
studiją, dėstė Peabody konservatori-
joje ir dirbo lingviste (rusų kalba)
specialiame federaliniame projekte.

Knygos skyriuje „Amerikietiškų
mokyklų atstovai” baltimoriečius at-
stovauja Nijolė Bogutaitė-Dėdinienė,
finansiškai prisidėjusi prie leidinio iš-
leidimo. Pažymima, kad Lietuvoje yra
išleisti aštuoni jos pjesių rinkiniai:
„Šaltinėlis”, „10 kanonų fortepijonui
lietuvių liaudies dainų temomis”,
„Keturių liaudies dainų variacijos
fortepijonui”, „12 liaudies dainų for-
tepijonui”, „Pianino pamokos”, trys
sąsiuviniai „Lietuvių dainos, giesmės
ir šokiai fortepijonui”. Knygoje rašo-
ma: „Visi jie gerai įvertinti tiek jau-
nųjų pianistų, tiek jų mokytojų. Kū-
rybiškai plėtodama įžymios lietuvių
etnomuzikologės ir lietuvių fortepi-
jono pedagogikės metodininkės prof.
Jadvygos Čiurlionytės (1899-1992)
nuostatas, N. Bogutaitė-Dėdinienė
irgi užsibrėžė tikslą ugdyti jaunuo-
sius pianistus tautinės muzikos dva-
sia. (...) N. Bogutaitė-Dėdinienė pa-
šaukimą atrado fortepijono pedago-
gikoje, į kurią nukreipė savo didžiulę
dvasinę ir fizinę energiją.” 2002
metais jai suteiktas LMA Pedagogi-
kos katedros Garbės nario vardas.

Pati Nijolė savo laiške man rašo:
„Šeštadienio mokykloje nedirbau.
Mano mama atidirbo už visus. Neren-
giau stovyklų ir nevadovavau PLB ar
kitai garbingai organizacijai. Tačiau
daug metų įdėjau į savo darbus. Sta-
čiai buvau ‘apsėsta’, lyg būtinai turė-
jau tą atlikti, net ir ligos patale gulė-
dama. Turtų iš to nesusikroviau, kaip
ir šeštadienio mokyklų mokytojai ar
LB pirmininkai.”

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIOAPMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO
Mano sekmadienis

JUOZAS GAILA
gaila1@verizon.net

Lietuvos muzikos akademijos bibliotekoje (iš kairės): prof. L. Drąsutienė,
prof. E. Ignatonis, N. Bogutaitė-Dėdinienė, prof. R. Kryžauskienė. 2002 m.

Galina Juodakytė-Leonienė su buvusiu Baltimore lietuvių radijo valan-
dėlės vedėju Kęstučiu Laskausku. Nuotraukos iš Juozo Gailos archyvų
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Po JAV lietuvių telkinius keliaus paroda
„Lietuvos jėzuitų provincijai — 400 metų”

DALIA CIDZIKAITÈ

Š. m. rugpjūčio 16 d., šeštadienį,
į Čikagos St. Ignatius College Prep
School rinkosi būrys lietuvių apžiū-
rėti vienoje iš mokyklos salių Baltijos
jėzuitų plėtros tarybos surengtą pa-
rodą „Lietuvos jėzuitų provincijai –
400 metų”, skirtą, kaip jau ir pats
parodos pavadinimas sako, gražiai
jėzuitų gyvavimo Lietuvoje sukakčiai
paminėti. Šią parodą, kuri visus
metus keliaus po lietuvių telkinius
JAV, galės pamatyti ne tik Čikagos,
Lemont, bet ir kitose Amerikos
vietovėse gyvenantys lietuviai.

Paroda skiriasi nuo vilniškės

Viena iš parodos rengėjų ir ren-
ginio organiztorių, Baltijos jėzuitų
plėtros projekto koordinatorė Daina
Paulauskienė sakė, jog medžiagą šiai
parodai atsiuntė Lietuvos nacionali-
nis muziejus bendradarbiaudamas su

Lietuvos jėzuitais. Panaši paroda,
skirta Lietuvos jėzuitų provincijos
Lietuvoje 400 metų jubiliejui, buvo
atidaryta Vilniuje š. m. gegužės
mėnesį. Deja, vilniškėje parodoje ro-
domi originalai dėl milžiniškų drau-
dimo išlaidų negalėjo būti atvežti čia,
į Ameriką. Tačiau parodos organiza-
toriai dr. Vytas Saulis, dr. Gailė Čer-
niauskaitė ir D. Paulauskienė išeitį
rado.

Nors nuo šio rudens po lietu-
viškus telkinius pradėsianti keliauti
paroda apie Jėzaus draugiją ir nepa-
rodys originalios medžiagos, ji skirsis
nuo Lietuvos nacionalinio muziejaus
parodos Vilniuje ir dar kai kuo. Anot
D. Paulauskienės, kadangi vilniškė
paroda neapėmė visos jėzuitų veiklos
darbų, tokių kaip sielovada, švieti-
mas ir pan., JAV lietuvių surengta
paroda yra platesnė nei ta, kuri šiuo
metu rodoma Lietuvoje. ,,Nežiūrint,
kad originalai šioje parodoje neparo-
dyti, svarbu, kad žmonės pamatytų,
ką jėzuitai darė per tuos visus 400
metų, kokie jų buvo siekiai, kokie
planai ateičiai”, – sakė Baltijos
jėzuitų plėtros projekto koordinatorė.
Rugsėjo mėnesį parodą „Lietuvos
jėzuitų provincijai — 400 metų” galės
pamatyti Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte apsilankiusieji, vėliau ji
keliaus į Jaunimo centrą Čikagoje, o
po to – California, Cleveland, Florida
valstijas ir visur kitur, kur buriasi
lietuviai.

Draugystė su lietuviais jėzuitais
ypač brangi

Parodos St. Ignatius mokykloje
atidarymo metu nemažai kalbėta
apie Lietuvos ir Amerikos jėzuitų
bendradarbiavimą, bendrą istoriją.
Bene vienas akivaizdžiausių sėkmin-
go bendradarbiavimo pavyzdžių –
toje pačioje St. Ignatius mokykloje
besimokiusių ir besimokančių lietu-
vių skaičius. O pasirinkimas parodą
atidaryti vienoje iš jėzuitų mokyklų,
kurioje mokėsi ne vienas lietuvis, yra
ne ką mažesnį svorį turintis
ilgalaikio ir vaisingo bendradarbiavi-
mo įrodymas.

Buvęs Čikagos jėzuitų provincijo-

las, tėvas jėzuitas kun. Daniel L.
Flaherty, renginyje kalbėjęs savo ir
dabartinio Čikagos jėzuitų provinci-
jolo Edward Schmidt, SJ vardu, įsi-
tikinęs, jog bendravimas su Lietuvos
jėzuitais buvo labai prasmingas
abiem pusėms, bet ypač Čikagos
jėzuitams. ,,Mes buvome laimingi
galėdami dirbti su Lietuvos jėzuitais
ir lietuvių bendruomene čia, Čikago-
je”, – teigė jis.

Jo pirmoji pažintis su Lietuvos
jėzuitais įvyko pirmaisiais jo įstojimo
į jėzuitų ordiną metais. 1947-aisias
besimokydamas Milford, Ohio jis
susipažino su tėvu Jonu Kidyku, SJ,
kuris visiems susirinkusiems papasa-
kojo apie tuometinę padėtį Lietuvoje.
Per metus kun. Flaherty, SJ susipaži-
no su daugeliu jėzuitų. Jis ypač bran-
gina draugystę su lietuviais jėzuitais:
Kęstučiu Trimaku, Algimantu Keziu,
Anicetu Tamošaičiu.

Kun. Flaherty prisiminė, jog
jėzuitų veiklos pakilime Čikagoje
gyveno ir dirbo apie 28 lietuvius
jėzuitus. Žinoma, lietuvių jėzuitų
buvo visoje Amerikoje, bet pagrindi-
nis branduolys buvo susitelkęs čia,
Čikagoje. Tėvas Kaidykas tapo pir-
muoju regiono vyresniuoju (Regional
superior) visoje Amerikoje, ir tai,
anot kun. Flaherty, Lietuvoje esan-
čiai jėzuitų provincijai, kuri tuo metu
buvo pogrindyje, buvo savotiškas
išsišakojimas. Šiuo metu jėzuitų lie-
tuvių Čikagoje nėra daug: tai kun.
Antanas Gražulis, kun. Antanas
Saulaitis — tai ir viskas, ką turime
Čikagoje, – sakė atidaryme kalbėjęs
jėzuitas.

Milžiniškas šviečiamasis
jėzuitų darbas

Parodos viešnia, neseniai iš
pareigas pradėjusi eiti nauja Lietuvos
Respublikos gen. konsulė Skaistė
Aniulienė priminė susirinkusiems,
kokį milžinišką darbą atliko ir vis dar
atlieka tėvai jėzuitai Lietuvoje švieti-
mo sirtyje. ,,Kaip neprisiminti Vil-
niaus ir Kauno jėzuitų gimnazijų,
kurios atkurtos jėzuitų dėka, per
trumpą laiką įsitvirtino aukščiausių
gimnazijų Lietuvoje gretose. Kiek
jaunimo gimnazijose ir stovyklose
gavo pažinimo pagrindus, gavo
pajusti teisingumo ir meilės dvasią,
pastebėti kenčiantį, pajusti visuo-
menei tarnavimo džiaugsmą” – sakė

gen. konsulė. Jos įsitikinimu, tai uni-
versalios vertybės, kurios neturi
sienų ir tai liudija ir ilgalaikis ben-
dradarbiavimas tarp Lietuvos ir
Amerikos jėzuitų: bendri projektai,
renginiai, čionykščių jėzuitų parama
Vilniaus ir Kauno gimnazijoms Lie-
tuvoje, veikla, puoselėjant dvasingu-
mą ir lietuvybę esant toli nuo
Tėvynės.

Retas kuris turbūt žino, jog
Lietuvos Jėzaus draugija yra viena iš
nedaugelio, o gal ir vienintelė jėzuitų
provincijų, kuri niekada nebuvo už-
daryta per visą savo istoriją. Ir nors ji
keletą kartų turėjo pasitraukti į
pogrindį, kanoniškai ir teisiškai ji
visada egzistavo Lietuvoje. To negali-
ma pasakyti apie Amerikos provinci-
ją, Italiją ar Ispaniją. Kai 1773 m.
jėzuitų ordinas spaudžiant Prancū-
zijos imperatoriui, Ispanijos karaliui
popiežiaus buvo sustabdytas visame
pasaulyje ir atgaivintas tik 1814 m.,
per visus tuos 40 metų Lietuvos jė-
zuitų provincija egzistavo. Tai viena
iš nedaugelio vietų, kuri gali tuo
didžiuotis, – sakė kun. Flaherty. Bal-
tijos jėzuitų plėtros tarybos pareng-
tos parodos dėka JAV lietuviai galės
didžiuotis ne tik šiuo unikaliu faktu,
bet ir garbinga 400 metų jėzuitų bu-
vimo Lietuvoje sukaktimi.

Vakarą vedęs dr. Mindaugas Vygantas, vienas iš gausaus lietuvių, baigusių
St. Ignatius mokyklą, skaičiaus, pripažino, jog nors šios mokyklos sienos ir
storos, ji buvo pastatyta tik apie 1850 metus – tad palyginti su tais 400
metų, kuriuos Lietuvos jėzuitai praleido Lietuvoje, St. Ignatius mokykla yra
labai jauna. Dainos Čyvienės nuotr.

LR gen. konsulė Čikagoje S. Aniulie-
nė: ,,Juk ne žodžiais, o darbais Jė-
zaus draugijos nariai įprasmino
savo siekius.”

Kun. Antanas Saulaitis, SJ ir Grasilda Reinytė-Petkienė prie parodos stendo.

D. Paulauskienė: ,,Rengiant parodą
maloniausia buvo tai, kad tėvas A.
Saulaitis, SJ parašė labai gyvus, ne-
sausus tekstus. Tai atspindi jėzuitų
artimumą pasauliečiams ir jų nuo-
širdų norą jiems padėti.”
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Kuršiû nerija – pagirta Europoje

Kanada rengia reikalingû
imigrantû sârašâ

Auksinis ,,Kas yra kas Lietuvoje”
leidimas – Lietuvos tùkstantmeçiui

Vyksta tarptautinis bègimas
,,Baltijos kelias”

Vilnius, rugpjūčio 22 d. (BNS) –
Lietuvos pajūrio perlas – Kuršių neri-
ja – susilaukia vis daugiau tarptauti-
nio pripažinimo. Britų dienraštis
,,The Guardian” teigia, jog lietuviai
gali pasigirti vienu gražiausių Euro-
pos kurortų.

Britų sudarytame 10 geriausių
Europos paplūdimių sąraše Kuršių
nerija nusileidžia tik saulėtosios Is-
panijos Ibizos salos vietovei Kala den
Sera. Tiesa, nusiminti neverta. Britų
dienraščio teigimu, Lietuvos kuror-
tas taip pat turi ką pasiūlyti netgi pa-
čiam išrankiausiam turistui. Britų
dienraščio apžvalgininkė pasakoja
skaitytojams apie beveik neribotas
galimybes mėgstantiems lankytis
gražiausiose Europos vietose.

Kuršių nerijai, ,,The Guardian”
teigimu, šiek tiek nusileidžia tokie
rojaus kampeliai Europoje kaip Pietų
Ispanijos Kanjos de Mekos paplūdi-
mys, Airijos pasididžiavimas – Miežių
užutėkis (Barleycove), ar Ferė kyšu-
lys Vakarų Prancūzijoje. Ne ką mžiau
stebina ir paplūdimiai, kuriuos gali-
ma rasti Sicilijoje, Velse, Graikijos
Lefkados saloje.

Gražia jūros pakrante, pasirodo,
taip pat gali pasigirti ir Lenkijos So-
potas, buvęs Prūsijos aristokratų ku-
rortas, bei Vokietijos Varnemiundė,
garsėjanti nesiliaujančiomis ,,kovo-
mis” tarp nudistų ir visų tų, kurie
niekaip nesiryžta maudymosi kos-
tiumų palikti namie.

Atkelta iš 1 psl. pir-
masis”, tačiau, anot jos, prokurorai
dar ne-gali pasakyti, kada ikiteismin-
is tyrimas bus baigtas. Našlė svarstė,
kad prokurorai galėtų kreiptis į
nepriklausomus ar užsienio specialis-
tus, kurie padėtų išnarplioti bylą.

Antrųjų žūties metinių išvaka-
rėse V. Adamkus viešai sukritikavo
Generalinę prokuratūrą, kad ši iki
šiol nesugebėjo pateikti aiškių išvadų
dėl V. Pociūno žūties aplinkybių. Pre-
zidentūros išplatintame pareiškime
šalies vadovas priminė, kad penkta-
dienį sueina dveji metai, kai V. Pociū-
nas žuvo Baltarusijoje „mįslingomis
aplinkybėmis”.

„Aiškaus atsakymo, kurio laukia
ne tik jo šeima, bet ir Lietuvos žmo-
nės, nesugebėjo pateikti nei Genera-
linė prokuratūra, nei kitos įstaigos.
Ne kartą raginau Generalinės proku-
ratūros vadovus šiai bylai skirti ypa-

tingą dėmesį, bet nuolat tik girdėjau
įvairius terminus, kada ketinama baig-
ti tyrimą,” – pareiškė V. Adamkus.

Atsižvelgdamas į šią kritiką ge-
neralinis prokuroras Algimantas Va-
lantinas pripažino, jog atnaujintas
ikiteisminis tyrimas trunka ilgą lai-
ką, tačiau patikino, kad bylos tyrimas
vyksta „ypač kruopščiai”. Pasak A.
Valantino, papildomo ikiteisminio ty-
rimo procesas užtruko, kadangi ne vi-
si ikiteisminio tyrimo veiksmai galėjo
būti atlikti vienu metu iš karto, o yra
galimi pagal tam tikrą procesinių
veiksmų seką, t. y. vienas po kito.

Penktadienį į Simono Daukanto
aikštę prie Prezidentūros pagerbti V.
Pociūno atminimo susirinko apie
šimtą žmonių. Susirinkusieji, tarp
kurių buvo nemažai žinomų visuo-
menės veikėjų ir politikų, klausėsi ve-
lioniui atminimui atliekamų muziki-
nių kūrinių.

50 km sportinio ėjimo rungtyje
32-ąją vietą tarp 47 sportininkų užė-
mė Tadas Šuškevičius, penktadienį
nuotolį nužingsniavęs per 4 val. 2
min. ir 45 sek. Donatas Škarnulis
penktadienį nebaigė atkarpos, o jo
brolis Darius buvo pašalintas. 50 km
sportinio ėjimo olimpiados auksą iš-
kovojo 23 metų dukart pasaulio čem-
pionatų bronzos medalininkas italas
Alex Schwazer, tapęs naujo olimpinio
rekordo autoriumi – 3 val. 37 min. 9
sek. Sidabro apdovanojimas atiteko
australui Jared Tallent (3:39:27), o
bronza tenkinosi 2004 m. Atėnų
olimpinis vicečempionas bei planetos
rekordininkas rusas Denis Nižego-
rodov (3:40:14).

***
Šiuolaikinės penkiakovės moterų

turnyre, kuriame dalyvauja 36 spor-

tininkės, abi lietuvės po ketvirtosios
rungties pagerino užimamą padėtį,
tačiau lieka trečiajame dešimtuke:
dvidešimtmetė Donata Rimšaitė su
4,168 taškais pakilo į 21-ą vietą iš 23-
osios, o 24-erių metų Laura Asa-
dauskaitė turi 4,144 taškus bei paki-
lo iš 30-osios vietos į 23-ąją. Jojimo
varžybose D. Rimšaitė surinko 1,088
taškus ir užėmė 22-ą vietą, o be klai-
dų jojusi L. Asadauskaitė su 1,200
taškų buvo antra. Olimpinio šiuolai-
kinės penkiakovės turnyre pirmauja
po keturių rungčių ketvirtą vietą jo-
jime užėmusi vokietė Lena Schone-
born. Vokietijos penkiakovininkė turi
4,584 taškus ir lenkia britę Heather
Fell (4,508 tšk.) bei į trečiąją vietą pa-
kilusią šveicarę Belinda Schreiber
(4476 tšk.). Šiuolaikinės penkiakovės
olimpinė čepionė paaiškės po penkto-
sios rungties – 3,000 m bėgimo.

Kaunas, rugpjūčio 22 d. (ELTA)
– ,,Kas yra kas Lietuvoje” leidėjai mė-
gins atsakyti į klausimą, kurie šalies
žmonės labiausiai nusipelno būti
aukso raidėmis įrašyti į istoriją, kas
valstybės tūkstantmečių sandūroje
savo darbais ir nuopelnais pradeda
rašyti antrojo tūkstantmečio istoriją.

Iškiliajai valstybės datai skirta-
me leidinyje ,,Kas yra kas Lietuvoje”
pristatys 10 tūkst. garbingiausių ir
Lietuvai labiausiai nusipelniusių as-
menybių.

Istoriniame leidinyje sveikinimo
žodžius dabarties Lietuvos ir ateities
kartoms jau parašė nemažai garbių
Lietuvos piliečių.

,,Kiekvienam projekto dalyviui,

pasiūlytam į šią knygą, bus suteikta
teisė parašyti palinkėjimą tūkstant-
mečio proga. Ir dabartinės, ir ateities
kartos istorinės išliekamosios vertės
knygoje galės perskaityti bene 10
tūkstančių minčių, su kuriomis pasi-
tikome Lietuvos tūkstantmetį 2009
metais”, – teigia projekto ,,Kas yra
kas Lietuvoje” verslo redaktorė Aud-
ronė Jankuvienė.

Nedideliu tiražu išleistas leidinys
– išskirtinės auksu puoštos knygos –
taps bibliografine retenybe ir verty-
be. Elektroninė knyga ,,Kas yra kas
Lietuvoje” bus paskelbta internete
adresu www.1000metu.lt ir saugoma
jame mažiausiai penkerius metus.

L. Pociùnienè: ,,Turiu vilties,
kad prokurorai pakeis išvadas.”

Vilnius, rugpjūčio 22 d. (ELTA) – Penktadienį sostinėje, Arkikatedros
aikštėje, prasidėjo tradicinis tarptautinis estafetinis bėgimas ,,Baltijos kelias”,
skirtas Juodojo kaspino dienai, Baltijos šalių vienybės kovoje už savo šalių
laisvę ir nepriklausomybę gyvajame Baltijos kelyje metinėms paminėti. Rug-
pjūčio 22–24 d. akcijos dalyviai bėgs sostinės gatvėmis iki Vilniaus miesto ri-
bos. Šis pagarbos Baltijos keliui bėgimas sostinės gatvėmis vyksta septyniolik-
tus metus. Jame dalyvauja per 30 Lietuvos ir Latvijos bėgikų. ELTOS nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 22 d. (Lietu-
viams.com) – Kanados pilietybės ir
imigracijos ministrė Diane Finley su-
sitiko su verslininkų, pramonininkų,
darbuotojų ir nevyriausybinių orga-
nizacijų atstovais aptarti, kokios sri-
tys gali turėti naudos iš kvalifikuotų
darbuotojų imigracijos. Susitikime
buvo aptarti nauji įstatymai, kurie
leidžia Kanados imigracinei valdžiai
paspartinti imigraciją tų žmonių, ku-
rie turi Kanadai reikalingas kvalifi-
kacijas.

Susitikimo metu dėmesys buvo
daugiausia skiriamas išsiaiškinti, ko-
kios sritys labiausiai stokoja darbuo-
tojų ir kaip imigracija galėtų tą trū-
kumą išspręsti. Taip pat buvo aptar-

tas ir užsienyje įgytų diplomų pripa-
žinimas Kanadoje. Minėta diskusija
padės sudaryti reikalingų specialybių
sąrašą, kuris turėtų pasirodyti šį ru-
denį.

„Darbuotojų trūkumas jaučiams
įvairiose srityse. Šis susitikimas pa-
dėjo mums susidaryti vaizdą, kokiose
srityse trūksta darbuotojų bei kaip
imigracija galėtų keisti padėtį,” – sa-
kė D. Finley. Ministrė pabrėžė, kad
svarbu dirbti su vietinėmis valdžio-
mis pripažįstant svetur įgytas kvalifi-
kacijas. „Negalime sudaryti pagei-
daujamų užsiėmimų ir profesijų są-
rašo, jei neturėsime palaikymo ir rei-
kalingų apmokymų atvykėliams,” –
pažymėjo D. Finley.
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Dar kartą apie monografiją, skirtą
Leonardui Šimučiui (1892–1975)

Tęsiamas pokalbis su Vilniaus
pedagoginio universiteto Istorijos
fakulteto Visuotinės istorijos katedros
prof. dr. Juozu Skiriumi, kuris
Lituanistikos Tyrimo ir Studijų cen-
tre Čikagoje atlieka JAV lietuvių vei-
kėjo L. Šimučio gyvenimo bei darbų
tyrimą ir jau rašo apie jį monografi-
ją. Pirmas pasikalbėjimas įvyko š. m.
birželio 19 d. „Draugo” koresponden-
tas Petras Petrutis tęsia pokalbį su
prof. dr. J. Skiriumi.

– Atrodo, Jūsų pradėtas Leo-
nardo Šimučio monografijai
reikalingų žinių telkimas ir rašy-
mas artėja prie pabaigos?

– Kalbėti apie pabaigą dar būtų
ankstoka. Pirmiausia aš džiaugiuosi,
kad per savo buvimo JAV laiką per-
žiūrėjau, atradau ir atrinkau didžiulį
kiekį man reikalingos medžiagos.
Maždaug 80 proc. dokumentų, rei-
kalingų monografijos parašymui, pir-
miausia radau Lituanistikos tyrimo
ir studijų centro Pasaulio lietuvių
archyve (toliau – LTSC/PLA). Visų
pirma – tai Leonardo Šimučio fondas,
kuriame daugiau kaip į 50 dėžių su-
krauta ir išsaugota pati įvairiausia
archyvinė medžiaga: oficialūs asme-
niniai, įvairių katalikiškų organizaci-
jų bei draugijų dokumentai; atsimi-
nimų rankraščiai bei dienynai; kores-
pondencija; įvairių laikraščių iškar-
pos; programos bei kvietimai; foto-
nuotraukos, asmeniniai daiktai bei
kiti svarbūs reliktai. Teko dar kartą
minėtame archyve peržiūrėti Lietu-
vos konsulato Čikagoje, Amerikos
Lietuvių Tarybos bei P. ir J. Dauž-
vardžių, J. Končiaus, J. Balkūno, įvai-
rių asmenų korespondenciją ir kitus
fondus, kurie papildė mano kau-
piamą dokumentinę medžiagą. Jau
tenka kalbėti apie tūkstančius doku-
mentinių vienetų. Be to, prisiėjo pa-
sklaidyti ir pasirinkti spaudos infor-
macijos iš LTSC Periodikos fonde
saugomų periodinių leidinių „Vytis”,
„Draugas”, „Darbininkas”, „Naujie-
nos”, „Dirva” ir kt. Šiuo atveju išskir-
tinis leidinys – dienraštis „Draugas”
kurio vyr. redaktoriumi L. Šimutis
išbuvo ilgus dešimtmečius. Renkant
medžiagą labai man talkino LTSC
bendradarbės Skirmantė Miglinienė
ir Kristina Lapienytė. Per tuos nepil-
nus tris mėnesius jau pavyko
aprašyti L. Šimučio jaunystės dienas,
atvykimą į JAV, veiklą organizuojant
Lietuvos Vyčius Čikagoje, dalyvau-
jant Tautos fonde; nušviesti jo darbą
Lietuvos III Seime (1926–1927 m.)
bei JAV lietuvių katalikų atstovavi-
mą pirmame Pasaulio lietuvių kon-
grese 1935 metais. Tuo pačiu jau yra
atrinktos iliustracijos būsimai kny-
gai. Bet dar liko nepaliesta jo veikla
Amerikos Lietuvių Taryboje, Ameri-
kos lietuvių Romos katalikų federaci-
joje ir susivienijime; jo santykiai su
VLIKu, JAV Lietuvių Bendruomene,
BALFu, o taip pat su oficialiomis JAV
valdžios įstaigomis. Manau verta
atkreipti dėmesį į jo pastangas sie-
kiant stiprinti katalikiškąją dorovę ir
lietuvybę išeivijoje. Jis buvo vienas iš
aktyvių šalininkų palaikyti išeivijos
ryšius su savo senąja Tėvyne po 1926
m. perversmo, bet rezervuotai verti-
no prezidento A. Smetonos valdymą
ir t. t. Visų šių klausimų analizę ir
sintezę jau teks atlikti Lietuvoje. Su
manimi į Lietuvą keliaus surinktų
dokumentų kopijos.

– Regis, kad Jums neužteko
LTS centre esamo žinių aruodo
ir teko lankytis Putname esan-
čiame Amerikos lietuvių kultū-
ros archyve. Ką gero tenai užti-
kote?

– Prieš penkerius metus man
teko lankytis šiame JAV lietuvių ar-
chyvų lobyne. Taigi, aš jau žinojau,
kokie dokumentų fondai tenai saugo-
mi. Paminėjęs prof. dr. Jonui Rač-
kauskui, kad ALKA yra gausus L. Ši-
mučio susirašinėjimas su JAV lietu-
vių veikėjais J. Laučka, J. Končiumi
ir J. Balkūnu, LTSC vadovas mane
dviems savaitėms „komandiravo” į
Putnam, apmokėdamas kelionės iš-
laidas. Už tai jam esu labai dėkingas.
Surinkta medžiaga ALKA pagilino

mano supratimą apie L. Šimučio
požiūrį į BALFą ir JAV LB bei veiklą
ALTe 1940–1946 metais. Be to, šiame
archyve radau iki šiol istorikams
nežinomus garsaus JAV lietuvių
veikėjo ir ilgamečio „Vienybės”
redaktoriaus Juozo O. Širvydo
(1875–1935) ir jo sūnaus Vytauto
(1898–1981) dienoraščius. Didelis
džiaugsmas apėmė atradus tarp
gausybės popierių storoką bylą, ku-
rioje buvo sudėti originalūs „Dirvos”
redaktoriaus Kazio Karpiaus laiškai
Vytautui Širvydui nuo 1936 iki 1946
metų bei V. Širvydo atsakymų nuo-
rašai. Ši medžiaga padės atskleisti
gana komplikuotą JAV lietuvių
veikimą, kuomet iš ALTos 1941
metais buvo pasitraukę tautitinkai
(iki 1948 metų). Įdomių ir vertingų
dokumentų užtikau tvarkydamas
Lietuvos garbės konsulo Boston
Antano Šalnos ir jo žmonos Zuzanos
asmeninį archyvą. Būtų galima dar
ilgai pasakoti apie atradimus JAV
lietuvių archyvuose, tačiau tai ne šio
pokalbio tema. Pasinaudodamas šia
proga noriu padėkoti ALKOS vado-
vams Juozui Rygeliui ir Reginai
Taunienei už šiltą priėmimą ir su-
darytas puikias sąlygas darbui. Dė-
kingas Putnam lietuvaitėms vienuo-
lėms seselėms už prieglaudą ir įdo-
mius pokalbius prie pusryčių, pietų ir
vakarienės stalo. Du vietiniai vyru-
kai, mano bičiuliai, Pranas ir Alvydas
laisvalaikiais, kurių turėjau be galo
mažai, man parodė Connecticut vals-
tijos įžymybes.

– Leonardas Šimutis buvo
daugialypė asmenybė. Jis buvo

Lietuvos Seimo narys, jam teko
redaguoti dienraštį „Draugas”,
vadovauti ALTai ir kitoms JAV
lietuvių organizacijoms. Jis rašė
eilėraščius, buvo vienas iš dar-
bingiausių išeivijos atstovų. Jū-
sų manymu, už ką lietuvių išeivi-
ja turėtų jam reikšti didžiausią
pagarbą ir padėką?

– Iš tiesų, ir jo amžininkai akcen-
tavo jo daugialypiškumą ir darbin-
gumą. Tačiau tokių veikėjų su tokio-
mis charakteristikomis išeivijoje bu-
vo ne vienas. Man atrodo, kad reikėtų
atkreipti dėmesį į tai, jog L. Šimutis
turėjo autoritetą ne tik tarp katali-
kiškosios išeivijos, bet jis, kaip vado-
vas, gal tiksliau, kaip iškili asmenybė,
buvo priimtinas ir tautininkams, ir

santariečiams, ir net socialistams. Tą
puikiai iliustruoja jo pirmininkavi-
mas ALTe 1940–1965 metais. Ne pas-
laptis, kad tarp išvardintų srovių
spaudoje vyko diskusijos ir, kai kada,
net aštrios. Karčios kritikos, supran-
tama, pirmiausia gaudavo vadai ir
vadukai. Tuo tarpu L. Šimutis, jeigu
ir būdavo oponentų kritikuojamas,
tai labai korektiškai, be epitetų, be
šmeižto. Tai jau daug ką sako apie
žmogaus svorį išeivijos visuomenėje.
Be to, jis laikėsi ir žiniasklaidininko
etikos ir, labai svarbu, pasisakydavo
už vieningą išeivijos veikimą, linko į
kompromisų ieškojimus. Man jis
labai primena buvusį JAV lietuvių
veikėją ir diplomatą Bronių Kazį Ba-
lutį, kuris 1912–1919 metais redaga-
vo laikraštį „Lietuva” ir tvirtai lai-
kėsi principo: „Pirmiausia mes lietu-
viai, o tik po to dešinieji, centristai ir
kairieji. Jam Lietuvos reikalai visuo-
met buvo aukščiau partijų. Galima
sakyti, kad L. Šimutis – tai vėlesnio
laikotarpio B. K. Balutis.

– Atrodo, kad Jūsų rašoma
monografija bus galutinai pa-
ruošta ir išleista Lietuvoje. Ar ją
pamatys JAV lietuviai?

– Kaip jau minėjau, knygos ra-
šymą teks pratęsti Lietuvoje. Labai
norėčiau ją kuo greičiau užbaigti, bet
tai jau apspręs mano užimtumas uni-
versitete. Kas ją išleis? Kokia leidyk-
la? Tai jau nutars LTSC vadovybė,
kuri ir yra šios monografijos užsako-
vė. Vienaip ar kitaip, norintys ją įsi-
gyti, kiek žinau, problemų neturės –
pakaks kreiptis į LTSC ir knyga bus
pristatyta nurodytu adresu. Tokia

praktika egzistuoja LTS centre.
Svarbu, kad atsirastų besidominčių
išeivijos istorija, išeivių veikėjais ir jų
nuveiktais darbais.

– Leonardo Šimučio mono-
grafija nėra Jūsų pirmas paruoš-
tas leidinys ir tikriausiai ne
paskutinis. Gal numatote mono-
grafijomis pagerbti ir kitus lietu-
vius išeivius?

– Gerbiamas Petras, kiekvienas
mokslininkas turi savo planuose nu-
matęs ne vieną projektą, jų turiu ir
aš, bet tegul kol kas tai būna mažytė
paslaptis. Kol kas visas mano dėme-
sys sutelktas L. Šimučiui. Nepatar-
tina viešai „blaškytis”. O jeigu nepa-
darysi to, ką buvai garsiai pažadėjęs?
Tada teks aiškintis, įrodinėti ir pan.
Na, o lietuvių išeivija tikrai turi ir,
esu įsitikinęs, turės iškilių balučių ir
šimučių. Kiekvienoje išeivijos srovėje
buvo veiklių žmonių, vertų istoriko
plunksnos. Galima net keletą tokių
„užmirštų” paminėti katalikiškoje
srovėje – kunigai Fabijonas Kemėšis,
Jonas J. Jakaitis ir Jonas Balkūnas;
tautininkai – Vincas Jakubėnas, Juo-
zas Širvydas ir Juozas Bačiūnas, san-
tariečiai – Stasys Gegužis, Romanas
Karuža ir Karolis-Vairas Račkauskas;
socialistai – Fabijonas Bagočius, Pijus
Grigaitis ir Juozas Baltrušaitis. Net
ir komunistinėje srovėje yra įdomių
asmenybių, apie kuriuos mums taip
pat reikia žinoti be jokių iškraipymų
– reikėtų patyrinėti Antano Bimbos,
Leono Prūseikos ar Roko Mizaros
veiklą ir pasiaiškinti, kodėl jie pasuko
tokia kryptimi. Tai tik keletas išeivi-
jos veikėjų. Manau, kad ateityje nau-
jos ir jaunos istorikų kartos „prieis”
prie šių veikėjų ir atsiras puikių
studijų.

– Negaliu pamiršti teisės is-
toriko Vytauto Raudeliūno, kuris
sovietmečiu stengėsi užmegzti
ryšį su lietuvių išeivija ir siūlė
bendromis jėgomis išleisti Ant-
rojo Lietuvos Statuto 1566 m.
vertimą. Pamenate, prieš 5 me-
tus LTS centre viename „Teisės”
žurnalo numeryje Jūs užtikote jo
ranka užrašytus žodžius apie
tokią leidybos galimybę. Atrodo,
kad toks pasiūlymas buvo bene
vienintelis neįprastu būdu atėjęs
iš okupuotos Lietuvos. Kas vė-
liau atsitiko ir kieno rankose
dabar yra Statuto vertimas?

– Prieš šešetą metų mirus V. Rau-
deliūnui, jo gausią asmeninę biblio-
teką nupirko vienas Vilniaus advo-
katas. Bibliotekoje buvo ne tik kny-
gos, bet ir a. a. V. Raudeliūno rank-
raščiai, tarp jų ir parengtas spaudai
„Antrojo Statuto” tekstas. Kiek man
žinoma, naujasis šios bibliotekos sa-
vininkas nėra prieš to rankraščio
publikavimą, bet tik reikia iš kur
nors gauti Statuto redagavimui ir
išleidimui lėšų. Norėčiau priminti,
kad Vilniaus universitete dirba moks-
lininkų grupė, kuri taip pat ruošia
„Antrojo Statuto” publikavimą. Kada
tai bus, nežinau, bet „Pirmąjį Sta-
tutą” (1529 m.) jie jau senokai išleido
su plačiais moksliniais komentarais.

– Dėkoju už pokalbį ir linkiu
geros kelionės į Tėvynę.

– Aš savo ruoštu noriu ne tik
padėkoti už bendradarbiavimą LTSC
darbuotojams, bet ir palinkėti nenu-
leisti rankų, ieškant išeivijos archy-
vų, juos kaupti ir saugoti. Tai yra mū-
sų visų bendra istorija.

Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto Visuotinės istorijos
katedros prof. dr. Juozas Skirius ir ,,Draugo” korespondentas Petras
Petrutis Lituanistikos tyrimo ir studijų centro Pasaulio lietuvių archyve.

Skirmantės Miglinienės nuotr.
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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
10811W. 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

ATSARGIAI, ,,FORECLOSURES”:
SUKČIAI GALI NUSAVINTI NE TIK

JŪSŲ NAMUS, BET IR PINIGUS
Jei šiais nelengvais laikais susi-

duriate su finansiniais sunkumais ir
pergyvenate, kad galite laiku nespėti
sumokėti mėnesinių būsto paskolos
(mortage) įmokų, galite tapti puikiu
jauku sukčiams, apsimetantiems ge-
radariais. 

Būsto savininkus, neišgalinčius
mokėti įmokų, iš visų pusių puola
,,pagalbininkai”, žadantys atitolinti
,,foreclosure” (būsto nusavinimas
bankui dėl nemokamų paskolos įmo-
kų) pavojų, perfinansuoti paskolą ar
bent suderėti su skolintoju geresnes
sąlygas ją atiduoti. Siekiant pritrauk-
ti potencialius klientus, viešose vie-
tose platinamos reklaminės skraju-
tės, talpinami skelbimai internete ar
vietos laikraščiuose. Dar dažniau –
sunkumų turintys būsto savininkai
puolami telefono skambučiais ar ap-
silankymais į namus. Sunku pasaky-
ti, kokiu būdu pastaruoju atveju yra
aptinkami potencialūs klientai, ta-
čiau akivaizdu, kad neretai sukčiai
nusitaiko į atskirų rajonų, bažnyčios
parapijų ar etninių grupių bendruo-
menes.

Žadėdami pagalbą, ,,geradariai”
gali prašyti būsto savininko/-ės per-
duoti jiems nuosavybės dokumentus
bei nuo šiol tiesiogiai jiems mokėti
paskolos įmokas. Už tai patikinama,
kad savininkas/-ė turės galimybę
išsaugoti savo namus ir išvengs bet
kokio bendravimo su skolintoju. De-
ja, paprastai tolesnis apgavystės sce-
narijus būna toks: įmokų pinigai pa-
prasčiausiai pasisavinami, o būsto sa-
vininko/ės vardu paskelbiamas bank-
rotas (jam/jai to nė nenutuokiant).
Bankroto byla kuriam laikui pristab-
do nuosavybės nusavinimo procesą,
tačiau neilgam, kadangi atsakovui
(būsto savininkui) nedalyvaujant jos
svarstyme ilgainiui ieškinys panaiki-
namas. Tada ,,foreclosure” procesas
pradedamas iš naujo. Tokiu būdu
apgautam būsto savininkui/-ei iškyla
grėsmė prarasti namą, ir, žinoma,
prarandami visi sumokėti ,,pagal-
bininkams” pinigai. Maža to, bankro-
to byla bent dešimtmetį išlieka as-
mens kredito istorijoje. Panašus sce-
narijus, beje, pasitaiko ir kredito kor-
telių skolų panaikinimo procese,
kuomet patikėjus ,,geradariais” jiems
mokamos įmokos iš tiesų niekuomet
nepasiekia kredito įstaigų, todėl
beviltiškai sugadinama skolininko
kredito istorija ir galų gale didžioji
dalis skolų nurašoma, nes kredito
įstaigos nebesitiki atgauti savo pini-
gų. Deja, skolininkas lieka ,,surištas”
sutarties su ,,pagalbininkais”, ku-
riems ir toliau privalo sąžiningai mo-
kėti, dažnai nė nežinodamas tikrosios
padėties.

Kaip apsisaugoti nuo panašių ap-

gavysčių? Pirmiausia, reikėtų vengti
turėti reikalų su kompanijomis, ku-
rios pačios užmezga su jumis ryšį ir
įkyriai siūlosi ,,pagelbėti”. Kitas pa-
vojaus ženklas – už paslaugas iš anks-
to imamas mokestis (paprastai nema-
žas). Jau nekalbant apie reikalavi-
mus perduoti nuosavybės dokumen-
tus ,,pagalbininko” žinion bei tiesio-
giai mokėti jam/jai įmokas. Jei kaž-
kas to reikalauja, galite būti tikri,
kad tas asmuo/kompanija turi negerų
kėslų. 

Paprastai besiskelbiantys ,,pagal-
bininkai” vadina save ,,kosultantais”
arba ,,būsto paskolų tarnyba”, ,,fore-
closure” žinovais ir pan. Deja, iš tiesų
šie žmonės neturi nei reikiamos kva-
lifikacijos, nei turi ką nors bendra su
nesavanaudiška pagalba. Jei iš tiesų
atsidūrėte sunkioje padėtyje ir neiš-
galite mokėti įmokų, geriausia būtų
kreiptis į profesionalų teisininką, ne
pelno siekiančias finansų konsultavi-
mo įstaigas ar galų gale, bandyti
patiems susitarti tiesiogiai su skolin-
toju. Vienas sprendimo būdų yra
gauti vadinamąjį ,,mortgage relief”,
leidžiantį pratęsti laikotarpį, per kurį
namas paprastai būtų nusavintas, t.
y., laimėti bent šiek tiek laiko. Pri-
klausomai nuo situacijos, jums taip
pat gali praversti ,,mortgage forbear-
ance”, kuomet skolintojas leidžia
nemokėti įmokų keletą mėnesių,
sumokant tik palūkanas už tą laiko-
tarpį. Jei laiku nesumokėjote įmokos,
tačiau jūsų kredito istorija yra iš
esmės gera (turite pakankamai daug
kredito taškų), skolintojas gali net
sutikti peržiūrėti jūsų paskolos sąly-
gas. Galbūt jums bus pasiūlyta
sumažinti mėnesinę įmoką ar mokėti
mažesnes palūkanas. 

Svarbiausia suprasti viena – jūs
nesate vieni šioje beviltiškoje padėty-
je. Patikėkite, skolintojas iš tiesų visiš-
kai nenori nusavinti jūsų būsto  jau
vien dėl to, kad jam teks išleisti ne-
mažai pinigų visoms nusavinimo pro-
cedūroms, o po to dar rūpintis, kaip
namą parduoti. Todėl nepaisant jūsų
priešingo įsitikinimo, skolintojas gali
būti visiškai sukalbamas. Jums gali
būti leista netgi patiems parduoti na-
mą (t.y., atlikti vadinamąjį ,,short sa-
le”) ir taip atsiskaityti už paimtą pas-
kolą. Jei namas nėra vertas tiek pi-
nigų, kiek jūs esate už jį skolingi (dėl
nuvertėjimo rinkoje, kintamų palū-
kanų ir pan.), ir Jūs nebeišgalite mokė-
ti įmokų, bankas gali leisti parduoti
tą namą ir pasiimti sau jūsų gautus
už jį pinigus, o likusią skolą tiesiog
nurašyti. Tiesa, jūs turėsite sumokėti
atitinkamus mokesčius valstybei,
tačiau sutikite, kad tai gali būti
nebloga išeitis, jei kitų išeičių nebėra. 

Pagal ,,Better Business Bureau”
ir 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�

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.

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023



DRAUGAS, 2008 m. rugpjūčio 23 d., šeštadienis  9

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

Į tuščius langelius įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9 taip, kad skaitmenys
nesikartotų eilutėse, stulpeliuose bei paryškintuose 9 langelių (3x3) kvadra-
tuose. Sudoku atsakymas – trijų skaitmenų pažymėtuose langeliuose suma.

Sudoku Nr. 4

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

GERBIEMIEJI, ieškau nusipirkti J. Rimšos, V. Vizgirdos, K. Šimonio, P. Puzino, J. Šilei-
kos, A. Galdiko, P. Domšaičio, K. Jonyno, V. Petravičiaus, V. Igno, K. Žoromskio, M. Dobu-
žinskio, Škleriaus, V. Kasiulio,  A. Žmuidzinavičiaus, J. Pautieniaus, P. Kaupo, M. Šileikio, A.
Varno, V. Rato, Čeponio, Tuleikio, Švažo, Gustaičio, Kisarausko,  A. Savicko, Martinaičio,
Ciplijausko ir daugelio kitų lietuvių dailininkų sukurtų paveikslų, grafikos darbų. Taip pat
norėčiau širdingai padėkoti visiems, kurie sutiko parduoti savo turimus dailės kūrinius.

Tel.: 617-459-9952 (USA) El. p.: modeboston@yahoo.com 
Adresas: Modestas Rimkus P.O. Box E34 S. Boston, MA 02127, USA

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.
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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

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

NAMÛ REMONTO IR
STATYBINÈS PASLAUGOS

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

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

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 

STASYS CONSTRUCTION

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

Patyręs meistras kokybiškai 
atnaujina ir naujai įrengia virtuves,

vonias, deda plyteles, parketą,
atlieka dažymo, santechnikos darbus.
Tel.: 708-289-1293, Algirdas

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

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

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

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

Penktadienį vyko įprasta dieno -
tvarkė… tik atvirkščiai! Vadovai
prikėlė stovyklautojus su ,,Labanakt”
ir kad laikas valgyti naktipiečius, po
kurių vyko vakarinė programa, ,,Taškų
Taškai”. Stovyklautojai keliavo per
aštuonias stotis, kuriose reikėjo iš-
spręsti galvosūkius , atspėti dainas, su
surištom kojom apkeliauti ratą, ar
mėtyti ir pagauti centus ir kitus už-
davinius. Išmokome, kad kai dirbame
kartu, viskas daug greičiau pasidaro.
Tada valgėm vakarienę, lankėm būre-
lius, maudėmės, valgėm pietus. Vakare
lankėm rytines pamokas  ir patamsyje
pusryčiavom, atsisveikindami vakare
viens su kitu šaukdami ,,Labas rytas”. 

Šeštadienį iš ryto vyko moksleivių
ateitininkų suvažiavimas. Buvo labai
įspūdinga, kai trys stovyklautojai
(Vytas Aukštuolis, Julija Sirgėdaitė ir
Daiva Jarašiūtė) davė įžodį tapdami
moksleiviais ateitininkais. Kuopos iš
Los Angeles, Čikagos, Detroit, Cleve-
land, ir Rytų pakraščio pranešė apie
savo metinę veiklą. Taip pat buvo pris-
tatyti perrašyti moksleivių sąjungos
įstatai kuriuos moksleiviai per suva-
žiavimą patvirtino kartu su nauja
2008-2010 metų MAS Centro valdyba:

Moksleivių ateitininkų stovykloje
Atkelta iš 2 psl. Lina Bublytė, Lionė Kazlauskienė,

Lukas Laniauskas, S.J., Lina Posko-
čimaitė, Dainė Quinn ir Vija Sidrytė. 

Antra dienos dalis buvo skirta
pasiruošti iškilmingai vakarienei ir
šokiams. Kol stovyklautojai puošėsi,
vadovai statė stalus ir kėdes visų
žinomoje stovyklos kryžkelėje. Vaizdas
buvo ypatingai gražus. Saulė leidosi už
ežero, švelnus vėjelis šalino karštį, o
visų susirinkusių stovyklautojų gera
nuotaika puošė vakarą. Gardžiavomės
skania vakariene nuoširdžiai dėkodami
šeimininkėms Laimai Jarašienei,
Almai Jankienei ir Daivai Lukasiewicz
už jų įdėtą triūsą. 

Po vakarienės salėje vyko talentų
vakaras. Ritos Kliorienės pamokytas
chorelis gražiais balsais padainavo, o
Dainavos garsų būrelis pademonstravo
savo ritmo ir kūrybingumo sugebėji-
mus, grodami gitarom ir mušdami
kitais sukurtais instrumentais. Kad
energingai, linksmai, ir gražiai baigti
stovyklą, visi nukeliavo į kitą ežero
pusę šokiams. Šokiai tęsėsi iki anksty-
vaus ryto.  

Stovyklos ruošėjų, vadovybės ir
pačių dalyvių dėka š. m. moksleivių
ateitininkų stovykla bus maloniai prisi-
menama.



DRAUGAS, 2008 m. rugpjūčio 23 d., šeštadienis                        11 

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

,,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”

Negrįžta jau upės atgalios -
Nebegrįši ir tu jau pas mus,
Iškeliavus į tolimą šalį -
Į didžiuosius ramybės namus…

PADĖKA

A † A
VIKTORAS KUČAS

iškeliavo į Amžinuosius Viešpaties Namus 2008 m. liepos 17 d.
Dėkojame kun. Algirdui Paliokui, S.J. už šv.Mišias bei šiltą velio-

nio apibūdinimą. Dėkojame prelatui Ignui Urbonui. Dėkingi kun.
Antanui Saulaičiui, S.J. už a.a. Viktoro lankymą ligoninėje ir sakra-
mentų suteikimą.

Nuoširdus ačiū solistei Daliai Lietuvninkienei už gražias gies-
mes bažnyčioje. Dėkojame Viktutei Siliūnienei ir Andrėjai Siliū-
naitei už  skaitinius šv. Mišių metu, Lijai Siliūnaitei už psalmių gie-
dojimą.

Dėkojame anūkams Darijai Siliūnaitei ir Aleksandrui Kučiui už
pasidalinimą prisiminimais apie Tėvuką. Ypatinga padėka seserė-
čiai Jolytai Arzbaecher už nuoširdžią dėdės Viktoro gyvenimo
bruožų santrauką. 

Dėkojame skautams vyčiams garbės sargyba išlydėjusiems savo
brolį negrįžtamai…

Dėkojame visiems gausiai dalyvavusiems šv. Mišiose, užjau-
tusiems laiškais, aukojusiems šv. Mišioms, už aukas ,,Vaiko vartai į
mokslą” organizacijai ir Jėzuitų – Baltic project fondui.

Dėkojame specialiai iš ateitininkų sendraugių stovyklos
atvykusiems į laidotuves.

Dėkingi laidotuvių dir. Donald M. Petkui ir ypatingai Šarūnui
Dobilui už gražų patarnavimą.

Liūdinti Kučų šeima

Filatelistų draugijos „Lietuva” valdybos vicepirmininkui
A † A

LIUDUI KĘSTUČIUI VOLODKAI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo dukterims
ALINAI ir KARINAI su šeimomis, dukrai  DAINAI bei
sūnui ARUI, broliui ALGIRDUI ir pusbroliui RAIMUN-
DUI KORZONUI su šeimomis bei visiems giminėms ir
artimiesiems.

Filatelistų draugijos „Lietuva” valdyba

Brangiam tėveliui
A † A

KAZIUI MARKUI

mirus, „Saulutės” narei DANGUOLEI BIELSKIENEI,
jos šeimai ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo-
jautą.

Lietuvos vaikų globos būrelis „Saulutė”

Brangiam vyrui
A † A

VIKTORUI KIZLAIČIUI

mirus, „Saulutės” narei LILIJAI KIZLAITIENEI, jos
šeimai ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo-
jautą.

Lietuvos vaikų globos būrelis „Saulutė”

Slapčia ateis mirtis – baltoji karalienė,
šaltaisiais pirštais veidą palytės –
Ir ves mane pro tuos pačius vartus kaip tūkstančius
už nežinios ir už nakties –
Paliks čia mano žodžiai nebaigti,
paliks gyvent ir laukti jos kiti –

Alė Rūta

A† A
MILDA MEMĖNAITĖ AGUILAR

Gimė 1938 m. gegužės 12 d. Lietuvoje, Kaune.
Gyveno ir mirė Ispanijoj, Barcelonoj. Su religinėmis apeigomis

laidotuvės įvyko 2008 m. liepos 19 d. Palaidota Barcelonos kapinėse.
Netekę brangaus žmogaus liūdesyje liko: vyras Jorge Aguilar,

MD ir duktė Irena Simonė Texidor – abu Ispanijoje.
Čikagoje ir Detroite giliai nuliūdę liko: sesuo Gražina Vitienė,

sūnėnas dr. Robertas Vitas su žmona Gaile, dukterėčia Alida Vitaitė-
Dow su vyru Scott; pusseserės Milda Memėnaitė, Dalia Memėnaitė-
Rackienė su vyru Antanu; pusbroliai kun. Vytas Memėnas, Viktoras
Memėnas su žmona Vita bei didelis būrys giminių Lietuvoje.

Karo metu, 1944 m. tėvų išvežta iš Lietuvos Milda gyveno Wies-
baden ir Schwaebish Gmuend DP stovyklose. 1949 m. visa šeima
emigravo į JAV, Detroito miestą. Baigė Šv. Antano pradinę mokyklą
ir Western gimnaziją, tuo pačiu laiku lankė Rygos operos baletmeis-
terio Osvalds Lėmanis baleto studiją. Persikėlus į New York įgijo
prancūzų kalbos bakalauro laipsnį ir toliau tobulino baleto meną.
Vėliau, perskridus Atlantą, įsikūrė Paryžiuje ir gilino prancūzų kal-
bą Sorbon universitete. Jos ir draugo vestuves palaimino kun. Pet-
rošius, tuo laiku, gyvenusių lietuvių Paryžiuje – dvasinė atrama ir
draugas. Dar gyveno Morocco, Kasablankoj ir ten gimė Jos dukrytė
Irena. Po to kurį laiką gyveno Balearų salyno Ibizos saloj ir iki mir-
ties išgyveno nuostabiai gražioj Barcelonoj.

Kada galėjo, lankė savo gimtą kraštą Lietuvą ir gimines. Savo
mylimą dukterį išmokė laisvai kalbėti lietuviškai ir angliškai.

Namuose, t. y.  Barcelonoj, sėkmingai vedė baleto šokio ir yogos
mankštos studiją.

Norėdama pagerbti a.a. sesutę Mildą, pravėriau kiek plačiau Jos
gyvenimo duris. Mirties angelas jau Ją nusinešė į amžinuosius Dievo
Namus.

Prašome gimines, buvusius draugus, jaunystės drauges ir pažįs-
tamus prisiminti Ją mintyse ir maldoje.

Ilsėkis ramybėje aukštai virš žvaigždynų.
Sudiev!

Sesuo G. Vitienė ir šeima

A † A
JANINAI MIKUTAITIENEI

iškeliavus amžinybėn, jos vyrui MEČIUI, Brighton Park
parapijos choro patriarchui ir jo visai šeimai reiškiame
gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Brighton Park parapijos choro dirigentas
Algimantas Barniškis ir choro nariai
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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
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

�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.

�Po sėkmingo dalyvavimo XIII
Lietuvių tautinių šokių šventėje,
,,Grandies” ansamblis ruošiasi įdo -
miems 2008–2009 m. lietuvių tauti -
nių šokių veiklos metams. Ateinantį
pavasarį ansamblis iškilmingai švęs
gy vavimo 50-metį ir dalyvaus prog -
ramose JAV, skirtose Lietuvos tūks -
tantmečio jubiliejui paminėti. Nauji
ir grįžtantys ,,Grandies” šokėjai nuo
rugsėjo 1 d. kviečiami registruotis an -
samblio internetinėje svetainėje:
http:voras.com/grandis. Pirmosios
jau   nučių, jaunių ir jaunimo/studentų
ratelių repeticijos ir registracija vyks
sekmadienį, rugsėjo 7 d., nuo 5:30
val. p. p. iki 7 val.v. PLC, Lemont, IL.
Kitiems ,,Grandies” šokėjams repeti-
cijų kalendorių praneš ratelių moky-
tojai. Norint daugiau informacijos
prašome kreiptis į ,,Grandies” vadovę
Violeta Fabianovich tel. 708-422-3556
arba el. paštu:

poniavioleta@yahoo.com

��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).

��,,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 padi-
dinti 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 gruodžio 1 d., nes tuomet
knygos ruošimas bus baigiamas.

�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

,,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 ......

Mokslo ir kūrybos simpoziumas
Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas

(MKS), vyks  2008 m. lapkričio 26–30 dienomis,
Lemonte, IL.

Užsiregistruoti galima MKS elektroninėje svetainė-
je: www.mks14.com. Daugiau informacijos tinklala-
pyje: www.JAVLB.org

Kasmet, rugsėjo mėn., Tė viškės
parapijos taryba ruošia gegužinę.  
Šių metų gegužinė ,,Reunion” vyks
sekmadienį, rugsėjo 7 d., tuoj po

11:30 val. r. pamaldų adresu: 5129
S. Wolf Rd., Western Springs, IL,

60558. Nuoširdžiai kviečiame visus
esamus ir buvusius parapijiečius,
draugus su šeimomis bei svečius

atvykti. Bus vai šės, muzika, žaidimai
vaikams. Tel. in formacijai: 708-

229-2795 (kun. Liu das Miliauskas).

Jaunosios ,,Grandies” šokėjos Gintarė
(kairėje) ir Viltė XIII Lie tuvių tautinių
šokių šventėje Los An geles.

Stasys ir Sofija Džiugai užsisakė dvi ,,Draugo” istorijos knygas ir pridėjo
100 dol. auką. Knygą taip pat užsisakė dr. Romualdas ir Gražina
Kriaučiūnai, pridėdami šimtinę. Už dosnias aukas ,,Draugas” nuoširdžiai
dėkoja.

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

Valerija Šeštokaitė-Stankevičie-
nė, Simono, gimusi 1927 m. Vadoklių
valsč., Panevėžio apskr. ieško puse-
serių Agnės (Povilo dukra, gim. 1926
m.) ir Irenos  (gim. 1927 m. Čikagoje)
Šeštokaičių. 

Irena Šeštokaitė su motina Ju-
zefa Šeštokiene 1938 m. lankėsi Lie-
tuvoje ir buvo apsistojusios Juzefos
tėviškėje, Vedeginės vienkiemyje, Ra-
guvėlės valsč., Panevėžio apskr.

Valerija Šeštokaitė jau 3 metai
gyvena Lemonte. Žinančius prašome
pranešti adresu: 1008 Hillview Dr.,
Lemont, IL 60439. Tel. 630-257-
2577. 

Nuotraukoje: Povilas Šeštokas
su dukra.

Ieško giminių

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
var gingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo:  Aldo-
na Ješmantienė $400 studentų para-
mai, Charles  Rackmil $20, Česlova

Naumienė $10 a.a. Jūra  Sayus atmi-
nimui. Labai ačiū. „Saulutė” (Sun-
light Orphans Aid), 414 Freehauf
St., Lemont, IL 60439, tel. (630)
243-7275.


