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•Skautybės kelias.
Čikagos ir jos apylinkių
skautai pasiruošė vasaros
stovykloms (p. 2)
•Seimas ir jo darbai (p.
3)
•Joninės, Joninės (p.
4–5)
•Mažoji Lietuva.
Draugų susitikimas (p. 5)
•Sibiras – mano lemtis
(2) (p. 9)
•Istoriniam skrydžiui –
75 metai (p. 10)

rios, Nyderlandų karalienės rūmų
prašymu, neatskleidžiamos. Olandai
labai gerbia savo karalienės privatu-
mą, o dovaną ji teikia asmeninę, o ne
valstybės vardu. Tuo tarpu V. Adam-
kus karalienei Beatrix dovaną įteikė
valstybės vardu. Karalienei padova-
notas menininkės Rūtos Ničajienės
mažosios plastikos kūrinys iš sidab-
ro, gintaro ir granito – „Tiltai”.

Monarchei įteiktas aukščiausias
valstybinis apdovanojimas – Vytauto
Didžiojo kryžiaus ordinas. Karalienė
Beatrix V. Adamkui įteikė Liūto ordi-
no didįjį kryžių. Beje, liūtas – Olan-
dijos simbolis, esantis herbe. A.
Adamkienei irgi įteiktas apdovanoji-
mas – Karūnos ordinas.

Po trumpo apsilankymo Prezi-
dentūroje karalienė išvyko į Anta-
kalnio kapines, o vėliau – į Vilniaus
Dailės akademiją. Ketvirtadienį mo-
narchė lankysis Kaune.

70-etė Olandijos vadovė svečiose
šalyse lankosi tik du kartus per me-
tus. Šiemet ji dar pagerbė Estiją. Ny-
derlanduose spėjama, kad ši kelionė
– viena paskutiniųjų, nes karalienė
ruošiasi perduoti karūną sūnui Vil-
helm Alexandr, kuris 2002 metais
lankėsi mūsų šalyje.

Karalienė Beatrix šaliai vado-
vauja 28 metus, nuo 1980 m. balan-
džio 30 d., kuomet sostą jai perleido
motina Juliana. Ši diena motinos
garbei buvo pavadinta karalienės
gimtadieniu, nors tikroji Beatrix gi-
mimo diena yra sausio 31-oji.

„Bažnyçios
kronikos“ fondas
apdovanojo
žurnalistus

Nyderlandû karalienè iškilmingai
sutikta Vilniuje

,,Expo 2008” – nacionalinè
Lietuvos diena

Vilnius, birželio 25 d. (Alfa.lt) –
Pirmą kartą Lietuvoje lankosi Ny-
derlandų (Olandijos) karalienė Beat-
rix. Prezidentūros kieme įvyko jos pa-
sitikimo iškilmės. Prezidentas Valdas
Adamkus su žmona Alma pasitiko
monarchę, kuri po vyro mirties jau
keletą metų keliauja viena.

Puošniai atrodančią Olandijos
karalienę pasitiko Lietuvos Seimo
pirmininkas Česlovas Juršėnas.

Prezidentūroje, kaip ir įprasta
per tokio lygio apsilankymus, skam-
bėjo Nyderlandų ir Lietuvos himnai,

viešnią pasveikino garbės sargyba,
vartus saugojo istorinėmis uniformo-
mis vilkintys kariai. Prezidentas V.
Adamkus ir karalienė Beatrix pra-
žingsniavo raudonuoju kilimu pro iš-
sirikiavusius Lietuvos kariuomenės
garbės sargybos kuopos karius ir šar-
vuotus viduramžių riterius, monar-
chę sveikino šalies politikai ir užsie-
nio šalių diplomatai.

Vėliau Baltojoje Prezidentūros
salėje įvyko vadovų susitikimas, jie
apsikeitė valstybiniais apdovanoji-
mais ir oficialiomis dovanomis, ku-

Saragosa, birželio 23 d. (ELTA)
– Pasaulinėje parodoje ,,Expo 2008”
surengta Lietuvos nacionalinė diena.

Tris mėnesius Saragosos mieste truk-
siančios pasaulinės parodos ,,Expo
2008” šūkis – ,,Vanduo ir darnus vys-
tymasis”. 105 šalys parodoje pristato
šiuolaikines technologijas, susijusias
su atsakingu šio gyvybiškai svarbaus
elemento naudojimu. Be to, daugiau
kaip 200 nevyriausybinių organizaci-
jų mėgins atkreipti dėmesį į mažėjan-
čius vandens išteklius Žemėje. Jung-
tinių Tautų duomenimis, švaraus ge-
riamo vandens neturi daugiau kaip
1,2 milijardo žmonių, gyvenančių
skurdžiuose pasaulio regionuose.

Lietuva parodoje įrengė ,,Lietaus
namus”, taip norėdama pristatyti
Lietuvai būdingą klimatą. Pagrindinė
mūsų šalies ekspozicijos dalis ,,Gy-
vasis lietus” susilaukė ypač didelio
parodos lankytojų susidomėjimo.
Nors pasaulinės ,,Expo” parodos savo
istoriją skaičiuoja daugiau kaip pus-
antro šimto metų, Lietuva oficialiai
tokiame renginyje dalyvauja dar tik
aštuntą kartą. Iki rugsėjo 14 d. truk-
siančią parodą ,,Expo 2008”, mano-
ma, aplankys 4 mlj. žmonių.

Vilnius, birželio 25 d. (Bernar-
dinai.lt) – Arkivyskupas Sigitas Tam-
kevičius birželio 24 d., iškilmingai
švenčiant Kauno arkivyskupijos glo-
bėjo šv. Jono Krikštytojo šventę, įtei-
kė „Bažnyčios kronikos” fondo apdo-
vanojimus žiniasklaidos atstovams už
sąžiningos žurnalistikos bei krikš-
čioniškųjų vertybių puoselėjimą per
visuomenės ryšio priemones. Apie tai,
kaip ir kasmet, arkivyskupas paskel-
bė sekmadienį po Kristaus Dangun
žengimo (Šeštinių) iškilmės Katalikų
Bažnyčioje švenčiant Pasaulinę vi-
suomenės ryšių dieną. Šiais metais
apdovanojimai skirti:

Violetai Micevičiūtei – už ilgame-
tį, uolų ir pasiaukojamą filologinį
darbą nuosekliai atspindint Lietuvos
bažnytinio gyvenimo įvykius „Bažny-
čios žiniose”, rengiant Apaštalų Sosto
dokumentų vertimus, nepailstamai
redaguojant religinę literatūrą, ypač
gyvybės kultūrą puoselėjančius teks-
tus, už išmanų rūpinimąsi Bažnyčios
bei teologijos kalba ir už asmenišką
krikščioniško gyvenimo liudijimą.

Vidai Savičiūnaitei – už sąžinin-
gą žurnalistinę veiklą, vertybiniu
žvilgsniu aprėpiant kultūrinius įvy-
kius bei visapusiškai atspindint Baž-
nyčios gyvenimo viešąją raišką ir už
nuoseklų profesinės etikos puoselėji-
mą.

Prezidentūroje Nyderlandų karalienę Beatrix pasveikino garbės sargyba.
Eltos nuotr.

Lietuvos nacionalinę dieną iškilmingai
pradėjo Ispanijoje viešintis ministras
pirmininkas G. Kirkilas. Eltos nuotr.
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Čikagos ir apylinkių skautai
baigė ruoštis vasaros stovykloms

ANTANAS PAUŽUOLIS

2008 m. gegužės 10 d. skautės ir
skautai, priklausą ,,Kernavės/Aušros
vartų”, ,,Lituanicos” tuntams, rin-
kosi į Lietuvių Fondo salę iškilmin-
goms sueigoms. ,,Nerijos” tunto sesės
susibūrė sodelyje.

Iškilmingos sueigos metu pasi-
keitė ,,Kernavės/Aušros vartų” tunto
tuntininkės. Tuntininkė ps. Aušra
Jasaitytė–Petry perdavė tunto vairą
ps. Rasai Ramanauskienei. Perdavi-
mą atliko vyriausios skautininkės
pavaduotoja vs. Jūratė Valley ir Vi-
durio rajono vadė j.s. Dana Miku-
žienė. Ps. R. Ramanauskienė yra pa-
tyrusi vadovė ir neturės sunkumų
nuvežti skautes į IX Tautinę stovyklą
bei vadovauti tuntui. Iškilmingos su-
eigos metu kai kurios skautės gavo
specialybių bei patyrimo laipsnių at-
žymėjimus.

Pasibaigus ,,Kernavės/Aušros
vartų” tuntų sueigai, ,,Lituanicos”
tuntas vedė savo paskutinę pavasari-
nės veiklos sueigą. Šios sueigos metu
daugelis skautų gavo ,,užsidirbtus”
atžymėjimo ženklus. Sueigos komen-
danto pareigas ėjo valtininkas Aliu-
kas Lapinskas, sekretoriaus – dr. vs.
fil. Robertas Vitas.

,,Lituanicos” tunto skautai pasi-
žymi specialybių gausumu. Prie to
daug prisideda įvesta amerikiečių
skautų ,,Eagle” programa. Skautai,
norintys gauti specialybę, turi būti
gerai pasiruošę ir ją laikyti pas šio
,,amato” žinovą. Pasiruošimui yra
naudojamos tam tikslui paruoštos
įvairiems ,,amatams” skirtos knygu-
tės. Tuntininkas yra paskyręs Domi-
nik Paužuolį tvarkyti specialybių
knygynėlį, kuriame yra sutelkta daug
knygų apie įvairias specialybes.
Skautas, įgijęs specialybę, knygutę
grąžina knygynėlio vadovui. Taip
skautai sutaupo pirkimo išlaidas ir
paieškos laiką.

Iškilmingos sueigos metu išklau-
syti įžodžiai. Įdomu tai, kad įžodį da-
vė suaugęs skautas Terry Petry,
,,Kernavės/Aušros vartai” tuntinin-

kės vyras, daug prisidėjęs prie lietu-
vių skautų veiklos. Duodamas įžodį,
jis tapo pilnateisiu Lietuvių skautų
sąjungos nariu.

Džiugu, kad ,,Lituanicos” tuntas
gausėja jaunesniasiais skautais, nes
tik jie yra sąjungos ateitis. Šioje iš-
kilmingoje sueigoje trys skautai iš Či-
kagos draugovės, kuriai vadovauja sv.
Albertas Kerelis, ir šeši jaunesnieji
skautai kandidatai iš Lemonto, ku-
riems vadovauja sv. vyr. skilt. Linas
Kelečius, davė jaunesniujų skautų
pasižadėjimą. Ypatingai malonu iš-
girsti, kad net 45 jaunesniesiems
skautams buvo įteikti įvairūs spe-
cialybių ženkliukai. Tai rodo, kad
draugininkai moka sudominti skau-
tukus ir jų tėvus.

Skautai nenusileidžia jaunesnie-
siems – keturi berniukai davė skautų
įžodį, kurios draugovei vadovauja sv.
ps. fil. Aldis Liubinskas, ir net 31
skautui buvo įteikti specialybių žen-
klai. Jūrų skautų ateitis yra šviesi,
nes ,,bebriukų” dar netrūksta, jiems
vadovauja j. ps. Robertas Jokubaus-
kas.

Draugininkai stebi skautų veiklą
draugovėse ir atsižvelgdami į kiekvie-
no skauto pasiruošimą vadovavimo
darbams, sueigų lankymą, rekomen-
duoja tuntininkui, kad jie būtų pa-
kelti į vyresniškumo laipsnius. Šios
sueigos metu vyresnio skiltininko
laipsniai buvo suteikti šiems skau-
tams vyčiams, priklausantiems sv. vs.
fil. Donato Ramanausko, sv. ps. Juozo
Kapačinsko draugovei (jiems dar tal-
kina sv. ps. fil. A. Remeikis). Tai pri-
tyrusių ir skautų vyčių draugovės na-
riams: Audriui Aleksiūnui, Andriui
Markuliui, Linui Sutkui ir Linui Ke-
lečiui. Terry Petry taip pat buvo
suteiktas vyresnio skiltininko atžy-
mėjimas už jo nuolatinę paramą ,,Li-
tuanicos” tuntui, ypač prižiūrint spe-
cialybių pasiruošimą. Paskiltininko
laipsnis suteiktas Viliui Szykowski,
Dominik Paužuoliui ir Giliui Blinst-
rubui už jų pareigingumą lankant
sueigas ir pastangas pasiekti aukš-
tesnius patyrimo laipsnius.

Tuntininkas, sv. ps. fil Linas
Paužuolis pasveikino vadovus, gavu-
sius aukštesnius laipsnius, skautus,
davusius įžodžius ir gavusius spe-
cialybių ženklus, ir palinkėjo neuž-
migti ant gautų laurų ir pradėti
ruoštis IX Tautinę stovyklai, kuri
įvyks rugpjūčio 9–19 d., Cleveland
miesto pašonėje. Jis taip pat padėko-
jo vyresniems ir jaunesniems tunto
vadovams už jų pasiaukojimą vesti
tuntą lietuviškos skautybės keliais.
Didelis ramstis tuntui yra vyriausio
skautininko pavaduotojas sv. s. Edis
Leipus, sv. s. fil. Vytenis Lietuvnin-
kas ir keletas kitų vadovų, be kurių
pagalbos tuntui būtų sunku auklėti
ir paruošti jaunuolius gyvenimui.

Tunto sekretorius ir adjutan-
tas sv. vs. fil. Robertas Vitas išda-
lino gautus registracijos lapus IX
Tautinei stovyklai, kuriuos jis gavo
iš Akademinio skautų sąjūdžio. At-
rodo, kad Vyriausioji skautų sąjungos
vadovybė, jaučiasi atlikusi savo dar-
bą. Skautai lapus turi užpildy-
ti ir grąžinti tuntininkui iki birže-
lio 30 dienos arba reikės mokėti bau-
dą.

Čikagos tuntų „Paskiltininkų kursai”
kviečia naujus ir sugrįžtančius kursantus

Paskiltininkų kursų tikslas: suteikti pradinių skautamokslio žinių
naudojant skilčių sistemą. Skautams duota proga išmokti vadovauti,
sąžiningai atlikti pareigas, suprasti skautišką teoriją, dirbti kartu, išgyventi
savaitę gamtoje savarankiškai ir pasidžiaugti savo pasiekimais.

Kada? Nuo sekmadienio liepos 20 d. 10 val. r. iki penktadienio liepos
25 d. 3 val. p. p.

Kur? Rako miškuose, „Kernavės” pastovyklėje
Kas dalyvauja? 1. Pirmą kartą kursus lankantys 11-12 metų skautės

ir skautai. 2. Sugrįžtantys kursantai
Kaina: 125 dol., 6 dienos kursų dienos ir mokesčiai neskaldomi
Čekius rašyti: „Lithuanian Scouts Association“
Siųsti: Audrai Lintakienei

3509 Rosemear Ave
Brookfield, IL 60513

Registracija: Užpildyti Rako stovyklos registracijos formas ir išsiųsti
pagal stovyklos reikalavimus.

Daugiau informacijos skambinti Audrai Lintakienei tel.: 708-387-9180
arba susisiekti elektroniniu paštu: Lintakas@sbcglobal.net

FSS Čikagos skyriaus sueigos įvykusios š. m. balandžio 20 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemont, dalyviai. Įdomią,
intriguojančią istorinę paskaitą skaitė Rimantas Kunčas-Žemaitaitis. Jūratės Variakojienės nuotr.

DEVINTOJI TAUTINĖ SKAUTŲ STOVYKLA
įvyks 2008 m., rugpjūčio 9–19 dienomis,

Camp Monotoc, netoli Cleveland miestelio,
Ohio valstijoje.

Daugiau informacijos rasite tinklalapyje:
www.skautai.net
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Septyni JAV lietuvių
išeivijos stebuklai –

kas jie?
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Pernai metų mano parašytas straipsnis ,,Drauge” skaitytojus kvie-
tė padėti išrinkti septynis Lietuvos stebuklus (2007 m. spalio 05
d.). Ten taip pat rašiau, kad jeigu atsilieps daugiau nei septyni

skaitytojai, tai ir tai būtų galima laikyti stebuklu. Iš viso sulaukiau atsa-
kymų iš 24 asmenų, didelė jų dauguma gyvena JAV. Viską sudėjus jie pa-
siūlė 61 skirtingą objektą. Daugiausia balsų gavo šie septyni stebuklai.
Skliausteliuose pažymėjau, kiek atsakovų tą objektą siūlė: Kryžių kalnas
(19); Trakų pilis (17); Kernavė (14); Neringos kopos (14); Vilniaus sena-
miestis (10); Gedimino pilis (9) ir Aušros vartai (8) (,,Draugas”, 2007 m.
lapkričio 17 d.).

Mintis gena mintį. Kokia būtų skaitytojų reakcija, jeigu jų būtų pa-
prašyta pasiūlyti septynis JAV lietuvių išeivijos stebuklus? Niekad nesu-
žinosime, jei nepabandysime.

Čia sąmoningai norima užbėgti už akių rimtam ir jau prie galo ei-
nančiam projektui – ,,Lietuvių kultūrinis palikimas Amerikoje”. JAV LB
Kultūros taryba leidžia meninį fotoalbumą, kur atsispindės gausus ir
vertingas lietuvių kultūrinis palikimas šiame krašte. Juk ateiviai čia sta-
tė bažnyčias, vienuolynus, mokyklas, kultūros centrus, jaunimo stovyklas
ir paminklus. Albumas bus didesnio formato, anglų ir lietuvių kalbomis,
gero popieriaus ir kietais viršeliais. Tikimasi, kad toks albumas bus nau-
dingas supažindinant mūsų tautiečius Lietuvoje bei Amerikos visuomenę
su Amerikos lietuvių kultūriniu palikimu šiame svetingame krašte.
Leidinio atsakingasis redaktorius yra Algis Lukas, o vyriausioji redaktorė
– Danutė Bindokienė. Leidinio laukiama dar šiais metais. Sėkmės!

Grįžkime prie naujo konkurso – septynių JAV išeivijos stebuklų išrin-
kimo. Kokios konkurso taisyklės? Kuo jų mažiau, tuo geriau. Taisyklės
stabdo spontanišką kūrybingumą, o mes skaitytojų kūrybingumo kaip tik
ir norime. Gal nevertėtų apsiriboti vien objektais ar statiniais. Juk yra
pasiekimų, kurie nėra sukrauti į sandėlius, pvz., Čikagos Lietuvių opera.
Turime pasiekimų, kurie pasikartoja, pvz., Dainų bei Šokių šventės,
Mokslo ir kūrybos simpoziumai. Turime pasiekimų, daugelį metų dirban-
tį kultūrinį ir visuomenės informavimo darbą – tai mūsų žiniasklaida.
Turime daugybę stambių ir smulkesnių fondų, remiančių lietuvišką veik-
lą ir jame besidarbuojančius, ypač jaunimą. Kas nėra girdėjęs apie Lie-
tuvių Fondą, Tautos fondą, Vydūno fondą, Ateitininkų šalpos fondą?

Išeivijos stebuklai nesiriboja vien tik kokiu nors laiko tarpu, nors at-
mintini objektai ir įvykiai su laiku keitėsi. Turime šimtą metų greitai
švęsiantį ,,Draugo” dienraštį. Turime išeivijos pasididžiavimą sukėlusį
chorą ,,Exultate”. Garsas ir pripažinimas nubangavo iki Lietuvos ir grįžo
atgal. Ramiai ir prasmingai dirba Amerikos lietuvių kultūros archyvas bei
Lituanistikos tyrimų ir studijų centras, atšventęs sidabrinę sukaktį. Jau-
nimo centras Čikagoje paminėjo savo 50-metį, Kultūros centras New York
mieste išslydo iš lietuvių rankų, bet savo laiku turėjo didelę įtaką tos apy-
linkės lietuviams. Pasaulio lietuvių centras, palyginti dar naujokas, pilnas
renginių ir organizuotos veiklos. Ten rudenį rinksis XIV Mokslo ir kūry-
bos simpoziumo dalyviai iš viso pasaulio.

O kur dar gal mažiau žinomi stebuklai, esantys Florida, California ir
kitose lietuvių gyvenamose valstijose?

Norėdamas duoti paskatinantį pavyzdį, pats sau vienas atsisėdau ir
surašiau pirmuosius dešimtį galvon atėjusių objektų ar įvykių. Štai jie:
bostoniškė ,,Lietuvių enciklopedija”; Lietuvių Fondas; Dainavos jaunimo
stovykla; Čikagos Lietuvių opera; Dainavos meno ansamblis; ,,Exultate”
choras; dienraštis ,,Draugas”; Jaunimo centras; Pasaulio lietuvių centras;
Lituanistikos tyrimų ir studijų centras. Norėjau išskirti ne tik istoriškai
svarbius objektus bei įvykius, bet šiuo metu juos esančiais dar dina-
miškais ir svarbiais. Man reiks prie šio pradinio savo sąrašėlio sugrįžti ir
išrinkti tik septynis stebuklus. Tuo tarpu gerbiamus skaitytojus kvie-
čiame pamąstyti ir savo nuomonę parašyti. Kvietimas yra siūlyti stebuk-
lus, o ne stebukladarius. Malonėkite atsiliepti per du mėnesius nuo šio ra-
šinio išspausdinimo. Siųsdami siūlymus, rašykite tiesiai vyr. redaktorei į
,,Draugą”, el. paštas: redakcija@draugas.org, pažymėdami kad tai skaity-
tojų laiškų skyreliui. Gauti atsakymai bus peržiūrėti, suskaičiuoti ir ne-
trukus paskelbti. Ačiū!

Pats pirmasis atsiliepimas su septyniomis nominacijomis iš šio straip-
snio korektorės: dypukų meilė ir pasiryžimas išlaikyti lietuvybę ir per-
duoti jaunimui meilę Lietuvai; Čikagos Lietuvių opera; lituanistinės mo-
kyklos; tautinių šokių grupės ir chorai; vasaros stovyklos; Dainų ir Šokių
šventės; skautų ir ateitininkų veikla. Kas bus kita ar kitas?

SEIMAS IR JO DARBAI
TOMAS DAPKUS

Beliko paskutinės savaitės iki
šios kadencijos Seimo iš esmės pa-
skutinės sesijos pabaigos. Mat iš
rugsėjo 10 d. prasidėsiančios rudens
sesijos galima jau beveik nieko nebe-
sitikėti, nes ji atsidurs spalio 12 d.
vyksiančių parlamento rinkimų šešė-
lyje. Kokias problemas mėgino spręs-
ti ir kokias problemas mums palieka
kadenciją bei darbų sesiją baigiantis
Seimas?

Žlugdomas Pilietybės įstatymas

Vienas gėdingiausių klausimų –
niekaip nepriimamas, visaip žlugdo-
mas Pilietybės įstatymas. Nuo tada,
kai Konstitucinis Teismas atėmė iš
lietuvių prigimtinę teisę į jų sukurtos
valstybės – Lietuvos Respublikos –
pilietybę, atkirto piliečių vaikus nuo
jų tėvų valstybės, šalies parlamentas
tik trypčioja vietoje. Lietuva ir taip
graužiama emigracijos, o prie jos dar
pridedamas masinis piliečių išbrauki-
mas iš valstybės ir tautos gyvenimo.
Žinovai teigia, jog per kelis dešimt-
mečius Lietuva gali netekti didelės
dalies savo piliečių ir įgyti kitos
kilmės piliečių. Mat vietoj išvykusių
mūsų gyventojų į Lietuvą, kaip
Europos Sąjungos narę, dirbti kvie-
čiami asmenys iš Rusijos Federacijos,
Baltarusijos Respublikos, Ukrainos
nesunkiai atsisakys šių ar kitų šalių
pilietybės ir taip taps mūsų valstybės,
o tuo pat metu ir ES, piliečiais. Tad
dėl Seimo neveiklumo per keletą
dešimčių metų turėsime visai kitokią
Lietuvos gyventojų etninę sudėtį.
Visuomenės apklausos rodo, kad de-
vyni iš dešimties gyventojų pasisako
už Lietuvos Respublikos pilietybės
išsaugojimą asmenims, gavusiems
kitos valstybės pilietybę. Sociologi-
niai tyrimai taip pat atskleidė, kad
dauguma Lietuvos žmonių – 78 proc.
– yra įsitikinę, jog Seimas turėtų pri-
imti sprendimą, kuriuo būtų užtikri-
nama, kad Lietuvos pilietybę bet
kokiomis aplinkybėmis išsaugo Lie-
tuvos piliečių vaikai, vaikaičiai ir
provaikaičiai. Kad Seimas to netu-
rėtų daryti, mano vos 5,9 proc. gyven-
tojų. Tačiau Tautos atstovybė savo
Tautos iki šiol neišgirdo.

Švietimo reformos nesėkmė

Būtinybė įgyvendinti aukštojo
mokslo reformą taip pat buvo skel-
biama šio Seimo ir jo formuojamos
vykdomosios valdžios pareiškimuose
bei programose. Visa reforma baigiasi
tuo, kad nuo šiol net didelė dalis gerai
besimokančių studentų turės mokėti
už studijas valstybinėse aukštosiose
mokyklose. Taigi aukštasis mokslas
bus prieinamas ne tiek pagal suge-
bėjimus, kiek pagal finansinį pajė-
gumą. Štai prie parlamento protes-
tavusi studentų minia klausia Tautos
atstovų: įstojau į mokamą vietą, bet
po pirmo semestro tapau pirmas
grupėje, tad mokėti nebereikėjo. Ko-
dėl dabar, jeigu jau įstojai į mokamą
vietą, turėsi mokėti iki paskutinio
kurso? Atsakymų nėra. Nepadeda net
pati Konstitucija, kuri griežtai teigia:
,,Gerai besimokantiems piliečiams
valstybinėse aukštosiose mokyklose
laiduojamas nemokamas mokslas.”
Didės mokančių studentų skaičius, ir
tiek tos reformos. Jokių permainų dėl
silpnėjančios studijų kokybės. Aukš-
tosios mokyklos pačios nustatys, kiek
studentų priimti. O kadangi lėšos iš

studentų tampa pagrindiniu univer-
sitetų biudžeto šaltiniu, aišku, kad
jie, kaip ir kolegijos, darys viską, jog
pritrauktų kuo daugiau studentų ir
nepaisys jų gabumų. Dėstymo krūvis
didės, o studentų skaičius nemažės,
net dėl demografijos krizės mažėjant
abiturientų. Aukštosios mokyklos ir
toliau tols nuo kokybiškos mokslinės
veiklos, tokia studijų apimtis tik silp-
nins šlubuojančią studijų kokybę.

Įstrigęs naujasis
Teismų įstatymas

Seimas taip ir nesugebėjo pradėti
būtinos teismų reformos. Iki šiol
nepriimtas naujasis Teismų įstaty-
mas. To priežastis jau gerai žinoma –
neskaidrus teisėjų klanas labiau už
viską bijo galimybės suteikti pilie-
čiams teisę skųsti Vyriausiojo admi-
nistracinio teismo sprendimus Aukš-
čiausiajam Teismui. Pilietinės vi-
suomenės instituto užsakymu ,,Vil-
morus” atlikta gyventojų apklausa
aiškiai rodo, kad šalies piliečiai nuo-
sekliai remia galimybę įvesti kasaciją
Administracinio teismo byloms. Tiek
2007 m. rugsėjį, tiek 2008-ųjų gegu-
žės pabaigoje atliktų tyrimų rezul-
tatai skelbia, jog galimybę apskųsti
Vyriausiojo administracinio teismo
sprendimus Aukščiausiajam Teismui
remia apie 80 proc. Lietuvos gyvento-
jų. Tam prieštarauja vos 4 proc. ap-
klaustųjų. Kiti neturi nuomonės. Sei-
mas taip ir nesugebėjo įvertinti viešai
visuomenei bei valstybės vadovui
melavusių, konstitucinę krizę šalyje
kėlusių aukštų teisėjų (V. Valančius,
R. Klišauskas, V. Višinskis). Pažei-
džiami yra sukalbamesni? O teisėjų
skyrimas Seime jau virto graudžiu
juoku. (...) Štai JAV Senatas su
pabrėžtinu atidumu formuoja teis-
minę valdžią, o mūsų parlamentarai
neslepia nuobodulio ir Seimo, kaip
institucijos, bejėgiškumo. Bet ką ten
teisėjai, kai net Vyriausybės formavi-
mas yra išorės jėgų rankose.

Kitos reformos

Reikia skubiai pradėti policijos
reformą – su tuo sutinka, matyt,
visos politinės partijos, Vyriausybė ir
pati policija. Reformos projektai pa-
rengti, bet ir toliau klaidžioja tarp
Vyriausybės ir Vidaus reikalų minis-
terijos, o Seimo vis nepasiekia. Ta-
čiau parlamentarai jų ir nepasigenda.

Savivaldos reforma taip pat neį-
gyvendinta. Nors žadėti tiesioginiai
Lietuvos miestų ir rajonų merų rinki-
mai, to nepadaryta, o ir projektai,
įtvirtinantys tokius rinkimus, iš
esmės tėra apgaulė. Tiesiogiai savi-
valdybių gyventojų renkamas meras,
kaip ir kiti tarybos nariai, tebus jos
pirmininkas. Toks tiesioginis meras
daugiau būtų atstovaujanti, vos ne
nominali figūra. Užgeso ir sumany-
mas miestų bei rajonų tarybas rinkti
pagal mišrią sistemą, taip kaip renka-
mas Seimas. Žadėta naikinti apskri-
tis ir tiesiogiai rinkti seniūnus. Dau-
giau niekas apie tai nekalba. Matyt,
tai ir vėl bus tik rinkimų šūkiai.

Valstybės kontrolė neseniai pa-
skelbtose audito išvadose atskleidė,
kad net padvigubinus Privalomojo
draudimo fondo biudžetą ir smarkiai
padidinus sveikatos priežiūros finan-
savimą, tai neturėjo didesnės įtakos
ligoniams teikiamų paslaugų kokybės
gerėjimui. Elitinės medicinos rėmi-
mu užsiimantys politikai, matyt,
tokių auditų net nepastebi.

Vyravo šventinės ir laisvos
dienos

Užtat šio parlamento darbot-
varkėse vyravo šventinės ir laisvos
dienos, seksualinių mažumų teisės.
Seimas taip ir nesugebėjo vykdyti
nors mažiausios parlamentinės kon-
trolės, priešingai – ką pradėdavo, to
nesugebėdavo baigti (Valstybės sau-
gumo departamento parlamentinis
tyrimas). Galima teigti, jog šios ka-
dencijos Seimas, leisdamas paval-

džioms institucijoms ar skiriamiems
asmenims taip tyčiotis iš savęs,
apskritai sukompromitavo parlamen-
tarizmą, o daugiausia jėgų ir dėmesio
skyrė tik sau – nesustodami keitėsi
Seimo ir jo komitetų vadovai, vyko
niekam neįdomūs ir jokios naudos
valstybei neduodantys Etikos komisi-
jos smerkiamieji posėdžiai dėl kur
nors slapta atostogavusių ar stiklą
tauraus gėrimo išlenkusių Seimo
narių.

„Lietuvos žinios”
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Kupolėle, kas tave skynė,
Kupolėle švento Jono?
Kupolėle, Čikagos mergos,
Kupolėle švento Jono...

dainavo Veronika Povilionienė, ,,Dainavos” ansamblio vyrų vienetas ir
visi, kas buvo Joninėse, kurias jau aštuntą kartą surengė Amerikos lietuvių
televizija (ALTV).

O susirinko nemažas pulkas jaunų ir vyresnių, su vainikais ir be jų, mažų
ir didelių. Visus atvykusius prie vartų pasitiko Joninių šeimininkė Karilė
Vaitkutė ir Pupų dėdė – Antanas Čiurlionis su armonika, kiek toliau – Arvy-
das Brunius su daina.

Šventę atidarė ALTV vadovas Arvydas Reneckis. Pagrindinė meninės pro-
gramos viešnia dainininkė Veronika Povilionienė nuo pat šventės pradžios
sukūrė etnografinę nuotaiką. Sukosi ,,Suktinio” (vadovai Salomėja ir Vid-
mantas Strižigauskai) šokėjų poros, mažieji ,,Pasakos” ir Dance Duo” šokėjė-
liai. Susirinkusius pasveikino tėvas Antanas Saulaitis ir JAV LB Krašto valdy-
bos vicepirmininkė informacijai Marija Remienė.

Po iškilmingos dalies buvome pakviesti į salę. Ant scenos galinga apa-
ratūra, jaudinasi mažieji programos dalyviai. Koncertą pradėjo ,,Tu ir aš” (va-
dovė Loreta Karsokienė) skrybeliuotos dainininkės, ,,Pasakos” (Rūta Mičiu-
lienė) ir ,,Dance Duo” (Sandra Čelkytė-Krumhorn) šokėjos.

Į sceną lipa ,,Dainavos” ansamblio vyrų vienetas. Padainavęs keletą dainų
kviečia Veroniką. Ir uždainuojame Joninių dainas (kad galėtume kartu dai-
nuoti V. Povilionienė paruošė Joninių dainų dainynėlį).

Darosi karšta, visi eina į lauką atsigaivinti. Kas Pupų dėdės klausosi, kas
žaidimus žaidžia (atrakcionų – net akys raibsta), kas arkliukais jodinėja, kas
ledais ar gėrimais gaivinasi, o praalkę ilgoje eilutėje kantriai laukia.

Ir vėl klausomės Artūro Blažuko, Povilo Strolios, A. Bruniaus.
Salėje būti pabodo – pievoje su V. Povilioniene žaidimus žaidžiame, lietu-

vių liaudies dainas dainuojame. Vaikai, apspitę Veroniką, ,,padeda” jai. Pasiro-
do, kad jiems ne tik kompiuteriai svarbu, dainuoti ir šokti jie taip pat nori!

O čia jau jaunieji ,,Grandies” (Violeta Fabionovich) šokėjai ratą suka. At-
rodo visai nepavargę, visus savo šokiu uždega, o gi kiek dabar repetuoja, kiek
prakaito lieja – XIII Lietuvių tautinių šokių šventė ne už kalnų. Šaunuoliai,
nepa-tingėjo, atvyko, visus pralinksmino, nuotaiką visiems pakėlė! Už tai
katučių nuo žiūrovų susilaukė.

Programa nesibaigia. Jau ,,Suktinis” vėl ratą suka, Algimantas Barniškis,
Arūnas Augustaitis dainuoja, Rimas Pumputis akordeoną virkdo.

O ką merginos veikė? Ogi vainikėlius pynė ir vainikėlių mėtymo varžy-
bose dalyvavo.

Neapsieita be loterijos. Prizai tikrai puikūs – siuntinį į Lietuvą nemoka-
mai gali išsiųsti (prizą įsteigė ,,Atlantic Express Corp.”); už vaiko mokslą litu-
anistinėje mokykloje apmokėti (Lietuvių Fondas tam skyrė 350 dol. vertės pri-
zą); nemokamą advokato atstovavimą eismo taisyklių pažeidimų byloje gauti
(šį 200 dol. vertės prizą įsteigė advokatas Danas Lapkus); suvenyrinę kolek-
cinę lietuviškos degtinės istorijos knygą pavartyti (Baltic Food Distributing)
ar nemokamai papietauti (50 dol. vertės ,,Two Rivers” dovanų kortelė).

Kad ir nulijo lietutis, nuotaikos nepagadino. Niekas net nepastebėjo, kaip
saulelė vakarop krypti pradėjo. Bet argi skirstysies namo?! Visi renkasi prie
laužo. Veronika vėl dainą užveda, dainininkai, šokėjai, muzikantai ir visi
Joninių dalyviai jai pritaria. Smagu. Liejasi lietuviška daina, atrodo visa Lie-
tuva Čikagoje susirinko.

Visas dainas, šokius, muzikines melodijas į vieną vainiką supynė progra-
mos vedėjai Aušra Jasaitė ir Hansas (Ramūnas Paulauskas). Visą dieną pynė,
daug dirbo, tad gražus vainikas buvo!

Oi ta ta, Kupole graži,
Vai kur buvai?
Ogi Čikagoje buvau, kur daug lietuvių susirinko, kartu dainavau, atlikė-

jams plojau, organizatoriams Karilei Vaitkutei ir Arvydui Reneckiui, jų
padėjėjams bei visiems šventės dalyviams dėkojau. Tikros Joninės, su jau
seniai pamirštomis (o daugeliui net nežinomomis) Joninių dainomis, žaidi-
mais ir šokiais.

Laima Apanavičienė

JONINĖS, JONINĖS...JONINĖS, JONINĖS...

Veronika Povilionienė ir Arvydas Reneckis kviečia visus dainuoti.

Programos vedėjai Hansas (Ramūnas Paulauskas) ir Aušra Jasaitė.

Dainuoja ,,Dainavos” ansamblio vyrų vienetas.

Joninių vainikas. ,,Suktinis” pasitinka svečius.
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Įdomu dideliam ir mažam...

Mažosios ,,Tu ir aš” dainininkės.

Kokia šventė be juokdario?

Kas toliau numes vainikėlį?

Visi šoka, kaip kas moka.
Dūdų orkestras ,,Gintaras” Joninėse groja pirmą kartą.

Jono Kuprio nuotraukos

Kokios Joninės be laužo?

Pinsiu pinsiu vainikėlį.,,Dance Duo” šokėjėlės pasiruošusios šokti.

Pupų dėdė–Antanas Čiurlionis ,,virk-
dė” armoniką.
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Daugèja iõ õalies
iõsiunçiamû pinigû

Varñèsi jachtû buriuotojai

Lietuva prieštarauja
Rusijos norams

Vilnius, birželio 23 d. (Alfa.lt) –
Kai kurie maisto produktai Lietuvoje
jau kainuoja brangiau nei Vakarų Eu-
ropoje.

Europos Sąjungos (ES) statisti-
kos agentūros „Eurostat” duome-
nimis, maistui, alkoholiui ir tabakui
mūsų šalies gyventojai 2005 metais
išleido 37,3 proc. visų pajamų. Dau-
giau išleido tiktai rumunai – 50 proc.

Lietuvoje infliacija yra viena di-
džiausių visoje Europos Sąjungoje, o
bene sparčiausiai brangsta maistas.
Be to, atlyginimai Lietuvoje – kur kas
mažesni nei daugelyje ES valstybių, o
išlaidos maistui – vienos didžiausių.

Nors dar anksti teigti, kad visos
kainos pasivijo ES lygį, skirtumas
sparčiai mažėja. Kai kurios maisto
prekės mūsų šalyje jau kainuoja
brangiau nei Ispanijoje ar net Airijo-
je. Pavyzdžiui, pieno kainos Lietuvoje
jau 7 proc. didesnės negu Ispanijoje.
Jos jau priartėjo prie Airijos ir Di-
džiosios Britanijos kainų.

Tiesa, kol kas degalai Lietuvoje
pigesni. 95 markės benzinas mūsų ša-
lyje kainuoja apie 4 litus už litrą. Is-
panijoje – 50 centų, Airijoje – litu, Di-
džiojoje Britanijoje – 1,5 lito daugiau.

Dyzeliniai degalai šiose šalyse kai-
nuoja atitinkamai 15, 70 centų ir 1,14
lito daugiau.

Lietuvoje mažiausias mėnesio at-
lyginimas (neatskaičius mokesčių)
yra vos 800 litų. Ispanijoje mažiau-
sias uždarbis per mėnesį yra 631 eu-
ras (2,177 litai), Jungtinėje Karalys-
tėje jis yra apie 5 kartus didesnis nei
Lietuvoje, Airijoje – didesnis daugiau
nei 6 kartus.

„Tikėtis, kad maistas mūsų šaly-
je visuomet bus pigesnis nei Vakarų
Europoje, būtų naivu. Juk ir žemės
ūkio produkcijos supirkimo kainos
jau artėja prie europinių. Lietuvos
maisto pramonės bendrovės gana
daug eksportuoja, nes užsienyje mo-
kama daugiau. Suprantama, kad
jiems nesinori šalies viduje parda-
vinėti produktų gaunant mažesnį
pelną. Tačiau blogiausia tai, kad didė-
jant eksportui su perdirbėjais jau vi-
sai nebesuspėja žemės ūkio produkci-
jos gamintojai. Todėl už žaliavas ten-
ka arba mokėti daugiau, arba atsiga-
benti jų iš užsienio, o dėl to didėja ga-
lutinės produkcijos savikaina”, – tei-
gė „DnB Nord” banko specialistas.

Vilnius, birželio 23 d. (BNS) –
Lietuva nesutinka su kai kuriomis
Rusijos siūlomomis išlygomis prog-
ramoje „Partnerystė taikos labui”.
KAM teisininkas D. Žalimas sako,
kad Rusija siekia išplėsti savo teises
kitų šalių teisių sąskaita.

Programoje „Partnerystė taikos
labui” (PTL) dalyvauja ne tik NATO
valstybės, bet ir Rusija, Ukraina bei
kitos buvusios sovietinio bloko šalys.

Todėl patvirtindama NATO ir jos
partnerių susitarimą dėl karinių pa-
jėgų ir papildomą protokolą, Lietuva
siūlo pridėti priedą, kuriame šalis iš-
dėstytų savo požiūrį – pritaria ar ne
Rusijos iškeltiems reikalavimams.

Rusija norėtų, kad PTL susitari-
me būtų įtvirtintos išimtys su nuoro-
da į jos nacionalinę teisę. Tai reikštų,
kad tam tikrose karinio bendradar-
biavimo srityse Rusija vadovautųsi
ne susitarimu tarp partnerių, bet sa-

vo vidaus įstatymais.
„Vyksta įtempti ginčai ir visos

NATO šalys išsako didžiulį susirū-
pinimą dėl to, ką tai galėtų reikšti
praktikoje. Kai praktikos kol kas nė-
ra, tai labai sunku pasakyti, bet pagal
jų tuos pareiškimus jie tiesiog gali pa-
gal savo nacionalinę teisę nustatyti
kitokias normas, negu pačioje sutar-
tyje numatyta, o tas mums nepriim-
tina. Nes jeigu yra sutartis, tai jinai
turi būti ir vienodai suprantama, ir
vienodai vykdoma”, – sakė krašto ap-
saugos ministro patarėjas teisės klau-
simais Dainius Žalimas.

Rusija yra pareiškusi, jog norėtų
išimčių dėl 15 nuostatų, kurios apima
ginčus dėl valstybių galių, karinių pa-
jėgų atleidimą nuo mokesčių už naf-
tos produktus, Rusijos norus nevar-
žomai tikrinti prekių ir transporto
priemonių įvežimą į jos teritoriją bei
kitas sritis.

Vilnius, birželio 23 d. (BNS) –
Šiandien vaikai mūsų šalyje negali
jaustis visiškai saugūs niekur – nei ei-
dami į mokyklą ar grįždami namo,
nei mokykloje, nei šeimoje. Bene pa-
vojingiausias amžius – paauglystė.
Du trečdaliai smurto aukų – berniu-
kai. 219 vaikų nukentėjo nuo seksua-
linės prievartos. Pasak statistikos, tai
net du trečdaliai visų registruotų šios
rūšies atvejų.

Informatikos ir ryšių departa-
mento prie Vidaus reikalų ministeri-
jos duomenimis, pernai registruota
4,6 tūkst. vaikų, nukentėjusių nuo
nusikalstamų veikų. Beje, tai 570 vai-
kų mažiau nei 2006 m. Daugiau nei
pusė (59 proc.) nukentėjusių vaikų
buvo 14–17 metų amžiaus paaugliai,
du trečdaliai – berniukai.

Kas septintas nukentėjęs vaikas
smurtą patyrė iš tėvo ar motinos.
2007 m. nuo tėvų nukentėjo 614 vai-
kų. Anot policijos statistikos, tai šeš-
tadaliu mažiau nei 2006 m. Nuo pa-
tėvių, pamočių ar įtėvių nukentėjo

77, nuo globėjų – 5 vaikai.
10 vaikų pernai buvo nužudyta,

19 vaikų patyrė sunkius sveikatos
sutrikdymus. Užregistruota 1,7
tūkst. vaikų, nukentėjusių nuo plėši-
mų ir vagysčių. Statistikos departa-
mento duomenis, 2007 m. pradžioje
Lietuvoje gyveno 695,510 vaikų iki 18
metų.

Anot Vaiko teisių apsaugos kont-
rolieriaus įstaigos 2007 m. ataskai-
tos, pradėtų tyrimų pagal asmenų
skundus bei vaiko teisių apsaugos
kontrolieriaus duomenys rodo, kad
dažniausiai vaikų teisės pažeidžia-
mos šeimoje. Būtent dėl šeimos narių
elgesio su vaikais pernai gauta dau-
giausiai skundų bei pradėta tyrimų.
57 proc. atvejų iš jų pasitvirtino.

„Šie duomenys rodo, kad vai-
kams trūksta kvalifikuotos pagalbos,
kad dažnai tėvai nėra pajėgūs spręsti
kylančių problemų, vadovaudamiesi
vaiko interesais bei atsižvelgdami į
vaiko nuomonę”, – rašoma ataskaito-
je.

Vilnius, birželio 23 d. (BNS) – Pirmadienio popietę vidurio ir pietryčių
Lietuvoje gausiai palijus, sutriko automobilių eismas greitkelyje Vilnius –
Kaunas bei didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Kaune vėtra su ledo kruša lau-
žė medžius, apgadino keletą automobilių bei banko pastatą. Kai kurios gatvės
smarkiai apsemtos, užverstos medžių šakų. Vanduo apsėmė pravažiuojančius
automobilius, spaudos kioskus. Sostinėje lietaus vanduo apsėmė autobusą su
žmonėmis. Delfi.lt nuotr.

Vaikai negali jaustis visiõkai
saugùs niekur

Lietuviškos maisto kainos
lenkia europines

Vilnius, birželio 23 d. (BNS) –
Lietuvoje sparčiai daugėja iš šalies
išsiunčiamų pinigų. Praėjusiais me-
tais užsienio valstybėse gyvenantys
žmonės į Lietuvą pervedė apie 2,9
mlrd. litų, tuo tarpu iš Lietuvos į
užsienį išsiųsta 1,2 mlrd. litų. Per ke-
turis pirmuosius šių metų mėnesius į
Lietuvą siunčiama suma išaugo dau-
giau kaip dešimtadaliu, o iš Lietuvos
į užsienį – net 28 proc. iki beveik 422
mln. litų.

Lietuvos banko Finansinio sky-
riaus viršininkas Mindaugas Leika
mano, kad pinigų srautai iš Lietuvos
auga, nes didėja šalyje legaliai dir-
bančių užsieniečių skaičius.

,,Mes pastebime, kad dalis žmo-
nių pinigus siunčia į Lietuvą, tačiau
po kurio laiko jie vėl grįžta ten, kur

buvo uždirbti”, – teigė banko ,,DnB
Nord” Mažmeninės bankininkystės
departamento vadovas Ričardas But-
kus. Kodėl tai daroma, bankininkams
paaiškinti sunku. Pinigai gali būti
pervedami į užsienį išvykstantiems
moksleiviams ir studentams.

Pastebima, jog nekilnojamojo
turto kainoms Lietuvoje tapus sun-
kiai įkandamoms, dalis žmonių puolė
investuoti užsienyje. Jie perka būstus
Turkijoje, Bulgarijoje, Egipte ir kito-
se šalyse.

,,Hansabanko” Elektroninės ban-
kininkystės departamento direkto-
rius Ramūnas Strauka teigė, kad pi-
nigų pervedimai į Lietuvą šiuo metu
sparčiausiai auga iš Norvegijos. Per-
vedimai iš Didžiosios Britanijos ir Ai-
rijos nebeauga arba net linkę mažėti.

Kaunas, birželio 23 d. (ELTA) – Savaitgalį Kauno mariose vykusį ,,Švytu-
rio” RS-280 jachtų klasės buriavimo čempionato ketvirtąjį etapą laimėjo ka-
pitono Sauliaus Pajarsko vadovaujama ,,Raganosio” jachtos įgula, surinkusi 8
baudos taškus. ,,Raganosio” komanda iškovojo trečiąją pergalę šių metų čem-
pionate.

Antrąją vietą užėmė nugalėtojos vardą ginanti ,,Arabelos” įgula, vadovau-
jama kapitono Raimondo Šiugždinio, trečiąją – Aido Margio vadovaujama
jachtos ,,Alfeta” komanda. Šiemet ,,Švyturio” RS-280 buriavimo čempionate
dalyvauja 11 profesionalių buriuotojų komandų. Eltos nuotr.
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pradėjo derybas dėl naujosios vyriau-
sybės sudėties.

MANILA
Filipinų narai gelbėtojai antra-

dienį pranešė, kad nuskendusiame
kelte, kuriuo plaukė daugiau kaip
850 žmonių, rado daug skenduolių, ir
taip patvirtino niūriausius keleivių ir
įgulos narių giminaičių nuogąstavi-
mus. Giminaičiai dar puoselėjo pas-
kutines viltis, kad jų artimieji nus-
kendusiame kelte „Princess of the
Stars” dar gali būti surasti gyvi. Kel-
tas prie centrinės Sibujano salos ap-
virto ir nuskendo šeštadienį, Filipi-
nus užklupus viesului ,,Fengshen”.
Filipinų civilinės gynybos vadovas
Anthony Golez sakė, kad iš kelto išsi-
gelbėjo 57 žmonės, kai kuriems iš jų
pavyko susėsti į gelbėjimo valtis. Ta-
čiau dauguma keleivių, kaip praneša-
ma, turėjo mažai laiko išsigelbėti, nes
keltas, staiga užklupus viesului, ap-
virto labai greitai. Tai viena didžiau-
sių laivybos nelaimių per visą Filipi-
nų istoriją.

TEHERANAS
,,Irano prezidentą Mahmoud Ah-

madinejad buvo rengiamasi nužudyti
– per šį mėnesį Romoje įvykusį Jung-
tinių Tautų (JT) viršūnių susitikimą
maisto klausimais ir per jo kelionę į
Iraką kovo mėnesį”, – pirmadienį sa-
kė vienas jo padėjėjų. Praėjusią sa-
vaitę M. Ahmadinejad pats kalbėjo
apie sąmokslą nužudyti jį Irake – ta
informacija nustebino kai kurias vie-
tos žiniasklaidos priemones. Tačiau
dabar pirmą kartą sąmokslas susie-
tas ir su jo kelione į Italiją.

***
Iranas antradienį paneigė gan-

dus apie smūgį jo branduoliniams ob-
jektams, dėl kurių išvakarėse buvo
kilęs sąmyšis finansų rinkose. Kaip
sakė aukštas pareigas užimantis Ira-
no valdžios pareigūnas, pranešimas
apie smūgį, kuri neva Izraelis sudavė
branduoliniams objektams Irane, ne-
turi jokio pagrindo. Savo ruožtu Je-
ruzalėje Izraelio armijos atstovas
spaudai irgi sakė: ,,Mes neturime jo-
kių žinių apie kokį nors panašų įvykį
Irane.”

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Rusija ragina žvelgti î
santykiû su ES visumâ BERLYNAS

Vokietijos gynybos ministras
Franz Josef Jung antradienį pareiš-
kė, jog Vokietija šiemet planuoja dar
tūkstančiu padidinti savo karių Af-
ganistane skaičių. Kalbėdamas spau-
dos konferencijoje Berlyne F. J. Jung
sakė, jog vyriausybė siekia karių
skaičių padidinti iki 4,5 tūkstančio.
Vokietijos parlamentas numato ne
daugiau 3,5 tūkst. karių Afganistane.
Iš NATO narių, o ypač iš JAV, Vokie-
tija jaučia stiprų spaudimą padidinti
karinių pajėgų skaičių Afganistane ir
iš šiaurinės šalies dalies perkelti ka-
rius į pavojingesnius pietų regionus
padėti kovoti su talibų sukilėliais.

***
2011 metų ruduo – laikas, kada

,,Nord Stream” projektas gali būti
įgyvendintas, mano Vokietijos dujų
įmonės ,,E.ON Ruhrgas” valdybos
pirmininkas Bernhard Reutersberg.
„Šio projekto dalyviai įsitikinę, kad
2011 metų rudenį dujotiekis veiks”, –
pareiškė jis antradienį spaudos kon-
ferencijoje Maskvoje. Tuo pat metu
energetikos bendrovės vadovas pri-
pažino, kad projektui netikėtai iškilo
„sunkumų ir problemų” dėl leidimų
darbams atlikti. 2011 m. dujotiekis
„Nord Stream” turėtų pradėti tiekti
gamtines dujas Vakarų Europai
1,200 kilometrų atstumu – iš Rusijos
miesto Vyborg į Greifsvaldą Vokieti-
joje.

BRIUSELIS
Slobodan Miloševič partijai bal-

savus už sąjungą su buvusiais prieši-
ninkais, atsirado galimybė Serbijai
turėti tikrai proeuropietišką vyriau-
sybę, antradienį sakė vienas Europos
Sąjungos (ES) pareigūnas. ,,Ilgai lau-
kėme demokratinės, europietiškų
pertvarkų siekiančios vyriausybės
Serbijoje ir ji bus labai svarbi dirbant
dėl europietiškos ateities, dėl kurios
esame visiškai įsipareigoję”, – Briu-
selyje vykstančioje konferencijoje dėl
Balkanų sakė ES plėtros komisaras
Olli Rehn. Prezidentas B. Tadič pa-
reiškė, kad jo sąjunga ir socialistai
užmiršo ankstesnius nesutarimus ir

Minskas, birželio 24 d. (,,Inter-
fax” –BNS) – Baltarusijoje antradienį
prasidėjo parlamento – Nacionalinio
Susirinkimo – rinkimų kampanija.

Šią datą praėjusią savaitę po au-
toritariško Baltarusijos prezidento
Aleksandr Lukašenka susitikimo su
Centrinės rinkimų komisijos (CRK)
pirmininke Lidija Jermošina paskel-
bė šalies vadovo spaudos tarnyba.

,,Valstybės vadovas dar kartą
pabrėžė, kad rinkimai turi būti de-
mokratiniai ir kiek įmanoma atvires-
ni”, – nurodė spaudos tarnyba.

Ji taip pat pažymėjo, kad, pasak
A. Lukašenka, ,,vietos ir tarptauti-
niai stebėtojai privalo gauti visą in-
formaciją apie pasirengimą rinkimų
kampanijai ir apie tai, kas rinkimų
dieną vyksta pačiose rinkimų apylin-
kėse ir rinkimų komisijose”.

Valstybės vadovui buvo perduo-
tas dekreto dėl CRK narių, turinčių
patariamojo balso teisę, projektas,
kuriuo įkuriama CRK narių, kurie
priklauso įvairioms politinėms parti-
joms, įstaiga.

Prezidentas pažymėjo, kad ,,turi
būti visiškai užtikrintas pasirengimo
deputatų ir senatorių rinkimams bei
jų eigos finansavimas”. Tai sakyda-
mas A. Lukašenka atkreipė dėmesį,
jog ,,visas lėšas būtina naudoti tau-
piai ir apgalvotai”.

Paskutinį kartą rinkimai į Bal-
tarusijos parlamentą vyko 2004 m.
Per juos šalies opozicinių politinių jė-
gų atstovai negavo nė vienos vietos
žemuosiuose parlamento rūmuose.
Vakarų stebėtojai šiuos rinkimus
įvertino kaip neatitikusius tarptauti-
nių reikalavimų.

Baltarusijoje ruoõiamasi
parlamento rinkimams

Rinkiminiam, politizuotam požiūriui į istoriją turi būti priešpastatyti garbingi
moksliniai ginčai,” – sakoma dokumente, kurį po derybų Breste pasirašė Rusijos
prezidentas Dmitrij Medvedev (k.) ir Baltarusijos vadovas Aleksandr Lukašenka.

Reuters nuotr.

Maskva, birželio 24 d. (,,Inter-
fax”–BNS) – Rusijos ir Europos Są-
jungos (ES) strateginės partnerystės
siekiai turi būti viršesni už atskirų
valstybių norus, mano Maskva.

,,Dabar kai kurios šalys bando
pasinaudoti Rusijos ir ES santykiais,
spręsdamos perdėm dvišales proble-
mas. Visos tos problemos žinomos,
jos buvo svarstytos, dėl jų ES negavo
sutikimo vesti derybas ir mes prara-
dome pusantrų metų, bet vis dėlto ES
išsprendė šią problemą”, – pareiškė
spaudos konferencijoje užsienio rei-
kalų ministro pavaduotojas Aleksandr
Gruško, veikiausiai omenyje turėda-
mas Lietuvą ir Lenkiją.

Pasak A. Gruško, ,,būtina plačiau
žvelgti į Rusijos ir ES santykių visu-
mą”. Ministro pavaduotojas priminė,
kad Rusijos ir ES susitarimas, prasi-
dėsiantis Chanty Mansijsk vyksian-
čiame viršūnių susitikime, apims ne
tik ekonomiką, bet ir saugumo, judė-
jimo laisvės, sąveikos tarptautinėje
aplinkoje problemas. Diplomatas

pabrėžė, kad dokumente atsispindės
ir bendradarbiavimo kultūros, moks-
lo ir švietimo srityse klausimai.

ES užsienio reikalų ministrai for-
malų sutikimą pradėti derybas su
Rusija dėl naujos strateginės partne-
rystės sutarties po beveik dvejus me-
tus trukusios aklavietės davė gegužės
gale. Toks sutikimas buvo duotas po
to, kai į mandatą buvo įtraukti Lie-
tuvos iškelti reikalavimai.

Analitikai sako, kad derybos su
Rusija ir bet kokio susitarimo patvir-
tinimas ES sostinėse tikriausiai užt-
ruks kelerius metus.

Balandžio pabaigoje Lietuva sus-
tabdė derybų su Rusija pradžią, pa-
siūlydama prie derybų mandato ke-
turias deklaracijas – dėl Lietuvai nut-
rūkusio tiekimo naftotiekiu ,,Druž-
ba”, įšaldytų nesutarimų Gruzijoje ir
Moldovoje sprendimo, bend-radar-
biavimo tiriant Sausio 13-osios įvy-
kių, Medininkų žudynių bylas ir dėl
pagalbos tremtiniams, grįžtantiems į
tris Baltijos valstybes.

ARTIMIEJI RYTAI

AZIJA

EUROPA
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,,Tax Free Shopping” – jau Lietuvoje
JEI ŠIĄ VASARĄ LANKYSITĖS LIETUVOJE, NEPAMIRŠKITE SUSIGRĄŽINTI

MOKESČIŲ UŽ ĮSIGYTAS PREKES!
„Global Refund” yra 37 šalyse

veikianti bendrovė, teikianti mokes-
čių grąžinimo užsienio turistams
paslaugas ir aptarnaujanti daugiau
nei 10 milijonų čekių (mokesčių grą-
žinimo dokumentų) per metus. Visa-
me pasaulyje ši bendrovė yra suda-
riusi sutartis su 230,000 parduotu-
vių, kuriose apsipirkę užsienio turis-
tai gali pasinaudoti vadinama „Tax
Free Shopping” paslauga ir susi-
grąžinti mokesčius.

„Global Refund” veikia ir Lie-
tuvoje. Šiandien atvykėliai iš Ame-
rikos, Kanados, Australijos labai ak-
tyviai naudojasi mokesčių susigrąži-
nimo galimybe Lietuvoje – tereikia

perkant paprašyti pardavėjo „Tax
Free” čekio ir su juo vykstant namo
jau Vilniaus oro uoste atsiimsite va-
dinamąjį VAT ar GST mokestį.

Šiandien praktiškai visi didieji
Lietuvos drabužių, avalynės, buitinės
technikos, kosmetikos, juvelyrikos,
suvenyrų, vaikiškų ir sporto prekių
prekybos tinklai siūlo ,,Tax Free
Shopping” paslaugą užsieniečiams,
kurie nori susigrąžinti mokesčius už
įsigytas prekes.

Naudotis visame pasaulyje turis-
tams žinomo operatoriaus „Global
Refund” paslaugomis patogiau ir
pirkėjui – jis bet kurioje pasaulio
vietoje gali atgauti mokesčius už

DRAUGŲ SUSITIKIMAS
,,Lietuviška kultūra rusiškoje mokykloje”

ALGIRDAS KARMILAVIÇIUS
Kaliningrado (Karaliauçiaus)
35 licèjaus mokytojas

Ta diena Kaliningrado (Karaliau-
čiaus) 48 vidurinėje mokykloje buvo
labai linksma ir triukšminga. Gražiai
papuošta aktų salė, visur lietuviški
sveikinimo žodžiai. Kovo 15 d. mo-
kykloje įvyko graži šventė, skirta pa-
minėti 15 metų bendravimo ir ben-
dradarbiavimo su Lietuvos mokyklo-
mis sukaktį.

Ši draugystė prasidėjo nuo lietu-
vių kalbos būrelio veiklos. Lietuvių
kalbos būrelis pradėjo veikti, kai jam
vadovauti ėmė puiki pedagogė, orga-
nizatorė, žodžio meistrė Rūta Leono-
va. Penkiolika metų mokytoja Rūta

moko vaikus lietuvių kalbos, supažin-
dina juos su Lietuvos kultūra, orga-
nizuoja įvairius renginius, keliones,
poetinius skaitymus. Daug kartų mo-
kytojos Rūtos mokiniai užėmė prizi-
nes vietas lietuvių kalbos olimpiado-
se, rašinių, meninio skaitymo kon-
kursuose.

Rūta ne tik puiki pedagogė, bet
ir aktyvi Kaliningrado srities lietu-
vių kalbos mokytojų asociacijos narė,
daug kartų dalijosi savo patirtimi
įvairiuose seminaruose tiek Kalining-
rado srities mokyklose, tiek Lietuvoje
mokytojams keliant kvalifikaciją. Ne-
pailstanti mokytoja yra apdovanota
daugybe diplomų, padėkos raštų. Jos
darbą įvertino Tautinių mažumų ir
išeivijos departamentas prie Lietuvos

Scenoje Kaliningrado (Karaliaučiaus) 48 mokyklos mokytoja Rūta Leonova
kartu su savo lietuvių kalbos bei etnokultūros būrelio mokiniais.

Skudučiuoja Karaliaučiaus vaikų ansamblio ,,Gintarėlis” berniukai (vad.
Algirdas Karmilavičius).

Respublikos Vyriausybės, Mažosios
Lietuvos draugija Čikagoje, Kalining-
rado srities lietuvių kalbos mokytojų
asociacija, mokyklos vadovybė ir
kitos visuomeninės organizacijos.

Aktyvi mokytojos veikla ir noras
visur dalyvauti išaugo į gražią tradi-
ciją švęsti ,,Lietuviškos kultūros ru-
siškoje mokykloje” dienas. Šiemet –
jubiliejinė 15-oji šventė.

Šventėje dalyvavo daug svečių:
Kaliningrado srities Kultūros minis-
terijos tarptautiniam bendradarbia-
vimui atstovas Oleg Panasenko, Lie-
tuvių autonomijos Kaliningrado sri-
tyje pirmininko pavaduotojas Bro-
nius Norkus, rašytoja Eugenija Un-
tulienė, viešnia iš lietuvių bendruo-
menės Genovaitė Koplenkova, Kali-
ningrado (Karaliaučiaus) 4-os vidu-
rinės mokyklos direktorė Valentina
Jurčenko, Lietuvių kalbos mokytojų
asociacijos valdybos narys Algirdas
Karmilavičius. Į šventę atvyko folk-
lorinis ansamblis iš Kauno ,,Ale va” –
vadovė Vita Braziūnienė. Išvykimą iš
Lietuvos organizavo Genovaitė Kuc-
kailienė.

Mokyklos direktorė Raisa Kriv-
čenkova papasakojo apie mokyklą,
mokytojus, švietimo naujoves, padė-
kojo mokytojai Rūtai už ilgametį kū-
rybingą darbą. Pati mokytoja paruošė
pristatymą apie lietuvių kalbos fakul-
tatyvo mokinių veiklą.

Labai gražiai savo mokytoją pa-
sveikino buvę mokiniai, palinkėjo

sveikatos, kūrybingumo ir padovano-
jo didžiulę puokštę gėlių. Visi svečiai
linkėjo mokyklos kolektyvui kūrybin-
gumo, sėkmės, o mokytojai Rūtai il-
gai garsinti Lietuvą Kaliningrado
srityje.

Po oficialių kalbų ir sveikinimų
prasidėjo tikras stebuklas – nuosta-
biausias sveikinimo koncertas, kurį
gražia lietuvių kalba vedė ir eiles
skaitė lietuvių kalbos būrelio nariai.
Didžiulio pasisekimo sulaukė berniu-
kų ansamblis iš Kaliningrado 35 licė-
jaus ,,Gintarėlis” bei solistas Vladi-
miras Kochimovas, (vadovas Algirdas
Karmilavičius). Na, o svečiai iš Kau-
no tiesiog pavergė visų širdis savo
meistriškumu ir nuoširdumu. Visi įsi-
suko į ratelį, visi kartu traukė liau-
dies dainas.

Koncerto dalyviai buvo apdova-
noti dovanomis, kurias įsteigė Lietu-
vių kalbos mokytojų asociacija.

Po koncerto paklausėme svečių iš
Kauno, kas labiausiai patiko? Moks-
leiviai atsakė, kad patiko nauji kabi-
netai, muziejai, biblioteka, bet la-
biausiai koncertas. Šventė baigėsi
nuotaikinga diskoteka, kurioje visi
šėlo iki ryto, klausėsi įvairiausios
muzikos.

Renginio organizatoriams buvo
dėkingi ne tik mokyklos moksleiviai,
bet ir visa bendruomenė, tėvai, buvę
mokyklos mokiniai. Visi išsiskyrė ti-
kėdamiesi vėl susitikti.

Lietuvoje įsigytas prekes.
Svarbu atsiminti dvi šios papras-

tos paslaugos taisykles: užsienio tu-
ristas parduotuvėje turi įsigyti pre-
kių už daugiau nei 200 litų ir kartu
su kasos kvitu gauti specialų „Global
Refund” čekį. Vėliau išvykdamas iš
Lietuvos, turistas gauna muitinės
pareigūno spaudą ant čekio ir gali
kreiptis į „Global Refund” punktus
dėl išmokos jam patogiu būdu iš
karto Vilniaus, Kauno ar Palangos
oro uostuose arba vėliau kitų valsty-
bių didžiuosiuose miestuose. Jei
nespėjote susigrąžinti pinigų oro
uoste, nesijaudinkite – atsiųskite
pirkimo dokumentus paštu, ir pinigai

bus pervesti į jūsų kredito kortelę.
Lietuvai įstojus į Europos Są-

jungą, tokia paslauga jau negali
pasinaudoti ES šalių gyventojai, bet
ja gali naudotis visi ne ES gyvenantys
lietuviai ir svečiai, pavyzdžiui, ame-
rikiečiai ar australai.

Dėl papildomos informacijos
kreiptis į: Robertą Kogelį, „Global
Refund Lietuva” direktorių; tel.
2644100, 8 655 95959 arba el. paštas
rkogelis@globalrefund.com ;
www.globalrefund.lt

,,Global Refund Lietuva” ir
,,Draugo” info

Šventės svečiai – Kauno folkloro ansamblis ,,Ale va” (vad. Vita Braziū-
nienė).
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Dantû gydytojai

Akiû ligos
Õirdies ir kraujagysliû

ligos

Vidaus ligos

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

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
663300--994411--22660099

Chirurgai 

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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�

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

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

PPAASSLLAAUUGGOOSS

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

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.

* Moteris ieško darbo po pietų, nak-
timis ar gali išleisti atostogų nuo
birželio pabaigos ar liepos pradžios.
Siūlyti ir kitus variantus.  Vairuoja
automobilį. Anglų kalba buitinė. Tel.
708-833-0417.

* Moteris gali padėti šeštadieniais
Oak Lawn ar aplinkiniuose rajonuo-
se. Tel. 708-220-3202.

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo pietiniuose rajonuose. Tel. 708-
691-8650. 

* Reikalinga anglų kalbos mokytoja

Brighton Park rajone. Tel. 773-387-
7232.

* Moteris, susikalbanti angliškai, tu-
rinti medicininį išsilavinimą, vairuo-
janti, ieško naktinio darbo pietiniuo-
se rajonuose. Valymo darbų nesiūlyti.
Tel. 773-387-7232.

* Vyras, turintis dokumentus, vai-
ruojantis, susikalbantis angliškai,
ieško pakeitimų savaitgaliais. Valymo
darbų nesiūlyti. Tel. 773-600-2887.

* Studentė gali išvalyti Jūsų namus. Tel.:
708-363-3422.

•••ÎVAIRÙS•••

Jie tikėjosi savo 
gyvenimą nugyventi

kitaip

Arvydas Anušauskas
Lietuvos gyventojû genocido ir
rezistencijos tyrimo centro 
departamento direktorius 

Gerbiamieji 1948-ųjų ir kitų
metų tremtiniai! Jūsų prisiminimai
ir mūsų istorinė atmintis susilieja
šioje dienoje. Galinčių prisiminti
prieš 60 metų buvusius įvykius vis
mažiau, nors iki šiol tremtis lydėjo ir
lydi tūkstančius žmonių per visą jų
gyvenimą. Vienas milijonas Sovietų
Sąjungos okupuotų valstybių piliečių,
terorizuojamų tautų atstovų vien tik
iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Va-
karų Ukrainos per tariamai taikų
pokarinį dešimtmetį buvo nužudyta
savo šalyse arba išvežta į gulago
lagerius, arba išgabenta į tremtį. 

1948 metai išsiskiria tuo, kad po-
litinio teroro akcija – trėmimai buvo
įvykdyti tik Lietuvoje. 1948 metų
gegužės mėnesio trėmimų vykdymo
karinės operacijos ,,Vesna” metu iš
Lietuvos buvo išvežta daugiau kaip
40 tūkstančių lietuvių. 11 tūkst. 66
vaikai atsidūrė Sibire, Krasnojarsko
krašte, Irkutsko srityje, Buriatijos-
Mongolijos kraštuose. 

Bet jei pavartytumėme sovietinio
saugumo, arba kaip kartais besidi-
džiuojant sakoma, čekistų, dokumen-
tus, paaiškėtų kitas melas. Formaliai
tūkstančiai Sibire atsidūrusių vaikų
nebuvo tremtiniai – jie išvyko kartu
su tėvais. Taip tremtyje atsidūrė 32
tūkstančiai lietuvių vaikų, dar kele-
tas tūkstančių ten gimė. Į tremtinių
sąrašus su visomis iš to sekusiomis
pasekmėmis mišriose šeimose augę
vaikai buvo įrašomi sulaukę 16 metų,
jeigu pasirinkdavo lietuvių tautybę.
Net pakeitus politiką tremtinių
atžvilgiu atsiskleidžia tremtinių tau-
tybės svarba. Pavyzdžiui, Maskvoje
veikęs Aukščiausiosios Tarybos Pre-
zidiumas 1948 m. lapkričio 26 d. įsa-
ku numatė iš tremties bėgančius
tremtinius bausti labiau negu bet ku-
riuos kriminalinius nusikaltėlius – 20
metų laisvės atėmimo bausme, ir tai
palietė daugiausia lietuvius, kurie
daugiausia ir bėgo iš tremties. Net ir
pasikeitus politiniam klimatui 1953
metais buvo pasiūlyta paleisti iš
tremties ,,rusų, ukrainiečių ir kitų
tautybių moteris ir jų vaikus (…), jei
vyrai rusai arba iš netremtų tautų”.
Lietuviai buvo priskirti tremtoms
tautoms. Apie jokius ,,nacionalistus”
net nebuvo kalbama. 

Faktas, kad tremtiniai buvo
priskirti prie kokios nors pramonės
įmonės arba turėjo dirbti žemės ūkio
bei kitokius darbus. Sibiro miško kir-
tavietėms, aukso ir anglies kasyk-
loms bei statyboms, sovietiniams pra-
monės susivienijimams ,,Čeliabin-
skugol”, ,,Karagandaugol”, ,,Vostsi-
bugol”, ,,Kuzbasugol”, ,,Tomles”,
,,Lenzoloto”, ,,Norilsknikel” trem-
tiniai, kaliniai buvo priskiriami ir
paliekami visiškai specialiųjų komen-
dantūrų ir gamyklų direktorių savi-
valei. Iki šiol tremtiniams Sovietų
Sąjungos teisių perėmėjai nėra atly-
ginę jokiais pavidalais už prievartinį
darbą sovietiniams pramoniniams
susivienijimams ar žemės ūkyje. 

Trėmimai buvo detaliai regla-
mentuotas nusikaltimas žmonišku-

mui. Buvo vykdomi pagal specialias
saugumo ir partinių institucijų pa-
rengtas instrukcijas, kurios regla-
mentavo tremtinio kelią nuo namų
slenksčio iki tremties vietos. Jose
buvo nustatyta ir dokumentų paren-
gimo ištrėmimui tvarka (apskaita,
sąrašų sudarymas, bylų užvedimas),
taip pat buvo reglamentuota žmonių
suėmimo, saugojimo, sodinimo į va-
gonus, lydėjimo į tremties vietą tvar-
ka. Tačiau net šių pakankamai žiau-
rių nurodymų čekistai dažniausiai
nesilaikydavo.

Deportacijų išvakarėse Komu-
nistų partijos centro komitetas ir
vykdomoji valdžia priimdavo specia-
lius nutarimus ir instrukcijas dėl iš
tremtinių atimto turto, pastatų, gy-
vulių, pasėlių konfiskavimo. Namai,
ūkiniai pastatai, inventorius buvo
perduodami valstybinėms įmonėms,
sunaudojama režimo reikmėms arba
išvežama kai kas iš Lietuvos. 

Visi Lietuvos gyventojų trėmimai
buvo nežmoniški, įvykdyti klasta.
Netikėtai užklupti žmonės, nepaisant
jų amžiaus, buvo sugrūdami į vago-
nus ir vežami į Sibirą. Beveik 300
tūkst. Lietuvos piliečių pateko į Si-
biro tremtį ir lagerius. Apie didelę
dalį mes turime tik trumpus įrašus.
Kartais liko jų laiškai, bet dažniau-
siai nuotraukos, iš kurių žvelgia žmo-
nės, anuomet pastatyti už įstatymo
ribų. Kai mūsų amžininkas žvelgia į
tas nuotraukas, jis mato žmones ne
tik sunkiai dirbančius, bet ir mažų, ir
didesnių katalikiškų švenčių aplinko-
je. Bet už kiekvieno tokio prisimini-
mo – ir netekčių skausmas, ir sielvar-
tas dėl tų, kurie tikėjosi savo vieną
kartą duotą gyvenimą nugyventi
kitaip. 

Matyt, reikėtų prisiminti Sibiro
motinas, kurios saugojo savo vaikus
ir neleido jiems numirti nuo ligų ir
bado. Motinas, kurios, kaip rašoma
čia ant stalų esančioje „Tremtinės
Onos istorijoje”, ,,(…) ašarodamos
dainuodavo lopšines, pačios išseku-
sios ir bejėgės, palaužtos ir apvogtos.
Kurios rijo skriaudą drauge su ašarų
upeliais, meldėsi, kad tik ištvertų,
šildė vaikus savo kūnais, maitino
pažadais”.

Todėl mes ir minime, ir, manau,
dar ilgai minėsime ne tik tautos pa-
tirtus nuostolius ir klajones tolimojo-
je šiaurėje, ne tik giliau pažvelgsime į
valstybingumo netekimo priežastis,
bet ir tylomis neapeisime abejingumo
savo valstybei sienos, kartu sau ir
kitiems primindami atsakomybę už
mūsų valstybės piliečius.

Negaliu nepriminti, kad prieš
dvidešimt metų Lietuvos laisvės lyga
ir kiti prie režimo neprisitaikę lietu-
viai pirmą kartą Vilniuje viešai mėgi-
no paminėti šios tremties metines.
Jau dvidešimt metų tęsiamas darbas,
pradėtas Lietuvos sąjūdžio, kuris taip
pat minės dvidešimtmetį, sudarant
sąrašus Lietuvos piliečių, kurie tapo
komunistinio režimo nusikaltimo
aukomis. Tame sąraše dabar 150
tūkst. žmonių biografijų. Sąrašas dar
toli gražu nebaigtas, bet jis, ko gera,
padeda priminti tuos žmones, kurie
nugyveno ne savo, bet kažkieno pa-
diktuotą gyvenimą. Tai daugelio
žmonių rankomis statomas rašytinis
paminklas, kuris, ko gero, dar ilgai
gaivins ir mūsų atmintį. 

Bus daugiau.

SIBIRAS — MANO LEMTIS
Nr. 2

ŠVENTĄJĮ RAŠTĄ SKAITANT
JUSTINAS PIKÙNAS

Šventąjį Raštą (ŠR) sudaro Se-
nasis Testamentas (ST) ir Naujasis
Testamentas (NT). Jų neperskaitysi
per dieną ar savaitę. Greitas skaity-
mas būtų mažiau ir naudingas. Tai
ne laikraštis ar žurnalas, kurį pa-
skaitai, šį tą sužinai ir padedi į šalį.
ŠR nėra vien skaitymas. Jį skaitant
būtina įsigilinti, apmąstyti, įjungti
asmeninę maldą, kad pajustume
Šventosios Dvasios veikimą, kad Ji
mus keistų, plėstų gebėjimą suvokti
Kristaus skelbiamas mintis, atpažinti
Jo veiksmų ir darbų vertę. Skaitant,
apgalvojant ir meldžiantis galima pil-
niau atsiverti ŠR išdėstytoms tie-
soms. Prisiminkime, kad jos yra skir-
tos visiems laikams ir visokio išsi-
lavinimo žmonėms.

Štai ką liudija mano ŠR skaity-
mo patirtis. Skaičiau arkivyskupo J.
Skvirecko vertimą, skaičiau ištrau-
kas lotynų, vokiečių ir anglų kalbo-
mis, gilinausi į pateiktus komenta-
rus. Tačiau, atrodo, kad viso ŠT ne-
būsiu perskaitęs. Dar kartą NT skai-
čiau 2007 metais. Tai buvo Lietuvos
vyskupų konferencijos 2006 m. Vil-
niuje su prel. A. Rubšio gausiais ko-
mentarais išleistas veikalas. Anks-
čiau nebuvo lengva valandomis skai-
tyti, gilintis, jungti su meditavimu ir
malda. Buities poreikiai, studijų

užduotys, vėliau universitetinio dės-
tymo peripetijos: rašto darbų, tezių ir
disertacijų kūrimas bei vadovavimas
joms, savi tyrimų siekiai, o ypatingai
gausūs organizaciniai užsiėmimai lie-
tuvių ir amerikiečių srityse užgožė
džiaugsmą valandomis išbūti  ŠR
puslapiuose.  Triūsas gausių organi-
zacijų veikloje, knygų ir straipsnių
rašymas, akademiniai referatai – tai
vis buvo mano laiką mažinantys veik-
sniai tiek šeimai, tiek ir rimtajai
religinei skaitybai.

NT Kristus paskelbė pasauliui
Meilės įstatymą (Jn 3, 16, 15, 12; Mt
15, 18–20, 22, 34–40; Mk 7, 20–23;
Rom 13, 19). NT moko mylėti  Dievą
visomis galiomis, elgtis su kitais taip,
kaip norime, kad kiti su mumis elg-
tųsi. Tai kilnūs ir beribiai įpareigoji-
mai. Matant pasaulį, koks jis yra nū-
nai, kai jis temdo kilnumą ir artimo
meilę, nėra lengva įgyvendyti aukš-
čiausius žmonijos idealus, išreikštus
paties Kristaus gyvenimu, Jo žodžiais
ir darbais. Įsigilinimas į ŠR padeda
iššaukti Šventosios Dvasios įkvėpi-
mą, gera darant kitiems, pačiam pa-
tirti džiaugsmą ir šventėjimo palai-
mą.

„Naujasis  Testamentas”, Vil-
nius: Katalikų pasaulio leidiniai,
2006, 1,160 psl. 18x12 cm. Iš graikų
k. vertė Česlovas Kavaliauskas.
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ISTORINIAM SKRYDŽIUI ISTORINIAM SKRYDŽIUI –– 75 METAI75 METAI
Kas nuspręs, ar reikia dar kartą perlaidoti S. Dariaus ir S. Girėno palaikus?

Artėja ,,Lituanica” istorinio skry-
džio 75-sios metinės. Jas ruošiasi
paminėti ir Čikagos bei apylinkių lie-
tuviai. Lietuvoje dar ir šiandien ne-
nutyla kalbos, ar tinkamoje vietoje
palaidoti mūsų tautos didvyriai. Siū-
lome skaitytojams Sauliaus Prial-
gausko straipsnį, išspausdintą žur-
nale „Aviacijos pasaulis” (2008 m.
vasario 22 d., nr. 4).

Iki šiol Lietuvoje nepralenktas,
mūsų visuomenę reikšmingai vienijęs
„Lituanicos” transatlantinis skrydis
75-ojo jubiliejaus šviesoje iš naujo
permąstomas.

Na, kad ir Lietuvos aeroklubo
(LAK) konferencijos delegatams ad-
resuotas nusipelniusio aviacijos isto-
riko Jono Balčiūno žodis: „Yra pa-
minklas, o va Amžino poilsio vietos
jie dar neturi. Prieškario metais vi-
sus Dariaus ir Girėno klausimus Vy-
riausybė buvo pavedusi Aeroklubui.
Ir kai kūnai buvo balzamuoti, iškilo
mauzoliejaus problema. Jo projektą
padarė architektas Vytautas Lands-
bergis  Žemkalnis. Jam prieš darant
projektą, profesorius Zigmas Žemai-
tis, Aeroklubo pirmininkas, pasakė –
nesistenk kapitalinio daryti, todėl,
kad buvo galvota jiems statyti spe-
cialų... Bet paskui atsisakyta ir buvo
nutarta, ir priimta Aeroklubo posėdy-
je, kad S. Dariaus ir S. Girėno palai-
kai turi ilsėtis Prisikėlimo bažnyčio-
je. Senesni žmonės taip sakydavo:
„Va, jiems statoma Prisikėlimo baž-
nyčia.”

LAK prezidentas Stasys Murza,
apibendrindamas pasisakymą papra-
šė šį klausimą apsvarstyti kiekvieno-
je aviacinėje organizacijoje ir nuomo-
nes teikti Aeroklubui. 

Likimas lėmė, kad su LDK dailės
istorijos tyrinėtoja, Vyriausybės me-
no premijos laureate dr. Marija Ma-
tušakaite vieną popietę susitikome
Kauno Aukštųjų Šančių karių kapi-
nėse, sakralioje vietoje, plačiame lau-
ke – vien ąžuolų nuogos šakos ir nė
vieno lankytojo. Ten, prie mūsų did-

vyrių trečiosios perlaidojimo vietos.
S. Jucevičiaus – Dariaus ir S. Girskio
– Girėno kapo, 2003 birželio 20 d.
įtraukto į LR kultūros paveldo regis-
trą MC 10395 L1434, skleidėsi mūsų
pasikalbėjimas.

– Gerbiama daktare, iškyla
visuomenėje idėja atrasti šiems
mūsų garbės flagmanams naują
vietą. Ar tai laiku padiktuotas
toks noras „turėti” juos, o ir ne
tik juos, bei ir kitus garbingus
asmenis, vienoje vietoje. Ar yra
tokia vieta?

– Apie tokią vietą reikia pagalvoti
labai rimtai todėl, kad čia yra neeili-
nis klausimas. Tik tiek galiu pasaky-
ti, kad čia, nors yra gražus memoria-
linis paminklas, bet vieta labai nuo-
šaly, mažai žinoma net kauniečiams.
Manyčiau, kad gal kiek per kukli. Jie
nusipelno pačios garbingiausios vie-
tos, kokia tiktai gali būti. Kalbame
apie didvyrius. Jie paaukojo savo gy-
vybes, jie Lietuvą išgarsino visame
pasaulyje. O čia atsidūrė tuo metu,
kuomet stengtasi prislopinti tą mūsų
istorinę atmintį. Ir ilgai apie juos bu-
vo draudžiama net kalbėti. Žinoma,
karių kapinės – tai vieta tinkama, bet
jos pastaruoju metu neatstovauja
Kaunui ir visai Lietuvai. Yra kapinių,
labiau lankomų, labiau žinomų, pa-
vyzdžiui, Petrašiūnų (tai yra panteo-
nas), Vilniaus kapinės. Ir dabar, kai
atstatyta Prisikėlimo bažnyčia, rei-
kėtų pagalvoti. Jei numatoma čia lai-
doti žymiausių lietuvių palaikus, tai
lakūnai yra patys žymiausi, atlikę
ypatingą žygdarbį.

– Yra posakis apie „istorijos
perrašymą”. Šiose kapinėse 1964
-siais perlaidojant lakūnų palai-
kus juk labai daugelio žmonių
čia būta! O architektai broliai
Nasvyčiai, projektavę šią vietą, o
Vytautas Mačiuika, ruošė projek-
tą, skulptūras... Vadovėliuose,
Lietuvos istorijoje šie du vyrai
akmeny įsispaudė į tautos at-

mintį. Po viso to mes dabar iškel-
dintume juos!? Tada kaip dvasiš-
kai harmonizuoti mintis savyje?
Ar ta motyvacija, kuria remian-
tis galėtų taip atsitikti, turi būti
išaiškinta visuomenei,  ar to da-
ryti nėra būtinybės? Pagaliau, ar
yra aukštesnių dalykų, negu
vieta. Ką Jūs pasakytumėte?

– Aš manau, kad čia gali būti
įvairių kelių. Visuomenę tikriausiai
reiktų informuoti, reiktų paaiškinti.
Lakūnų palaikai atsidūrė čia ne mū-
sų tautos valia. Atsidūrė priverstinai.
Dėl to, kad tada pradėta kalbėti apie
juos (1962 m. jie buvo atrasti Medici-
nos institute – aut. past.). Mano ma-
nymu, jie čia buvo ištremti. Tada mes
stengėmės kaip galima geriau juos
pagerbti pagal susiklosčiusias ga-
limybes. Bet, žinoma, jeigu tada būtų
buvusi nepriklausoma Lietuva, būtų
jiems vieta surasta iš karto, galbūt
garbingesnė vieta. Anuomet prisi-
taikyta prie istorinių sąlygų. Buvo
padaryta, kas įmanoma padaryti.

– Ar Jūs galėtumėte pritarti

tokiai minčiai, jog reikia labai
svarių žodžių, širdingų žodžių,
gebančių visuomenei paaiškinti
šitą padėtį.

– Be abejo, be abejo. Man sunku
pasakyti... Labai daug žmonių išaugo
visiškai nepažindami Lietuvos istori-
jos, bet Dariaus ir Girėno vardą visi
tikrai yra girdėję – iš savo tėvų, sene-
lių, dėl to, kad labai nuoširdžiai jie
buvo minimi Lietuvoje ilgus metus.

– Prisikėlimo bažnyčioje įs-
teigtas kolumbariumas bei ku-
riamas prie Šventovės sienos
panteonas garbingiems dvasi-
ninkų  luomo atstovams – tautos
žadintojams atsiminti. Ar mūsų
didvyrių kelionė į Prisikėlimo
bažnyčią, labiau uždarą erdvę,
atitiktų visos visuomenės lūkes-
čius?

– Visuomenė pati turėtų pasisa-
kyti tuo klausimu. Čia jau yra per
daug reikšmingas klausimas, na, ir
atvirai kalbant, aš to Prisikėlimo baž-
nyčios kolumbariumo dar nepažįstu.
Bet jei ten numatoma laidoti pačius
garbingiausius žmones, tai pastaruo-
ju metu sunku surasti garbingesnių,
ar jiems, tiems lakūnams, prilygstan-
čių.

– Jūs esate pripažinta kultū-
ros istorijos tyrinėtoja. Žinome,
kad šiais metais ruošiatės išleisti
veikalą apie istorinės Lietuvos
žymių palaidojimų kultūrinį pa-
likimą. Ar atsakymo, kaip mums
pasielgti, nereikėtų ieškoti ten –
amžių tolumoj?

– Be abejo. Turime labai senas
tradicijas. Mūsų Valstybė buvo garsi
savo tolerancija. Aš buvau net trupu-
tį nustebinta, kai sužinojau, kad My-
kolas Radvila Juodasis su savo žmona
– o jie buvo protestantai, jų tik vaikai
grįžo į katalikybę – buvo palaidoti
Vilniaus katedroje, ir tik vėliau, kuo-
met jau papūtė kiti vėjai, kai buvo ne-
palankiai žiūrima į kitatikius, gimi-
nės pasistengė iškelti juos iš Kated-
ros į Dubingiuose įrengtą mauzoliejų.
Bet tai jau buvo vėliau. Ir perlaido-
jimų tokių buvo daug, kaip tik dėl tų
priežasčių, sakytume, artimų mūsų
politinėm situacijom, kintančiom pa-
žiūrom. Radvilų sarkofagai atsidūrė
Kėdainiuose. Vyžuonose – Radvilų
mauzoliejus. Palikuonys labai rūpi-
nosi savo tėvų ir protėvių palaikais,
kad nebūtų išniekinti, kad nebūtų

LDK dailės istorijos tyrinėtoja, Vyriausybės meno premijos laureatė dr.
Marija Matušakaitė. 

Prisikėlimo bažnyčios kolumbariumas. Nuotr. iš žurnalo ,,Aviacijos pasaulis” archyvo 
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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

netinkamai su jais pasielgta. Ir būda-
vo kilnojami iš vienos vietos į kitą.

– O štai tuos antkapius, įra-
šus ir dedikacijas kūrė meninin-
kai skulptoriai, poetai. Ar jiems
reikėtų pripažinti pirmumo teisę
pareiškiant savą, motyvuotą nuo-
monę šiuo jautriu klausimu? Ar
tai jau yra visos visuomenės sa-
vastis, ir tik jai spręsti?

– Visuomenė turėtų spręsti. Net
ir anksčiau, laidojant didį žmogų,
būdavo iš anksto parengiama idėjinė
programa, kartais buvo ilgai dirba-
ma, ir pagaliau menininkui buvo
pateikiamas konkretus uždavinys, į
kurį jis turėjo orientuotis.

– Jūs sakėte pažinojusi
skulptorių Vytautą Mačiuiką, ku-
ris sukūrė lakūnams antkapį–pa-
minklą (pastatytas 1968-aisiais,
praėjus ketveriems metams po
paskutinio perlaidojimo). Ar už-
gintos temos buvo jūsų pokalbių
dalimi?

– Ta mūsų pažintis buvo trum-
palaikė. Aš tada studijavau neaki-
vaizdiniu būdu Vilniaus dailės insti-
tute (dabar Dailės akademija), ir teko
su V. Mačiuika susidurti. Petrašiūnų
kapinėse yra jo sukurtas antkapis
,,Rūpintojėlis”. Jis buvo tikrai gabus
skulptorius, labai talentingas vyras.

– Jūs turėtumėte glausti pla-
tų ratą savo srities žinovų. Ar ga-
lėtumėte sumodeliuoti situaciją,
savąjį patarimą mums, aviato-

riams, kokia būtų tikėtina vals-
tybės piliečio nuomonė?

– Deja, artimų bendraminčių me-
notyrininkų Kaune beveik neturiu.
Vilniuje taip pat retai būnu ir many-
čiau, kad šią apklausą koks nors laik-
raštis turėtų organizuoti. O visuome-
nė tikrai pasisakytų. Galima būtų per
radiją, galima įvairių specialistų nuo-
monių pateikti. Yra daug kelių ir
daug būdų, reiktų galvoti apie patį
tinkamiausią ir patį demokratiškiau-
sią dėl to, kad čia yra neeilinis klausi-
mas.

– Ar galėčiau Jus kitą kartą
pakviesti į kitą erdvę, prie Prisi-
kėlimo bažnyčios. Galėtumėte
palyginti jauseną?

– Be abejo, man įdomu bus pa-
matyti tą kolumbariumą. Prisikėlimo
bažnyčią aš pažįstu, buvau ir dabar,
ir pamenu ją statomą tais senais lai-
kais; man tai artimas brangus sta-
tinys, kuris buvo paverstas fabriku,
išniekintas, o dabar grąžinta jo pir-
minė paskirtis. Tai mūsų tautos atgi-
mimo ženklas. Jis taip buvo sumany-
tas, dabar atgavo savo paskirtį.

Prabėgus porai dienų po šio po-
kalbio paminklinėje Kristaus Prisi-
kėlimo šventovėje Kauno aviacijos ve-
teranus svetingai sutiko bažnyčios
klebonas monsinjoras Vytautas Gri-
garavičius. Pažintis su kolumbariu-
mu bažnyčios statybos istorija, su
bažnytinės vadovybės nuostatomis –
visa tai nepaprastai reikšminga patir-
tis. Apie tai reikės parašyti.

A † A
SESUO M. STELLA
STANEVICH, SSC

Mūsų mylima seselė mirė 2008 m. birželio 23 d., Šv. Kazimiero
seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL,
sulaukusi 87 metų.

Į vienuolyną įstojo iš Šv. Jurgio parapijos, Bridgeport apylinkė-
je, Chicago, IL. Vienuolyne įžaduose išgyveno 64 metus.

Nuliūdę liko Šv. Kazimiero seserys; seserys Eve Stanevich ir
Sophie Stanevich bei kiti giminės.

Velionė bus pašarvota trečiadienį, birželio 25 d. nuo 3 v. p. p. iki
7 val. vakaro Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd.,
Chicago, IL. Mišparai mirusiems trečiadienį, 7 val. v.

Laidotuvių šv. Mišios vyks ketvirtadienį, birželio 26 d. 9:30 val.
ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo
Stella bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse bei
pasimelsti už seselės sielą.

Šv. Kazimiero seserys

Laidot. direkt. Gerald F. Daimid, tel. 773-523-0440

Amžinam poilsiui į Dievo Namus iškeliavo Lietuvos Vietinės
rinktinės karys savanoris

A † A
PETRAS PELECKAS

Mirė 2008 m. birželio 23 d. po sunkios ligos, žmonos Birutės
ir sūnaus  Romo prieglobstyje.

Gimė 1923 m. birželio 29 d. Šilagalio kaime, Panevėžio
apskrityje.

Buvo aktyvus Vytauto Didžiojo Šaulių rinktinės, Panevė-
žiečių klubo, Namų savininkų ir bendruomenės narys.

Mylimo vyro, tėvo, senelio, brolio, dėdės nuoširdžiai liūdi:
žmona Birutė, sūnus Romas su žmona Kelly, anūkai Emilija ir
Tomas, sesuo Ona su šeima, a. a. brolio Stanislovo šeima, gimi-
naičiai ir draugai.

Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, birželio 26 d. nuo 3 v.
p. p. iki 9 val. vakaro Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 So.
California  Ave., Chicago, IL.

Laidotuvės įvyks penktadienį, birželio 27 d. Iš laidojimo
namų 9:30 val. ryto a. a. Petras bus atlydėtas į Švč. M. Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10:30 val. ryto bus auko-
jamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Gerald F. Daimid, tel. 773-523-0440

Pranešame, kad po sunkios ir ilgos ligos 2008 m. birželio 14
d., sulaukusi 91 metų mirė

A † A
STASĖ ESTKIENĖ

RAGAUSKAITĖ

Gimė Lietuvoje, Palangoje.
Amerikoje išgyveno 58 metus.
Nuliūdę liko: duktė Dalė, sūnus Edmundas su žmona Anna,

anūkai Laura, Eric, Selena, Michael; proanūkiai Sean, Nicholas,
Dylan, Tyler ir Annabella; sesuo Valė Zubavičienė; pusbrolis
Vytautas Šliupas su žmona Vanda ir jų šeima bei kiti giminės,
draugai ir pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje.

Laidotuvės įvyko pirmadienį, birželio 23 d. A. a Stasė buvo
atlydėta į Šv. Teresės bažnyčią, kurioje 10 val. ryto buvo auko-
jamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė buvo palaidota
Kalvary kapinėse, Sunny Hills, FL.

Nuliūdusi šeima ir artimieji

A † A
JONAS BACEVIČIUS IV

Mūsų mylimas tėvelis ir senelis mirė 2008 m. birželio 22 d.,
sulaukęs 89 metų.

Gyveno Lake Bluff, IL. Gimė Vaitiekupiuose, Lietuvoje.
Nuliūdę liko: sūnus Jonas Bacevičius V su žmona Irena; anū-

kas Jonas Bacevičius VI su žmona Angela; svainė Dana Petkū-
nienė su šeima bei kiti giminės.

A. a. Jonas buvo vyras a. a. Marytės Šliažaitės-Bacevičienės,
švogeris a. a. Petronelės Augustaitienės ir  Elenos Burlienės.

A. a. Jonas bus pašarvotas ketvirtadienį, birželio 26 d. nuo 4
v. p. p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks penktadienį, birželio 27 d. 9:30 val. ryto iš
Petkus Lemont laidojimo namų velionis bus atlydėtas į Pal.
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus auko-
jamos šv. Mišios. Po šv. Mišių  a. a. Jonas  bus palaidotas Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoj gėlių prašom aukoti John A. Bacevičius IV Memorial,
Northeast Illinois Council, Boy Scouts of America, 2745  Skokie
Valley Rd., Hichland Park, IL 60035.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

�ALRK Moterų sąjungos 3-os
kuopos susirinkimas įvyks birželio 28
d., šeštadienį, 2:30 val. p.p. Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo parapijos salė-
je. Bus svarstomi svarbūs reikalai.
Prašome nares dalyvauti.

�Šių metų birželio 29 dieną JAV
Lietuvių Bendruomenės Lemonto apy-
linkės valdyba organizuoja  lietuvių vi-
suomenės susitikimą su Lietuvos Res-
publikos užsienio reikalų ministru
Petru Vaitiekūnu. Susitikimas įvyks
12:15 val. p.p. Pasaulio lietuvių centro
(14911 127th Street, Lemont) didžiojoje
salėje. Kviečiame visus gausiai dalyvau-
ti.

�Birželio 29 d. 3 val. p.p. Lietu-
vos Respublikos užsienio reikalų mi-
nistras Petras Vaitiekūnas kartu su
delegacija lankysis rengiamoje šven-
tėje „Lietuvių dienos” (Summit Park
District, 5700 S. Archer Rd., Summit,
IL  60501).

�Cicero Šv. Antano  parapijos  lie-
tuviai Šiluvos 400 metų jubiliejaus
iškilmingą paminėjimą parapijos sa-
lėje surengs rugpjūčio 17 d. Parapijos
narius prašome prisidėti prie šio
reikšmingo minėjimo.

�Buvusių Telšių Žemaitės gimna-
zijos mokinių dėmesiui. Šiemet mūsų
mokykla atšventė mokyklos 90-metį.
Liepos viduryje (tikslią datą ir vietą
pranešime vėliau) norime šią gražią

sukaktį paminėti ir Čikagoje. Malo-
niai kviečiame  atsiliepti visus, norin-
čius dalyvauti paminėjime. Tel. regis-
tracijai: 773-776-3335 (Aldona Šmulkš-
tienė) arba 708-349-4768 (Laima
Apanavičienė). Prašome palikti žinu-
tę  ir mes Jums paskambinsime.

�Siekiant sutikrinti rinkėjų są-
rašus, visi Seimo rinkimuose balsuoti
norintys Lietuvos Respublikos pilie-
čiai turi užpildyti rinkėjo anketą ir ją
pagal gyvenamąją vietą iki rugsėjo
1 d. pasiųsti į Lietuvos ambasadą
Washington,  2300 Clarendon Boule-
vard, Suite 302, Arlington, VA 22201
arba į LR konsulatus pagal gyvenamą
vietą. Anketas ir daugiau informaci-
jos rasite: LR ambasados Washing-
ton, DC tinklalapyje www.ltemba-
ssyus.lt, Generalinio konsulato Čika-
goje tinklalapyje www.konsulatas.org;
Generalinio konsulato New York tin-
klalapyje www.ltconsny.org, LR Vy-
riausiosios rinkimų komisijos tinkla-
lapyje www.vrk.lt.

�Metinis JAV LB New Haven
apylinkės susitikimas-susirinkimas
vyks šeštadienį, birželio 28 d., 3 val
p.p. Susirinkimas vyks pas Vaivą Vėb-
raitę ir Jim Gust, 325 Foot Hills Rd.,
Durham, CT. Norite paklausti ar
turite pasiūlymų – skambinkite Sigi-
tai tel.: 203-773-1257.  

IÕ ARTI IR TOLI...

Birželio 20 d. ,,Draugo” redakcijoje lankėsi į Čikagą JAV LB Švietimo
tarybos kvietimu iš Lietuvos atvykusi Tautinių mažumų ir išeivijos de-
partamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lituanistinio švieti-
mo poskyrio vedėja Daiva Žemgulienė. Birželio 22–29 dienomis ji daly-
vauja Mokytojų tobulinimosi kursų (MTK) savaitėje Dainavoje, kur
skaitys paskaitas lituanistinių mokyklų mokytojams.

Nuotraukoje: D. Žemgulienė susipažįsta su dienraščiu ,,Draugas” .
Dalios Cidzikaitės nuotr. 

Ateitininkų sendraugių savaitė Kennebunkporte
Ateitininkų sendraugių poilsio ir studijų savaitė rytiniame Amerikos

pakraštyje vyks rugpjūčio 2–9 dienomis, Kennebunkport, Maine, Tėvų
pranciškonų sodyboje. Atvykę galėsite ne tik pasigrožėti Tėvų pranciškonų
sodyba bei Maine valstijos nepaprasta gamta, bet ir išgirsite įvairią vaka-
rinę programą. 

Tradicinį stovyklos atidarymo koncertą, šeštadienį, rugpjūčio 2 d., at-
liks pianistė dr. Frances Covalesky (Kavaliauskaitė).

Sekmadienį, rugpjūčio 3 d., koncertuos lietuviškos dainos grupė ,,So-
džius” iš Connecticut (vadovė muzikė Raimonda Jalinskienė). 

Pirmadienį, rugpjūčio 4 d., – susitikimas su garbingu svečiu iš Lietuvos.
Antradienį, rugpjūčio 5 d., rengiamas Religinis vakaras; bus paminėta

Šiluvos Marijos apsireiškimo 400 metų sukaktis. Paskaitininkas kun. Arvy-
das Žygas, Nekalto Prasidėjimo Marijos vienuolyno (Putnam) kapelionas.

Trečiadienį, rugpjūčio 6 d., Dalė Lukienė, JAV LB Krašto Valdybos Kul-
tūros komiteto pirmininkė padarys pranešimą tema ,,JAV lietuviškų ar-
chyvų ir bibliotekų stovis ir veikla”. 

Ketvirtadienį, rugpjūčio 7 d., kalbės Šv. Antano vienuolyno Kenne-
bunkport viršininkas tėvas Aurelijus Gricius, OFM; tema – ,,Šventasis
Pranciškus. 

Stovyklos užbaigimo koncertą, rugpjūčio 8 d. išpildys solistė Danutė Mi-
leikienė-Grauslytė (mecosopranas).

Ateitininkų sendraugių savaitės kapelionas bus Šv. Antano vienuolyno
viršininkas tėvas Aurelijus Gricius, OFM.

Tėvų pranciškonų svečių namų adresas: Franciscan Guest House, 28
Beach Ave., Kennebunk, Maine 04043. P.O. Box 980, Kennebunkport, ME
04046. Tel.: 207-967-4865.   

El. paštas: franciscanguesthouse@yahoo.com.

Nijolė Baronienė, dėkodama už jos vyro Aloyzo Barono minėjimą, su-
rengtą birželio 22 d. Cicero Šv. Antano parapijoje, paaukojo 100 dol. ,,Drau-
gui”. Minėjimą buvusiam redaktoriui surengė dienraštis ,,Draugas”.
Minėjimas praėjo sėkmingai, ypač puiki buvo Aldonos Šmulkštienės paskai-
ta. Dėkojame N. Baronienei.

Cicero Šv. Antano parapija paaukojo 165 dol. ,,Draugui”. Nuošir-
džiai dėkojame ciceriečiams už šią auką.

Nuo liepos 1 d. visą mėnesį Blue Heron Gallery
19704 Vashon Hwy SW, Vashon Island, WA 

veiks lietuvių kilmės autorės Reginos Benson tekstilės darbų
ir Mary Hosick keramikos darbų paroda. 

Parodą aplankyti galite nuo 5 val. p.p. iki 8 val. v.

Čikagiečiai prieš metus galėjo gėrėtis R. Benson darbais
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre.

Prenumeruokime ir skaitykime ,,Draugą”!
www.draugas.org


