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•Ateitininkai (p. 2)
•V. Klemas: ,,Mano visas gy-
venimas susijęs su jūra” (p.
4, 10)
•Šauniai susituokus, dar
sėkmingiau išsiskyrus: Pe-
lenės pasaka (p. 5, 11)
•Dar kartą apie valstybi-
ninkus (p. 7)
•,,Greitųjų” paskolų pink-
lės (p. 8)
•J. Siručio laiškai (10) (p.
11)
•Sportas (p. 13)
•Visi į XIII šokių šventę! (p.
14-15)

Paminètos Dariaus ir Girèno
skrydžio metinès

Vilnius, liepos 3 d. (ELTA) – Sei-
mo parodų galerijoje atidaryta foto-
grafijų paroda ,,Mes skrisime į Lietu-
vą...”, skirta Dariaus ir Girėno skry-
džio 75-osioms metinėms paminėti.

Lietuvos aviacijos muziejaus pa-
rengtoje fotografijų parodoje prista-

tomos svarbaus tautos istorijoje įvy-
kio akimirkos. Fotografijose ir doku-
mentuose įamžintas lakūnų gyveni-
mas ir veikla, pasiruošimas istori-
niam skrydžiui per Atlantą ir žuvusių
didvyrių pagerbimas.

Apžiūrima paroda, skirta istoriniam skrydžiui. Piotro Romančiko (ELTA) nuotr.

Bevizis režimas su JAV – jau netrukus
Vilnius, liepos 3 d. (ELTA) – Kaip

pranešė Vyriausybės spaudos tarny-
ba, Lietuvos premjeras Gediminas
Kirkilas Washington, DC susitikęs su
JAV Valstybės sekretore Condoleezza
Rice, iš jos išgirdo, kad bevizio režimo
Lietuvos piliečiai gali tikėtis jau net-
rukus.

C. Rice susitikime su G. Kirkilu
taip pat pranešė, kad jau kitą savaitę
ji ketina pasirašyti susitarimą su Če-
kija dėl antiraketinės sistemos rada-
rų išdėstymomo Čekijos teritorijoje, o
derybas su Lenkija Jungtinės Ameri-
kos Valstijos tęsia. Ministras pirmi-
ninkas Gediminas Kirkilas patikino,
jog Lietuva nuo pat pradžių rėmė šias
derybas ir išreiškė viltį dėl sėkmingos
jų baigties.

Premjeras Gediminas Kirkilas su
JAV Valstybės sekretore taip pat ap-
tarė saugumo padėtį Irake ir Afga-
nistane ir Lietuvos indėlį šiose misi-
jose. Ministro pirmininko G. Kirkilo
nuomone, Lietuva tesės savo įsipa-
reigojimus, palaikant taiką Irake ir
Afganistane.

Gediminas Kirkilas JAV Valsty-
bės sekretorei papasakojo apie ener-
getinio ir internetinio saugumo iššū-
kius, su kuriais pastaruoju metu su-
siduria Lietuva. Pasak C. Rice, Jung-
tinės Valstijos čia mato geras bend-
radarbiavimo galimybes.

Lietuvos premjero ir Jungtinių

Amerikos Valstijų Valstybės sekreto-
rės susitikime buvo kalbėta ir apie
tarpžemyninius santykius, NATO
plėtros galimybę Ukrainoje ir Gruzi-
joje, politinę padėtį Rusijoje bei Bal-
tarusijoje.

Nuo saugumo padėties Irake ir
Afganistane aptarimo prasidėjo mi-
nistro pirmininko Gedimino Kirkilo

pokalbis su JAV Gynybos sekretoriu-
mi Robert Gates. JAV Gynybos sek-
retorius padėkojo Lietuvai už žymų
indėlį atkuriant saugumą Lietuvos
vadovaujamoje misijoje Goro provin-
cijoje Afganistane. Premjeras pareiš-
kė, kad Lietuva tęsia savo vadovavi-
mą provincijos atkūrimo grupei, ta-
čiau šiam darbui reikia platesnės tar-

Pasak G. Kirkilo, globaliame pasaulyje Europą ir JAV vienija bendros vertybės ir visi mūsų patiriami iššūkiai yra bendri.
Rūtos Pažemeckienės nuotr.

Sveikiname su Valstybės dienaSveikiname su Valstybės diena!!

ptautinės bendruomenės paramos,
ypač įgyvendinant socialinius, ekono-
minius ir kitus projektus.

Premjero ir JAV Gynybos sekre-
toriaus susitikime taip pat aptartos
NATO oro policijos misijos virš Bal-
tijos tęstinumo galimybės ir energeti-
nio saugumo klausimai Šiaurės Eu-
ropoje.
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Birželio 1 d. į Dievo Apvaizdos
bažnyčią organizuotai su vėlia-
vomis įžygiuoja jaunučiai,

moksleiviai ir studentai ateitininkai,
kuriuos džiugiai pasveikina kun.
Ričardas Repšys, primindamas svar-
bų įsipareigojimą: ,,Visa atnaujinti
Kristuje”.

Po Mišių parapijos svetainėje
vyksta iškilmingas įžodžio posėdis,
kuriam vadovauja Detroito sendrau-
gių ateitininkų skyriaus pirmininkė
Rusnė Kasputienė.

Rita Giedraitienė paskelbia, kad
jaunučių įžodžio egzaminus išlaikė:
Karolina Balčiūnaitė, Katrina Ba-
rauskaitė, Veronika ir Virginija
Gaškaitės, Andrius Lukasiewicz, Lu-
kas Nemanis, Ugnė Orentaitė, Lukas
Pekorius, Amilija Petrulytė, Gabrielė
Širkaitė, Saulė ir Greta Tamkutės,
Rūta Ulčinaitė ir Emilija Vilkaitė.

Linas Mikulionis praneša, kad
moksleivio ateitininko įžodžiui yra
pasiruošęs Marius Jankus.

Kun. R. Repšys, dvasios vadas,
vadovauja įžodžio apeigai, Birutė
Bublienė, ASS Centro valdybos narė,
užriša juosteles. Sukalbėjus Credo ir
sugiedojus ateitininkų himną, pager-
biami mirusieji, išnešamos vėliavos,
prasideda vienetų veiklos praneši-
mai.

Apie jaunučių Aušros Vartų kuo-
pos veikimą kalba Vida Orentienė,
kartu su Vida Pekoriene šiuos metus
globojusi jaunučius. Smagu girdėti,
kad joms padėjo ir būrys jaunučių
motinų. Žiūrint į įžodininkų sąrašą

Iõ Ateitininkû gyvenimo
Medñiagâ siûsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org
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DETROITO ateitininkų šeimos šventė

džiaugiesi, kad pusė jų yra trečiaban-
gių vaikai.

Lietuvos Karaliaus Mindaugo
moksleivių ateitininkų kuopos veik-
los pranešimą labai gražiai skaito
Diana Karvelytė.

Gytis Mikulionis, kuris kartu su
Andriumi Giedraičiu globoja moks-
leivius, kalba apie studentų ateitinin-
kų veiklą.

Sendraugių skyriaus iždininkė
Nijolė Lapšienė knygomis apdovano-
ja jaunučių ir moksleivių globėjus ir
globėjas.

Rusnė Kasputienė pasidžiaugia,
kad šiais metais skyrius parėmė ASS
Centro valdybos rengtą kun. Stasio
Ylos minėjimą, suruošė dailininkės
Giedros Purlytės Mažrimienės pa-
rodą ,,Šypsena mamai”. Paroda rūpi-
nosi Taura Underienė, suorganizavu-
si ir meninę programą per Motinos
dienos pietus Dievo Apvaizdos para-
pijos salėje.

Dievo Apvaizdos parapijos tary-
boje ateitininkams atstovauja ir
švietimo komitetui uoliai vadovauja
Aldona Šontienė.

,,Dr. Adolfo Damušio šimtmetį
minint” referatą, paruoštą Prano
Zarankos, vaizdžiai skaito Linas
Mikulionis, Kastytis Giedraitis ir
Taura Underienė. Atgyja Adolfo Da-
mušio jaunystė, jo mokslinis pro-
fesinis pasiruošimas, idealizmas,
kova už tiesą ir gėrį, veikla ateitinin-
kuos ir visuomenėje, jo didelis rūpes-
tis jaunimo dvasinio sąmoningumo
ugdymu, jo vaidmuo kuriant Daina-
vos stovyklą.

Visi jaunučiai gražiai deklamuoja
— skaito ilgą, linksmą Nijolės Jan-
kutės eilėraštį, šventė baigiama
suneštiniu užkandėliu ir pasišne-
kučiavimais prie stalų.

Sekretorius

Sendraugių ateitininkų stovykla
liepos 28 - rugpj. 2 d. ALRKF stovykloje Dainavoje
Nors jau visos vietos užimtos, visuomenė yra kviečiama atvykti į

stovyklą kasdieną 10 val. ryto ar 4:30 val. p.p. pasiklausyti paskaitų.

PROGRAMA:

Pirmadienį, liepos 28 d.

10:00 val. r. Audrius Polikaitis ,,E-sveikata”.

4:30 val. p. p. Pokalbis su Lyana Kubiliene ,,Į sveikatą!”

Antradienį, liepos 29 d.

10:00 val. r. Lukas Laniauskas, SJ. ,,Ar mes girdime? Dievas šaukia!”

4:30 val. p. p. Pokalbis su Matthew Pyle, ,,Gyvenimas lietuviškoje šeimo-
je — nelietuvio perspektyva”.
Trečiadienį, liepos 30 d.

10:00 val. r. Dana Mikužienė, Augustinas Idzelis ir Petras V. Kisielius,
,,Kunigo Stasio Ylos prisimimai”

4:30 val. p. p.Audra Kubiliutė Daulienė ves ,,Gramatikos valandėlę”.

Penktadienį, rugpjūčio 1 d.

10:00 val. r. Donatas Tijūnėlis, ,,Įspūdžiai besidarbuojant Ukrainoje,
Jordane ir kitur”.

4:30 val. p. p. Lietuvos ambasadorė Kanadoje Gintė Damušytė,
,,Pilietinė visuomenė Lietuvoje: Valstybės priešas ar pamatas?”

Šeštadienį, rugpjūčio 2 d.

10:00 val. r. ,,Draugo” vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė, ,,Draugas ties 100
metų slenksčiu”.

4:30 val. p. p. Pokalbis su Ateitininkų sendraugių centro valdyba, ,,A la
trumpo gizelio šou: Rimtų uždavinių sprendimas”.

Detroito ateitininkų šeimos šventėje Marius Jankus duoda moksleivio ateitininko įžodį. Kiti iš k.: Birutė Bublienė, kun. Ričardas
Repšys, Liana Šontaitė laiko vėliavą, Diana Jankutė ir Romas Šonta. Pauliaus Jankaus nuotr.

studijų savaitė pas
Tėvus Pranciškonus

Kennebunkport, Maine
rugpjūčio 2-9

Registruotis (užsisakant kambarį)
per raštinės administraciją:

tel. (207) 967-4865, el. paštas:
franciscanguesthouse@yahoo.com

Su klausimais rašykite:
dzikas@comcast.net

Sendraugių poilsio ir
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APIE ŠV. PAULIŲ (I)
Trečiadienio bendrosios audien-

cijos metu popiežius pradėjo naują
katechezių ciklą, skirtą Tautų apaš-
talui šv. Pauliui. Kaip žinoma, prieš
kelias dienas visa Bažnyčia pradėjo
švęsti Pauliaus gimimo 2000 metų
jubiliejų. Pirmojoje katechezėje Bene-
diktas XVI kalbėjo apie kultūrinę
aplinką, iš kurios Paulius buvo kilęs
ir kurios pėdsakus nesunkiai atpažįs-
tame ir Pauliaus veikloje bei raš-
tuose.

Paulius buvo žydas. Vadinasi, jis
buvo kilęs iš konkrečios ir aiškiai api-
brėžtos kultūrinės aplinkos. Tuome-
tiniame pasaulyje, tai yra Romos
imperijoje, su kuria tais laikais visas
žinomas pasaulis buvo tapatinamas,
žydai sudarė mažumą. Visoje imperi-
joje jų buvo apie 10 proc.; o sostinėje
– Romos mieste – žydų skaičius galėjo
siekti maždaug 3 proc. Tuo metu,
kaip neretai ir mūsų laikais, savo
tikėjimu ir savo gyvenimo stiliumi žy-
dai išsiskyrė iš aplinkos. Skirtingumo
pasekmės būdavo dvejopos: arba
aplinkiniai žmonės juos pajuokdavo,
arba jiems simpatizuodavo, žavė-
davosi jų tikėjimu. Apie tai liudija
prozelitai – pagonys, kurie lankydavo
sinagogą ir išpažindavo Izraelio tau-
tos tikėjimą. Apie panieką žydams
liudija Cicerono raštai. Jis tyčiojosi iš
žydų tikėjimo, niekino Jeruzalės
miestą. Tuo tarpu Juozapas Flavijus,
tarp žydams simpatizavusių romie-
čių, mini imperatoriaus Nerono žmo-
ną Popėją. Tais laikais, pagaliau, kaip
ir šiandien, tik dalis žydų tautos gy-
veno Palestinoje. Dauguma jų gyveno
diasporoje. Žydų kultūros ir religijos
partikuliarizmas Romos imperijoje
niekam nekėlė jokių problemų. Sun-
kesnėje padėtyje atsidūrė tie žydai ir
pagonys, kurie įtikėjo Jėzų iš Naza-
reto ir neslėpė savo skirtingumo tiek
žydų, tiek pagonių atžvilgiu.

Pauliaus veiklai buvo palankūs
ar net ją skatino du svarbūs to meto
kultūros veiksniai. Pirmasis jų buvo
Romos imperijoje ir ypač pietrytinėje
jos dalyje paplitęs helenizmas – Alek-
sandro Didžiojo laikais visame regio-
ne įsitvirtinusi graikų kultūra. Ant-
rasis Pauliaus veiklai palankus veiks-
nys – tai Romos imperijos politinė ir
administracinė sistema, užtikrinusi
taiką ir stabilumą nuo Britanijos iki
pietinio Egipto, vienijanti neregėto
dydžio teritoriją. Buvo galima laisvai
ir saugiai keliauti po šitą milžinišką
teritoriją. Keliai buvo puikūs ir visur,
kur jie nuvesdavo, keleivis surasdavo
jam pažįstamą kultūrą, kuri nesi-
kėsindama į vietos papročius ir kul-
tūros vertybes, buvo bendras visą
imperiją vienijantis veiksnys. Dėl to
Pauliaus bendraamžis Filonas Alek-
sandrietis šlovina imperatorių Au-
gustą, kad jis taip darniai sutaikė
laukines tautas.

Pauliaus mokymui būdingo uni-
versalizmo šaltinis yra Jėzus Kristus.
Jis savo prisikėlimu įveikė tautų skir-
tumus, todėl Paulius gali skelbti, kad
„nebėra nei žydo, nei graiko; nebėra
nei vergo, nei laisvojo; nebėra nei
vyro, nei moters: visi jūs esate viena
Kristuje Jėzuje!” (Gal 3, 28). Tačiau
antra vertus, aiškiai matome, jog ir
aplinka, Pauliaus gyvenamo laiko
kultūrinis ir istorinis kontekstas
turėjo įtakos jo sprendimams. Pau-
lius dažnai vadinamas trijų kultūrų
žmogumi – jis buvo žydas, kalbantis
graikiškai, Romos pilietis. Pauliaus

raštuose taip pat aiškiai juntame to
meto filosofų, pirmiausia stoikų įta-
ką. Laiške Filipiečiams ragindamas
daryti „tai, kas teisinga, garbinga,
teisu, tyra, mylėtina, giriama, – visa,
kas dorybinga ir šlovinga” (Fil 4, 8),
Paulius kartoja tuo metu plačiai pa-
plitusią doro žmogaus gyvenimo
nuostatą.

Pauliaus laikais tradicinis reli-
gingumas, ypač mitologinės jo dalys,
išgyveno krizę. Filosofai, tokie kaip
Seneka, smerkė ezoterinį ritualizmą
ir mokė, jog Dievas yra su žmogumi,
yra pačiame žmoguje, jo viduje. Pa-
našią gaidą girdime ir Atėnų Areo-
page skambėjusiuose Pauliaus žo-
džiuose: „Dievas gyvena ne rankų
darbo šventyklose. Mes jame gyve-
name, judame ir esame” (Apd 17,
24.28). Čia Pauliaus kalba ir apie
žydų įsitikinimą, kad neįmanoma
Dievo vaizduoti antropomorfiškomis
figūromis, bet drauge jis tarsi priside-
rina ir prie savo klausytojams būdin-
gos mąstysenos. Negalima užmiršti,
jog tais laikais pagoniškas kultas
šventyklose išgyveno krizę ir vis dau-
giau žmonių burdavosi į uždaras ben-
druomenes, kurios rinkdavosi priva-
čiuose namuose. Tad nenuostabu,
kad ir pirmieji krikščionys rinkdavosi
maldai bendruomenės narių namuo-
se. Toks krikščionių paprotys amži-
ninkams neatrodė neįprastas. Žino-
ma, būta ir esminių skirtumų tarp
pagonių ir krikščionių susibūrimų.
Svarbiausi skirtumai – tai moterų
dalyvavimas kartu su vyrais, Rašto
skaitymas ir Viešpaties vakarienė.

Trumpai pažvelgę į pirmąjį krikš-
čioniškosios eros amžių, matome, jog
neįmanoma kalbėti apie Paulių be
kultūrinio – tiek žydiško, tiek ir pa-
goniško konteksto. Matydami, ką jis
perėmė iš savo meto kultūros, o kas
jo skelbime originalu, geriau supran-
tame ir labiau vertiname jo asmeny-
bę. Paulius iš tiesų yra paradigminė
asmenybė. Iš jo galime daug ko pasi-
mokyti. Tam ir yra skirti Pauliaus
metai: mokytis iš Pauliaus, mokytis
jo tikėjimo, mokytis Kristaus, ieškoti
teisingo gyvenimo kelio. 

,,Vatikano radijas”

Lietuvius priglaudęs
Eichstätt miestas švenčia

1100 metų sukaktį
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Šv. Paulius

BNS naujienų agentūros pranešime rašoma, kad liepos 2-ąją Valdas
Adamkus vyks į Vokietiją ir lankysis vienose iš ekonomiškai stipriausių
Bavarijos, Baden-Württemberg ir Hessen žemėse. Toliau rašoma, kad pre-
zidentas yra pakviestas į Eichstätt vyksiančius miesto 1100 metų sukak-
ties renginius. V. Adamkus tame mieste mokėsi po Antrojo pasaulinio karo
atidarytoje lietuviškoje gimnazijoje. Šis miestas, kaip ir Vilnius, yra
UNESCO sąraše.

Apie Eichstatt (Rebdorf) lietuvių gimnazijos pirmąją laidą, kurią
baigė būsimasis LR prezidentas, ,,Drauge” jau buvo rašyta (1998 m. kovo
18 d.). Gimnazijos pradžia siekia 1945 metus. ,,Pirmieji mokslo metai
buvo baigti, išleidžiant pirmąją šios gimnazijos ir iš viso tremtyje didžiau-
sią 55 abiturientų laidą 1946 m. gegužės 14 d. Garsiausias iš šios laidos
yra prezidentas V. Adamkus. Jo klasiokas Gabrielius Žemkalnis, po karo
atsidūręs Australijoje, dabar yra PLB atstovas Lietuvoje.”

Ką galima trumpai pasakyti apie patį Eichstätt miestą, po karo
priglaudusį lietuvius ir davusį laikinas patalpas lietuvių gimnazijai? Tai
vidurio Bavarijos miestas, nusidriekęs 60 km į pietus nuo Nürnberg, prie
Altmuhl upės. ,,Lietuvių encikopedijos” duomenimis, 1953 m. jame gyve-
no 12,235 gyventojai. Įdomu ir tiesiog neįtikėtina, kad po beveik penkias-
dešimties metų gyventojų skaičius padidėjo tik iki 13,078. 

Eichstatt yra garsus savo katalikiškomis, religinėmis institucijomis:
Aukštoji teologijos-filosofijos mokykla, Dvasinė seminarija, Benediktinų
vienuolynas su šv. Valpurgijos palaikais ir jos vardo bažnyčia, XI-XIV a.
katedra su pirmojo Eichstätt vyskupo (VIII a.) šv. Wilibald palaikais, Ka-
pucinų vienuolynas, Vyskupo rezidencija, XVIII a. buvusi vyskupų rezi-
dencija, o vėliau kunigaikščio Leuchtenberg rūmai, muziejus, teatras. 740
m. vokiečių apaštalas šv. Bonifacas senovės romėnų Aureatum įkūrė
vyskupiją, kuri nuo XIV a. iki 1802 sekuliarizacijos buvo viena iš didžiau-
sių bažnytinių kunigaikštijų. Vyskupija 1821 m. buvo atkurta iš naujo. Pe-
reito šimtmečio viduryje miestas buvo taip pat žinomas dėl savo batų,
mezginių, spaudos ir alaus pramonės. 

Po karo tame Eichstätt mieste teko gyventi ir man. Pradžioje buvome
apgyvendinti miesto mergaičių gimnazijos patalpose, kur taip pat laikinai
buvo prisiglaudusi jau minėta lietuvių gimnazija. Netrukus visus perkėlė
į gretimai, vos 3 km atstumu, esantį Rebdorf kaimelį, kur buvo senos
vienuolyno patalpos. Hitler laikais tose patalpose buvo kriminalinių ir
politinių kalinių kalėjimas. ,,Lietuvių enciklopedijoje” rašoma, kad tame
buvusiame vienuolyne buvo jaunuolių pataisos namai. Po karo pabaigos
politiniai kaliniai buvo paleisti ir jų gyventos patalpos atiteko pabėgėliams
iš Baltijos kraštų. Po gerų metų latviai ir estai buvo iškelti kitur, o 1947
m. iš Ansbach stovyklos atkelta daugiau lietuvių. Iki stovyklos uždarymo
1949 m. pavasarį Rebdorf stovykla buvo vien lietuvių ir ten gyveno 800
tautiečių. 

Įsteigta gimnazija su internatu išleido keturias abiturientų laidas, iš
viso 122 abiturientus. Man pačiam ten teko baigti pirmąsias keturias
klases. Gimnazijos direktoriais buvo Petras Balčiūnas ir Stasys Rudys.
Visą laiką veikė pradžios mokykla ir darželis. Mano mama Rožė Kriau-
čiūnienė buvo pradžios mokyklos vedėja. Aktyviai reiškėsi skautų tuntas
ir ateitininkai. 1947 m. įsisteigė Radiotechnikos amatų mokykla. Veikė
įvairūs kursai – mašinraščio, buhalterijos, anglų kalbos ir kt. Buvo bažy-
tinis choras, artistų mėgėjų grupė.

Paminėtina ir Eichstätt lietuvių kunigų seminarija. Lietuvos vysku-
pams susitarus su vietos vyskupu ir seminarijos rektoriumi, 1944 rug-
pjūčio mėn. Lietuvių klierikų rektoriumi, auklėtoju ir tarpininku su vo-
kiškąja seminarijos vadovybe buvo paskirtas kun. prof. L. Tulaba. 1944 m.
spalio pabaigoje ten jau buvo 79 lietuviai klierikai. Taip pat buvo 14 vo-
kiečių studentų. Po pusmečio, karui jau pasibaigus, lietuvių klierikų
skaičius padidėjo iki 101, o po metų jų jau buvo net 107! Iš to skaičiaus 19
gavo kunigystės šventimus. Be to, Eichstätt Aukštojoje filosofijos-teologi-
jos mokykloje studijavo 31 pasaulietis lietuvis. 

Kartais man tekdavo nunešti iš stovyklos dokumentus ar laiškus į
seminariją. Einant iš stovyklos į Eichstätt miestą reikėdavo praeiti pro
alaus bravorą. Ir dabar atsimenu tą malonų apynių ir alaus kvapą. To
paties kvapo vėl teko pauostyti 1992 metais lankantis Eichstätt ir Rebdorf
vietovėse. Prisiminkime, kad tais metais Amerika šventė Kolumbo kelio-
nės ir Amerikos atradimo 500 metų sukaktį. Visa Amerika gyveno tos su-
kakties įkarštyje. Pravažiuojant pro tą alaus bravorą, virš kelio tarsi vėlia-
va kabėjo didžiulė medžiaginė iškaba, skelbianti bravoro 500 metų sukak-
tį: ,,Altmuhl Bier seit 1492!” Apie Kolumbo atradimo jubiliejų nė žodžio.
Kiek daug nuo to laiko pasikeitė atrasta Amerika ir pats pasaulis! Nepa-
sikeitė tik kvapnus bavariškas alus!
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Okeonologas Vytautas Klemas: 
,,Mano visas gyvenimas susijęs su jūra” 

Neseniai mus pasiekė džiugi ži-
nia: Lietuvos mokslų akademijos
(LMA) nauju užsienio nariu tapo
okeonologas Vytautas V. Klemas. Ta
proga  gerb. profesoriaus paprašėme
papasakoti apie savo įdomius darbus,
pasidalyti mintimis  apie šiandieninę
mokslo padėtį Lietuvoje ir pasaulyje.  

– Gerb. profesoriau, kodėl
savo mokslinei veiklai pasirin-
kote okeonologiją ir aplinkos
tyrimus?

– Galbūt potraukį tyrinėti jūros
paslaptis nulėmė ir tai, kad esu gimęs
prie jūros, be to, ir vėliau visą laiką
teko gyventi netoli jūros. Studijavęs
fizinę optiką ir inžineriją pradėjau
naują technologiją pritaikyti jūros ir
pajūrio tyrimams, nes pastebėjau,
kad mes labai menkai tesuprantame
jūros savybes ir joje vykstančius pro-
cesus. Mane visą laiką traukė jūros
gelmių paslaptys.

– Jūriniai tyrimai – viena iš
Jūsų darbo sričių. Kokie svar-
biausi atradimai ir išvados pa-
darytos šioje srityje?

– Atradimų yra daug. Mane labai
nustebino gyvūnai ir augalai jūros
dugne, kurie egzistuoja be deguonies,
be saulės šviesos ir labai skiriasi nuo
įprastos žemės paviršiuje esančios
gamtos. Naudingiausi atradimai – tai
turbūt jūros dinamikos srityje, t.y.
srovių ir bangų modeliai, kurie mums
leidžia apskaičiuoti jūros įtaką klima-
tui, srovių nešamas taršas, audrų
kenksmingumą pajūriui ir t.t. Didelė
pažanga padaryta pritaikant sate-
litus jūros tyrimams, nes jūra per
plati, kad ją galima būtų tyrinėti tik
laivais. Pavyzdžiui, su radaru ir ki-
tais prietaisais galima iš satelitų sekti
audras, kaip, pvz., viesulą Katrina, ir
įspėti pajūrio gyventojus apie artė-
jantį potvynio ir vėjo pavojų.

– Jūs dėstote ir Lietuvos
aukštosiose mokyklose. Kokie šio
darbo tikslai ir motyvai?

– Aš gavau Fulbright stipendiją
dėstyti satelitinę okeanografiją Klai-
pėdos universitete. Šio mano kurso
tikslas yra supažindinti studentus ir

jaunus profesorius su naujausia jūros
tyrimo technika ir metodais, pvz.,
jūros srovių ir bangų matavimas su
satelitų radarais, jūros produktyvu-
mo ir užterštumo nustatymas su dau-
giaspektriniais vaizduokliais, GPS
satelitų panaudojimu navigacijai,
GIS geografinių informacijos sistemų
pritaikymu gamtos modeliavimui ir
ateities pasikeitimų numatymui ir
t.t.

– Vienas iš Jūsų veiklos tikslų
– įvesti Klaipėdos universitete
okeonologijos kursą. Kaip sekasi
įgyvendinti šį sumanymą?

– Mes jau įvedėme satelitinės
okeanografijos kursą, kurį privalo
lankyti visi geofizikos, okeanografijos
ir kitų specialybių studentai. Taip pat
mes paruošiame vietinius dėstytojus,
kad jie galėtų dėstyti mano kursus.
Vienas iš jų – dr. Nerijus Blažauskas,
jau ateinančiais metais dėstys pusę
mano pagrindinio kurso. Dabar ban-
dome praplėsti okeanografijos  studi-
jų galimybes, įvedant nemažai naujų
fizinės ir biologinės okeanografijos
kursų ir paruošiant šiuos dalykus
dėstančius jaunus profesorius. Klai-
pėda turi didelį jūros inžinerijos ir
jūreivystės paveldą, tad būtų apsilei-
dimas neišnaudoti jo praplečiant
jūros mokslų galimybes. 

– Gal galite palyginti mokslo
padėtį Lietuvoje ir JAV?

– Kai vykau į Klaipėdos univer-
sitetą, nuogąstavau, kad studentai
bus truputį atsilikę ir negalės gerai
suprasti mano  dėstymo  nelabai to-
bula lietuvių kalba.

Bet labai nustebau, kai pamačiau,
kad jie turi neblogus matematikos,
fizikos ir net biologijos žinių pagrin-
dus. Jie buvo palyginus rimti, atliko
namų  užduotis ir baigė kursą gana
gerais pažymiais. Jie puikiai suprato
mano retkarčiais įterpiamus angliš-
kus posakius ir  mielai padėjo man
išversti sunkesnius techninius termi-
nus. Jei turėtume stipendijų, aš dau-
gumą tų studentų mielai priimčiau į
University of Delaware  studijuoti.

– Baltijos jūros aplinka ir jos

užterštumo problemos sulaukia
įvairių visuomenės vertinimų. Ar
Lietuvoje skiriama pakankamai
dėmesio ir lėšų šios problemos
sprendimui?

– Aš negaliu tiksliai pasakyti apie
lėšas, bet susirūpinimo yra daug. Po
LMA inauguracijos dalyvavau tre-
čiame US/EU Baltic simpoziume Ta-
line. Mes su keletu kolegų suorgani-
zavome šiuos simpoziumus, kurių du
pirmieji įvyko Klaipėdoje Jų tikslas –
sukviesti apie 150 mokslininkų iš
JAV ir visų 9 Baltijos jūros šalių nag-
rinėti fizines ir biologines jūros sa-
vybes ir pasikeitimus. Talino simpo-
ziume buvo daug dėmesio skiriama
,,Nord Stream” dujotekio, kurį Rusija
ir Vokietija planuoja tiesti per Bal-
tijos jūrą, klausimui. Tiesiant dujo-
tekį jūros  dugnu,  gali būti atkasta ir
paskleista jūroje daug kenksmingų
medžiagų. Taip pat  kelia rūpestį naf-
tos išsiliejimai iš laivų, uostų ir Ru-
sijos D-6 naftos gręžimo platformos.

Atliekami tyrimai  rodo, kad yra ne-
maža galimybė, jog naftos išsiliejimai
gali pakenkti Kuršių nerijai, kuri yra
viena iš Jungtinių Tautų apsaugos
zonų.

– Ar niekada nebuvo kilęs
noras grįžti gyventi į Lietuvą?

– Kiekvieną  sykį, kai lankomės
Lietuvoje, su žmona Vida  svarstome,
ar nereikėtų ten pirkti buto. Bet atvi-
rai kalbant, mums, nuo mažens gy-
venusiems JAV, būtų sunku palikti
įprastą darbovietę, aplinką, papro-
čius ir draugus.

– Ką, Jūsų nuomone, Lietuvai
davė iškovota Nepriklausomybė?

– Mes Lietuvoje lankomės kas
antri metai ir matome didelę pažangą
visose srityse. Miestuose parduotuvės
pilnos prekių ir dauguma miestiečių
gyvena neblogai. Kaime ir pensinin-
kams žymiai sunkiau. Džiugu, kad
žmonės nebebijo    Nukelta į 10 psl.

Profesorius Vytautas Klemas yra Uni-
versity of Delaware Jūrinių tyrimų ko-
ledžo profesorius emeritas. Jo mokslinio
darbo kryptis – okeonologija, nuotoliniai
tyrimai, aplinkos informacinės sistemos
(kranto zonos valdymas). Mokslo darbų
sąraše – per šimtas darbų, dvi monogra-
fijos (1995, 1998).

Vytautas Klemas gimė 1934 m. Klaipė-
doje. Su tėvais išvyko iš Lietuvos Antrojo
pasaulinio karo metais, mokėsi Vokieti-
joje. Pasibaigus karui, persikėlė į JAV, bai-
gė aukštąjį mokslą Massachusetts Institute
of Technology (M. S., 1959) ir įgijo fizi-
koelektros inžinieriaus specialybę. Dakta-
ro laipsnį įgijo iš optinės fizikos Braunschweig universitete Vokie-
tijoje (1965). Nuo 1971 m. dirbo jūrinių tyrimų srityje University of
Delaware  profesoriumi (nuo 1979 iki dabar) bei nuotolinių tyrimų
centro direktoriumi. Žmona Vida Vaišnytė – taip pat mokslininkė.
Šeima užaugino tris sūnus.

Prof. Klemas tyrinėja krantų ekosistemas ir procesus, tarp jų –
šlapiąsias žemes, estuarijų užteršimą ir krantų dinamikos procesus,
taikydamas nuotolinius tyrimus ir GIS kranto zonos valdymui. 2005
m. paskelbė šlapiųjų žemių klasifikaciją ,,Krantotyros enciklo-
pedijoje” (Springer, The Netherlands, 804-807). Įvairių okeano-
logijos bei aerokosminių tyrimų komisijų narys, paskutiniu metu –
JAV Nacionalinės mokslų akademijos Tarptautinių programų ko-
miteto kosminių studijų tarybos narys. Dabartiniu metu mokslininkas
yra NOAA/NASA Taikomosios vandenyno pakrančių mokslinės grupės
narys (Coastal Ocean Applications and Science Team; 2004-P). 2006
m. sausio mėn. jis gavo Fulbright programos stipendiją dėstyti
nuotolinių aplinkos tyrimų kursą Klaipėdos universitete Lietuvoje.
Yra žurnalų redakcinių tarybų narys (,,Remote Sensing of
Environment”, ,,Environmental Management”, ,,Journal of Coastal
Research”, ,,Geocarto International”); tarptautinių organizacijų
USGS, EPA, NASA, NOAA, USACE, UNESCO konsultantas, buvo 38 krantų
tyrimo projektų 11-oje šalių vadovas; AGU, ASPRS, IEEE ir užsienio
mokslo draugijų narys. 

Prof. Klemas su Lietuvos mokslo įstaigomis susijęs nuo Atgimimo
pradžios. Jis buvo Vytauto Didžiojo universiteto Atkuriamojo senato
narys, padėjo organizuoti tris Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos
simpoziumus Čikagoje. Šiuo metu profesorius rengiasi 14-tam
Mokslo ir kūrybos simpoziumui, kuris vyks Padėkos dienos savaitgalį
Čikagoje. Okeonologas organizuoja keletą sesijų aplinkosaugos ir
ekosistemų tyrimo temomis. Jis yra žurnalo ,,Aplinkos tyrimai,
inžinerija ir vadyba” redkolegijos narys; kiekvieną pavasario se-
mestrą dėsto nuotolinių aplinkos tyrimų kursą Klaipėdos univer-
sitete, skaitė paskaitas Vilniaus Gedimino technikos, Klaipėdos uni-
versitetuose.

Dr. Klemas yra 2004 ir 2006 m. Klaipėdoje vykusio „US–Baltic”
tarptautinio simpoziumo okeanologijos klausimais organizatorius.
Okeonologas palaiko glaudžius ryšius su Lietuvos mokslų akademija,
Aplinkos ministerijos Jūrinių tyrimų centru Klaipėdoje, Vilniaus ir
Kauno universitetais ir deda nemažai pastangų, kad Klaipėdos
universitete būtų įvesti okeonologijos kursai.

LMA prezidentas  Zenonas Rudzikas  pristato prof. Klemą prieš paskaitą
LMA rūmuose Vilniuje.
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Šauniai susituokus, dar sėkmingiau
išsiskyrus: Pelenės pasaka

RAIMUNDAS MARIUS
LAPAS

Ten, ,,Didžiajame obuoly”, 
arba Niujorkas, Niujorkas

Jei Čikaga pakrikštyta ,,Vėjuotu
miestu”, tai Niujorkas – ,,Didžiuoju
obuoliu”. Būtent ten toliau ir sukosi
Barbaros gyvenimas. ,,Aukštuome-
nės grietinėlė” ją apibūdindavo kaip
,,delightful and difficult” (žavią, bet
sunkią). Ji mėgo leisti naktis šok-
dama naktiniuose klubuose, kuriuose
lankydavosi ir tokios skandalingos
šeimos kaip Whitneys. Per juos Bar-
bara susipažino su Winthrop
Rockefeller – bene geidžiamiausiu
jaunikiu, vieninteliu pretendentu į
,,Standard Oil” turtus, bet ir… pa-
garsėjusiu pleibojumi. Winthropas
gimė 1912 m. gegužės 1 d. Niujorke.
1931–1934 m. lankė Yale University,
tačiau dėl ,,blogo elgesio”( t.y. po-
linkio alkoholiui bei pornografijai)
buvo pašalintas iš mokyklos. 1941 m.
stojo į kariuomenę ir sėkmingai kopė
karjeros laiptais nuo eilinio iki pul-
kininko, buvo apdovanotas ,,Pur-
purine širdim” už herojiškumą gi-
nant karinį transportą ,,USS Hen-
rico” Okinava mūšyje.

Bobo ir Winthropas susituokė
per šv. Valentino dieną – 1948 m. va-
sario 14 d. turtuolio Winston Guest
(beje, artimo rašytojo Ernest He-
mingway bičiulio) prašmatnioje rezi-
dencijoje Palm Beach mieste, Florida
valstijoje. Ant jos piršto puikavosi
nuostabus pusantro karato deimanti-
nis žiedas apgaubtas platina. Na, o
vestuvių dalyvių sąrašas buvo nė kiek
neblankesnis: Windsor kunigaikštis
ir kunigaikštienė, žinomo restorano
savininkas ,,Prince” Mike Romanoff,
,,Glamour” žurnalo manekenė Bren-
da Frazier Kelly, geležinkelių mag-

natas Robert R. Young ir daugelis
kitų garsenybių. ,,Something old,
something new, something borrowed,
something blue” (Kai kas seno, kai
kas naujo, kai kas paskolinto, kai kas
mėlyno – anglosaksų vestuvių prie-
žodis – Red.). Pagal seną vestuvinį
paprotį Bobo rausvos spalvos suknelė
buvo ,,sena” (mat pirkta prieš savai-
tę!), kojinės – naujos, nosinė – pa-
siskolinta, o jos orchidėja – melsva.
Jaunikis vilkėjo rudą gabardino
kostiumą. Jo balsas nebuvo tvirtas
duodant vestuvinius įžadus. Bobo
atsakinėjo aiškiai. Presbiterijonas
pastorius priesaikose praleido žodį
,,ištikimybė”. Visa tai vyko vieną
minutę po vidurnakčio. Per naktį
ūžta po atviru dangumi. Liejosi juo-
daodžių spiričiueliai (Negro Spiri-
tuals). Po vestuvinių pusryčių jau-

navedžiai išnuomotu automobiliu iš-
keliavo medaus mėnesio.

Bobo tėvai vestuvėse nedalyvavo,
neva todėl, kad, kaip rašė ,,Times”
vasario 23 d. numeris, buvo užimti
lietuviškų sūrių spaudimu savo ūky-
je. Ir jaunikio tėvų nebuvo – jie tuo
metu atostogavo Tuscon, Arizona
valstijoje. Kovo 11 d. jaunikio mama
Abby parašė laišką Bobo motinai,
išreikšdama savo džiaugsmą dėl jos
dukrelės atėjimo į Rockefellerių šei-
mą. Kiek anksčiau, vasario 18 d.,
savo sūnui Johnui III ponia Roc-
kefellerienė rašė: ,,I like the idea of
Barbara being Lithuanian very
much; it was good for the family to
have a little Slavic blood. I have al-
ways, for some reason, been interes-
ted in the Lithuanian people from
reading about them, and have great
sympathy for them as a nation. They
were just beginning to have a very
successful republic when Russia
swooped down on them. I have a fee-
ling that if any of those satellite na-
tions are able to pull out from under
the Russian orbit it will be the Lit-
huanians.” (Man labai patinka min-
tis, jog Barbara yra lietuvė. Mūsų
šeimai į naudą turėti šiek tiek sla-
viško kraujo. Kažkodėl aš visuomet
domėjausi lietuviais, skaitydama apie
juos ir didžiai užjausdavau juos kaip
tautą. Jie buvo tik sėkmingai pradėję
gyvuoti kaip respublika, kai Rusija
užgulė juos. Jaučiu, kad jeigu kuri

nors iš tų satelitinių valstybių suge-
bėtų pasprukti iš Rusijos orbitos, tai
būtų lietuviai.) 

Bobo ir Winthropo sūnus Winth-
rop Paul gimė praėjus septyniems
mėnesiams po vestuvių. Bobo niekad
atvirai žiniasklaidoje neprisipažino,
kas vyksta santuokoje, tačiau 1950
m. rudenį kartu su sūneliu persikėlė į
savo mamos ūkį Lowell. Ten ji pa-
keitė toną ir jau nebeatsisakydavo
bendrauti su tiesos (ar gandų?) iš-
alkusia žiniasklaida, skelbiančia, kad
porelė išsiskyrė. Skundėsi, kad vyras
nesiunčia kas mėnesį sutartų rank-
pinigių. Spaudai sarkastiškai prisi-
pažino, kad ,,Rockefelleris negimė
tam, kad augtų ūkyje!” (turėdama
galvoje, žinoma, savo sūnų). 1951 m.
interviu ,,Times” žurnalui apie savo
vyrą pasakė: ,,Noriu, kad jis kentėtų
taip, kaip kentėjau aš, kai jis mane
pažemino pasaulio akyse.” Kokios tai
buvo kančios? Tai buvo palikta skai-
tytojo vaizduotei. Netrukus spaudos
puslapiuose mirgėte sumirgėjo sen-
sacingos žinios apie skyrybas. Winth-
ropas bandė išsikovoti sūnaus globo-
jimo teises. Sūnui buvo penkeri. Ru-
daplaukis, rudaakis, tvirtas kaip
mūras ir išdykėlis – toks jis augo
močiutės ūkyje, toks jis buvo ir vė-
liau, gyvendamas su mama Niujorke,
770 Park Avenue. Žurnalistė Laura
Berquist, Barbaros geriausia draugė
nuo gimnazijos laikų, viename inter-
viu ,,Life” žurnale pripažino, kad
mažasis Winnie laisvai tauška lietu-
viškai, kas labai džiugindavo Barba-
ros drauges lietuves. Viena iš jų pasi-
didžiuodama Laurai sakė: ,,I’m glad
she’s bringing up our half that way”
(Džiaugiuosi, jog ji mūsų pusę/dalį
taip augina).

Barbaros sesuo irgi gyveno Niu-
jorke. Nepaisant to, kad dienomis
dirbo, Izabelė baigė chemijos mokslus
per penkerius metus. Ištekėjo už
mandagaus, rimto, intelektualaus,
Purdue University chemiją baigusio
skandinavo Henry Hellmen. Jis tapo
vieninteliu vyriškos lyties kelrodžiu
mažajam Winnie. Dažnai jie savait-
galius praleisdavo Bronx zoologijos
sode arba muziejuose. Vieną kartą su
dėde nuėjus į parduotuvę, mažojo
Winnie dėmesį patraukė manekenė.
Lėtai apčiupinėjęs rankas, nosį, pirš-
tus, suknelę, atsigręžęs klausė Hen-
rio: ,,Kas tai?” Dėdė nusišypsojo ir
atsakė ,,A manikin” (manekenas). O
mažasis kukliai darsyk pasiteiravo:

Nukelta į 11 psl.

Mažojo Winnio gimtadienis Bobo tėvų ūkyje Lowell, Indianoje. Sūnelis ant
mamos kelių.

Paparacų pagauta akimirka. Su žurnaliste ir gimnazijos laikų geriausia
drauge Laura Berquist (dešinėje) Čikagoje iškilmingame Pump Room res-
torane. Vėliau nuotrauka buvo padidinta ir ilgus metus kabėjo ,,Chicago
Tribune” dienraščio fojė.

Tęsinys iš birželio 28 d. šeštadienio

Savo prašmatniame bute Niujorke.



6 DRAUGAS, 2008 m. liepos 5 d., šeštadienis       

JAV kalèjê� Lietuvos jùreiviai
sieks žalos atlyginimo

Lietuvos skautai jubiliejû
minès stovykloje 

Lietuviai gyvena trumpiau nei
Vakarû� Europos gyventojai 

Saragosa/Vilnius, liepos 3 d. (ELTA) – Pasaulinėje parodoje ,,EXPO Za-
ragoza 2008”, kuri jau daugiau kaip dvi savaites veikia Saragosos mieste Ispa-
nijoje, Lietuvos paroda yra viena populiariausių. Daugiausia lankytojų sulau-
kia mūsų šalies, Ispanijos, Prancūzijos ir Vokietijos parodos. Iš viso parodoje
dalyvauja 107 valstybės ir dvi tarptautinės organizacijos – Europos Komisija
ir Jungtinės Tautos. Galvojama, kad šią iki rugsėjo 14 d. veiksiančią parodą
aplankys 8 mln. žmonių.

Nuolatinį susidomėjimą kelia pagrindinis parodos eksponatas – ,,Lietaus
namai”. Lietuva  – lietaus kraštas, todėl vienu iš pagrindinių Lietuvos prista-
tymo ženklų pasirinktas lietus. Žiūrovai gerai atsiliepė ir apie mūsų šalies at-
likėjų pasirodymą. Lietuvos pasirodymą tarptautinėje parodoje ,,Expo Zara-
goza 2008” gerai įvertino jos generalinis komisaras Emilio Fernandez Castano. 

Dainiaus Ručinsko (ELTA) nuotr.

Vilnius, liepos 3 d. (ELTA) –
Daugiau kaip 150 autovilkikų ir auto-
busų trečiadienį dalyvavo protesto
akcijoje, vykusioje Vilniuje. Su užra-
šais ,,Akcija” važiuojančius automo-
bilius garsiniais signalais palaikė ki-
tų Vilniaus automobilių vairuotojai.
Miesto meras Juozas Imbrasas šią ak-
ciją stebėjo iš sraigtasparnio, sukusio
ratus virš pagrindinių sostinės gatvių.

Pasak Lietuvos nacionalinės ve-
žėjų automobiliais sąjungos ,,Linava”
prezidento Algimanto Kondrusevi-
čiaus, tokia akcija surengta šalies ve-
žėjams ginant savo srities ekonomi-

nius ir socialinius interesus. Taip pat
vienijamasi su daugelio Europos šalių
transportininkais ir norima paska-
tinti Vyriausybę skubiai spręsti de-
galų brangimo problemą iš esmės.

,,Linava” Vyriausybei yra patei-
kusi siūlymus, kaip sušvelninti dega-
lų kainų augimą šalyje, tačiau delsi-
mas priimti esminius sprendimus
verčia ieškoti kraštutinių dialogo for-
mų.

Šią savaitę Didžiojoje Britanijoje
taip pat vyko vežėjų streikas prieš ke-
lių transportą žlugdančias degalų
kainas. 

Vežèjû� kantrybè trùko

Vilnius, liepos 3 d. (BNS) – Pre-
kybinio laivo ,,Jalta” lietuviai jūrei-
viai, kurie neteisėtai buvo laikomi su-
imti JAV įtarus kokaino kontraban-
da, teismui teikia 14 mln. litų ieškinį
patirtai žalai dėl neteisėto kalinimo
atlyginti. Šiuos pinigus iš JAV bus
bandoma prisiteisti per Lietuvoje
esantį Vilniaus apygardos teismą.

Pasak jūreivių advokato Valde-
maro Stančiko, 36 Lietuvos piliečiai
teikia civilinį ieškinį dėl 11 Lietuvos
piliečių neteisėto apie metus laiko tru-
kusio įkalinimo ir juo padarytos turti-
nės ir neturtinės žalos atlyginimo.

2003 m. birželio 26 d. Didžiosios
Britanijos karališkojo laivyno karo
laivas ,,Iron Duke” kartu su JAV pak-
rančių apsaugos kateriais sulaikė Pa-
namoje registruotą prekybinį laivą
,,Jalta”, priklausiusį įmonei ,,Seven
Ocean Management”. Po 11 valandų
trukusios apžiūros buvo rasta net 3,5
tonos kokaino, kurio vertė viršijo
vieną milijardą litų.

Didžiąją dalį įgulos narių sudarė
Lietuvos piliečiai – jų buvo 12, taip
pat 4 ukrainiečiai ir vienas kolumbie-
tis. Pastarasis pripažino savo kaltę.
Visi įgulos nariai buvo suimti ir nu-
gabenti į JAV teritoriją – uostą
Tampa (Floridos valstijoje), o vėliau
ir įkalinti Tampa miesto kalėjimuose.
Laivo įgulai pateikti įtarimai dėl nar-

kotikų kontrabandos stambiu mastu.
Po 9 mėnesius trukusio tyrimo

11 jūreivių iš Lietuvos stojo priešais
JAV prisiekusiųjų teismą ir buvo pri-
pažinti nekaltais. Tačiau po išteisina-
mojo nuosprendžio jūreiviai į laisvę iš
karto paleisti nebuvo: jie, net nenuė-
mus antrankių ir grandinių, buvo iš-
vežti atgal į kalėjimą, nes norint išeiti
į laisvę ir grįžti namo, jiems dar rei-
kėjo Imigracinio teismo sprendimo.

Gavus sprendimą deportuoti iš-
teisintuosius jūreivius į Lietuvą,
2004 m. birželio 21 d. po metus tru-
kusio įkalinimo be kaltės, lietuviai
buvo sugrąžinti į Lietuvą. Paleidžiant
suimtuosius jiems net nebuvo grąžin-
ta didžioji dalis iš jų suimant atimtų
daiktų ir pinigų. JAV geruoju neatly-
gino nei turtinės žalos, nei neturtinės
žalos.

,,Jaltos” įgulos narių artimieji ne
kartą minėjo, kad Lietuvos jūreiviai
apie gabenamą narkotikų kontraban-
dą nieko nežinojo ir į nusikaltėlių
pinkles įkliuvo prieš savo valią. Aiš-
kinama, jog kelias dienas jūreiviai
net nežinojo, kur laivas plaukia. Lai-
vą esą perskriejo tik gandas, jog ruo-
šiamasi paimti kažkokį krovinį. Be
to, prieš lemtingąjį laivo sulaikymą
Karibų jūroje pasikeitė komandos
sudėtis.

Vilnius, liepos 3 d. (Alfa.lt) –
Prieš devyniasdešimt pirmą kartą su-
sibūrę Lietuvos skautai šį savaitgalį
renkasi į skautų stovyklą istoriniame
Trakų rajone prie Akmenos ežero.
Joje skautai iš visos Lietuvos kartu
švęs skautų įkūrimo 90-metį. Kas
penkerius metus vykstančią Tautinę
stovyklą „Draugystės ugnis” pirmą
kartą organizuoja ne viena, o kelios
organizacijos: Lietuvos skautų sąjun-
ga ir Lietuvos jūrų skautija, Lietuvos
jaunųjų krikščionių sąjungos skautai
ir skautės. Taip pat atvyks lietuvių iš-
eivijos skautų iš Australijos, svečių iš
Švedijos, Estijos, Belgijos, Honkongo.

Pasaulyje daugybę žmonių vieni-
janti skautų organizacija veikia per
šimtą metų. Lietuvos skautai šiemet
švenčia 90 metų jubiliejų. 1918 m. į-

kurta pirmoji skautų draugija Vil-
niuje, jos vadas buvo Lietuvos Res-
publikos prezidentas Antanas Sme-
tona, tačiau okupacijos laikais skautų
veikla buvo uždrausta.

Skautų veikla remiasi principais,
išreikštais šūkiu: „Dievui, Tėvynei,
Jūrai ir Artimui” bei pareiga tobulin-
ti save. Gyvenimas po atviru dangu-
mi, fizinis ir dvasinis savęs ugdymas,
stovyklos, žygiai, iškylos – tai yra
skautų veikla.

Buvimas skautu – linksmas žai-
dimas, pilnas nuotykių, naujovių,
paslapčių. Skautai linksmai ir nau-
dingai leidžia laisvalaikį, išmoksta
daug naudingų dalykų, susipažįsta su
gamta, susiranda gerų draugų, pati-
ria nepamirštamų nuotykių ir daro šį
pasaulį truputį gražesnį nei rado.

Vilnius, liepos 3 d. (BNS) – Lie-
tuvių vyrų vidutinė gyvenimo truk-
mė yra 10 metų mažesnė nei senųjų
Europos Sąjungos (ES) valstybių vy-
rų, o Lietuvos moterys gyvena viduti-
niškai 4 metus trumpiau, nei ES sen-
buvių gyventojos.

Lyginant su ES senosiomis na-
rėmis, Lietuvoje yra beveik didžiau-
sias vyrų mirtingumas dėl savižudy-
bių. Be to, Lietuvos vyrų mirtingu-
mas dėl alkoholio vartojimo 10 kartų
didesnis nei senųjų ES narių.

Tai rodo Europos Komisijos fi-
nansuotas 2004–2008 m. Lenkijos
mokslininkų atliktas tyrimas, skirtas
priešlaikinio mirtingumo Europos
Sąjungoje priežastims tirti.

Senųjų ES narių (iki 2004 metų)
gyventojų sveikatos būklė buvo lygi-
nama su naujųjų valstybių sveikatos

rodiklių vidurkiais. Buvo įvertinta al-
koholinių gėrimų vartojimo, rūkymo
ir mitybos įtaka žmonių sveikatos
skirtumams. Tyrime dalyvavo 20–64
metų sulaukę ES valstybių gyventojai.

Atotrūkį tarp Lietuvos ir senųjų
ES šalių vyrų vidutinės gyvenimo
trukmės lėmė mirtys nuo išorinių
priežasčių, o moterų vidutinės gyve-
nimo trukmės skirtumams didžiausią
įtaką turėjo mirčių nuo išorinių prie-
žasčių bei širdies ir kraujagyslių ligų
rodikliai.

Taip pat buvo palyginti ir visų
naujųjų ES narių tarpusavio rodik-
liai. Pagal juos, Lietuvos vyrų viduti-
nė gyvenimo trukmė buvo 3 metais
trumpesnė, o moterų – 0,3 metais il-
gesnė. Lietuvos moterų mirtingumas,
susijęs su tabako vartojimu, yra ma-
žiausias tarp naujųjų Sąjungos narių.

Prieš didžiules kuro kainas Vilniuje protestuojantys vežėjai transporto eismo stip-
riai nesutrikdė ir gatvių neužkimšo.                                                 ELTOS nuotr.
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Tomas Viluckas
Specialiai ,,Draugui”

iš Lietuvos

Kartas nuo karto įvairiuose ko-
mentaruose ir apžvalgose vis pasiro-
do abejonės dėl to, ar Lietuvoje gy-
vuoja vadinamasis „valstybininkų
klanas”. Interneto tinklalapio „Lry-
tas.lt” vyr. redaktorius Rimvydas Va-
latka tokias kalbas vadina pilnaties
paveiktų žmonių svaičiojimais, o prof.
Zenonas V. Rekašius „Akiračiuose”
piktinasi, kad „visas būrys žinomų
Lietuvos žmonių kaltinami priklausą
kažkokiam išsigalvotam ‘valstybinin-
kų klanui’ ir dirbantys kažką bloga
Lietuvai.” Ar tikrai makartizmu kal-
tinami žurnalistai ir apžvalgininkai
išsigalvojo valstybininkus? Pagaliau
kuo šie yra (būtų?) blogi mūsų šalies
politiniam gyvenimui?

Kur pradžia?

Valstybininkų istorija klaidingai
siejama su š. m. kovo 26 d. „Lietuvos
žiniose” išspausdintu Mindaugo Ve-
ličkos straipsniu „Valstybės užvaldy-
mas”, kuriame pateikti valstybinin-
kams priklausančių žmonių sąrašai ir
jų veiklos sistema. Beje, „Lietuvos ži-
nių” vyr. redaktorius yra viešai pri-
pažinęs, kad šis straipsnis pasirodė
su slapyvardžiu todėl, kad jam me-
džiagą pateikė Valstybės Saugumo
Departamento (VSD) darbuotojas.

Štai Vilniaus universiteto Tarp-
tautinių santykių ir politikos mokslų
instituto (TSPMI) vadovas prof. Rai-
mundas Lopata sakė, kad šiame są-
raše „matome sveiko proto asmenis,
dirbančius Lietuvoje. Būtent tuos,
kurie buvo aiškiausiai matyti, kai vy-
ko R. Pakso apkalta” („Veidas” š. m.
kovo 31 d.  – nr. 13).

Ko gero, čia reikėtų ieškoti pra-
džios. Juk R. Pakso prezidentavimo
laikotarpiu, kai šis, pamynęs konsti-
tucines pareigas, per prezidentūrą
bandė įgyvendinti siaurus, grupinius
interesus, pasiskelbė „politinis eli-
tas”, kuris prisiėmė atsakomybę už
šalies ateitį. Tada pasitelkus teisines
priemones R. Paksas buvo nušalin-
tas, tuomet buvo tikėtasi, kad mūsų
politinė sistema apsivalys...

Vertėtų pastebėti, kad daugybės
Lietuvos žmonių politinio gyvenimo
suvokimas yra tarsi sustojęs ties 2004
m. įvykiais. Tuomet viskas buvo aiš-
ku: prieš R. Paksą – „geriečiai”, o už
– „blogiečiai”. Būtent tokį dirbtinį
skirstymą nori išlaikyti dalis žinia-
sklaidos ir apžvalgininkų. Ši paprasta
tvarka priimtina ir daugybei papras-
tų, paviršutiniškai politika besido-
minčių piliečių.

„Paksogeito” metu buvo matyti,
kad yra susidaręs politikų, teisinin-
kų, saugumo tarnybų, žiniasklaidos
atstovų branduolys, kuris vieningai
dirbo prieš pasipūtėliškumo pilną R.
Paksą. Nuslūgus apkaltos įtampai šis
„elitas” niekur nedingo. 

Tarp VSD karininkų, rengusių R.
Paksui nepalankią pažymą ir visą ki-
tą apkaltos medžiagą, buvo ir 2006
m. rugpjūčio 23 d. Baltarusijoje žuvęs
pulkininkas Vytautas Pociūnas. Bū-
tent jo atsiradimo Baltarusijoje (kas
tokios kvalifikacijos pareigūnui pri-
lygsta tremčiai) ir žūties aplinkybės
tapo padidinto susidomėjimo dalyku.
Kaip žinome, Seimo Nacionalinio
saugumo ir gynybos komitetas
(NSGK) atliko Valstybės saugumo de-
partamento veiklos parlamentinį ty-

rimą, kuris atskleidė nemalonius da-
lykus.

Tiek minėtas Zenonas V. Reka-
šius, tiek kiti, valstybininkų gyvavi-
mą neigiantys apžvalgininkai mėgsta
reikalauti įrodymų, kad toks klanas
gyvuoja. Šiems ponams ir visiems
abejojantiems vertėtų pasiskaityti
viešai paskelbtą Seimo Nacionalinio
saugumo ir gynybos komiteto atlikto
tyrimo medžiagą, kurią patvirtino ša-
lies parlamentas. NSGK stenogramų
ištraukose randame daug duomenų,
kurie rodo, kad mūsų šalį valdo kla-
nas. Pavyzdžiui, iš tų liudijimų suži-
nome, jog gyvuoja tikras tinklas, ku-
rio gijos driekiasi į VSD, Užsienio

reikalų ministeriją (URM), Prezi-
dentūrą, žiniasklaidą, verslą... Jis ap-
ima nemažai valstybės tarnyboje dir-
bančių asmenų. Neoficialus šio klano
vadovas yra premjero G. Kirkilo pa-
tarėjas Albinas Januška, kuris savo
žmonių turi visur: Saugumo depar-
tamente, Užsienio reikalų ministeri-
joje, Prezidentūroje. Kaip tvirtina
VSD pareigūnai, kurie po savo liudi-
jimo atsidūrė gatvėje, esama labai
paprastos tvarkos: Prezidentūros pa-
tarėjus pasiūlo Užsienio reikalų mi-
nisterija ir Valstybės saugumo depar-
tamentas, kitaip tariant, Dainius Da-
bašinskas ir Albinas Januška. Cituo-
ju stenogramą: „Visa informacija, ku-
ri turi patekti prezidentui ant stalo,
ir būtų sprendžiami klausimai, eina
per šituos žmones, per šitą filtrą.”
Toliau: „Tarpininkas tiesiogiai bend-
rauja su A. Januška, tai praktiškai jie
labai dažnai tariasi dėl visokių daly-
kų, bet paskui visi veiksmai vyksta
būtent per tarpininkus.”

Vertėtų pastebėti, kad Vytautas
Pociūnas, kai dirbo VSD, buvo atsa-
kingas už energetikos sritį, o jam ap-
tikus politikų sąsajas su Rusijos dujų
tarpininke „Dujotekana”, buvo nu-
šalintas nuo tyrimų bei išsiųstas į
Baltarusiją. Prieš pat savo žūtį jis bi-
čiuliams kalbėjo apie paslaptingą, šalį
užvaldžiusį klaną, žadėjo netylėti. Po
to žuvo neaiškiomis aplinkybėmis.

Ką blogo daro valstybininkai?

Keista, kad neigiamas valstybi-
ninkų gyvavimas, kai to neslepia nei
patys jo šalininkai, nei politikai. Štai
buvęs VSD vadovas, ambasadorius
M. Laurinkus (beje, priskiriamas
valstybininkams) dar praėjusių metų
spalio mėnesį „Lietuvos ryte”, kuris
yra valstybininkų tribūna, rašė: „Ke-
letas įtakingų Lietuvos politikų, ku-
rie visiškai pagrįstai vadinami gar-
bingu ‘valstybininkų’ vardu, ėmėsi
užduočių (VSD – aut. past.) sudary-
mo.” 

Dar kartâ apie valstybininkus
Žaidžiant valstybininkų korta

dažnai yra kaltinamos opozicinės
partijos, tačiau valdančiosios Libera-
lų ir centro sąjungos pirmininkas Ar-
tūras Zuokas š. m. balandžio 4 d. in-
terneto tinklalapiui „Vz.lt” teigė: „Aš
jo nebijau ir gali atsakyti  – taip, toks
klanas gyvuoja. Jie niekada nedaly-
vauja rinkimuose, bet visada laimi.
Tačiau klanas nėra kažkoks aiškus
darinys ir dažnai vienijamas tik to
laiko interesų.” Pacituosiu vieno vals-
tybininko išsakytas mintis privačia-
me pokalbyje: ,,Jeigu politikai yra ne-
vykėliai ir patys nesistengia turėti
politinės galios savo rankose, tai na-
tūralu, kad kažkas vis tiek ją paims.

Valstybė negali būti nevaldoma. To-
dėl tą padarome mes, nes žinome, ką
su valdžios galia daryti.” Sunku ne-
sutikti su šiuo teiginiu, nes piliečių
rinkta valdžia dažniausiai nesuvokia
savo paskirties.

Keista, bet valstybininkų klanui
priskiriami žmonės patys išsiduoda.
Štai š. m. balandžio 10 d., duodamas
interviu „Žinių radijui”, premjeras
Gediminas Kirkilas sakė: „Man tie-
siog juokinga, kad tokie mitai yra ku-
riami. Be to, ką reiškia žodis ‘valsty-
bininkas’? Ar tai yra blogas žodis?
Kuo daugiau bus Lietuvoje valstybi-
ninkų, tuo greičiau mes pasieksime
siektinus tikslus, pasieksime Euro-
pos Sąjungos geriausias šalis. Valsty-
binis požiūris į reikalus  – teisingas
požiūris. (...) Čia nėra nieko blogo.
Kitas dalykas, kad tam mėginama su-
teikti neigiamą prasmę. Mane labai

stebina, kad į šį reikalą įsijungia pa-
kankamai intelektualūs žmonės.”
Paklaustas žurnalisto „Ir Jums pa-
tinka būti vadinamu valstybinin-
ku?”, premjeras atsakė: „Aš didžiuo-
juosi tuo, aš dirbu valstybei, manau,
kad iš tikrųjų tai labai svarbu.” 

Kaip matome, valstybininkai vi-
sai nesikrato šio vardo. Tačiau ką jis
slepia? Rusijoje žodžiu ,,gosudarst-
vennik” („valstybininkas” ar „valsty-
bės vyras”) palankiai api būdinamas
V. Putin ir dauguma jo bendražygių.
Štai ką apie šį terminą savo knygoje
„Naujas šaltasis karas” rašo Edward
Lucas: „Valstybė Vakarų politinėje
kultūroje yra žmonių tarnas, o ‘vals-
tybininkas‘ yra švelniai žeminantis
terminas, darantis užuomi ną į nesu-
skaičiuojamą biurokratiją, kišimąsi ir
atsakingumo stoką.” Tai kuo di-
džiuojasi mūsų valstybininkai? Ar
kartais kvapas nedvelkia iš Rytų kai-
mynės?

Vis dėlto galime paklausti, ką
blogo daro valstybininkai? Demokra-
tija yra kol kas vienintelė galimybė
daugmaž teisingai tarp įvairių visuo-
menės grupių padalinti galią. Tačiau
tai įgis teisingumo bruožų tik esant
didžiausiam skaidrumui. Tai reiškia
tuomet, kai visuomenė žino, kas yra
kas, ir rinkimų keliu siunčia parti-
joms ir paskiriems asmenims tam tik-
ras galias. Juk nebūtų problemos, jei,
pavyzdžiui, A. Januška ar prezidento
patarėjai dalyvautų rinkimuose.

Deja, Lietuvoje susiduriame su
tokia padėtimi, kai formalūs demok-
ratiniai svertai veikia, bet pats de-
mokratijos vyksmas stringa, suku-
riama regimybė, jog piliečiai iš tiesų
dalyvauja galios dalybose, o tuo tarpu
galia jau perskirstoma užkulisinių
susitarimų pagrindu, o šiame veiks-
me neretai dalyvauja plačiajai visuo-
menei menkai žinomi arba visai ne-
žinomi veikėjai. Taip atsitiko suda-
rant dabartinę vyriausybę, kai dar-
biečio J. Pinskaus sodyboje G. Kirki-
las, politologas R. Lopata ir „Dujote-
kanos” vadovas R. Stonys slapta dėl
to derėjosi. Kodėl susitikimai sody-
bose, pirtelėse, VIP ložėse lemia Lie-
tuvoje svarbiausius sprendimus, ren-
ka valdžią? Ar ne čia slypi blogis, kad
kas nors su kuo nors slapta susitaria,
kas mums geriausia?

Keista, bet valstybininkų klanui priskiriami žmonės patys išsiduoda. 



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

8                         DRAUGAS, 2008 m. liepos 5 d., šeštadienis

JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

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

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

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

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimâ

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

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

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

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

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

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

Chirurgai 

DDrr.. VViiddaa II..PPuuooddžžiiūnniieenn�
HHeeaalltthhyy CCoonnnneeccttiioonn

CChhiirroopprraaccttiicc && RReehhaabb CClliinniicc

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

patarimai.

1166554477 WW.. 115599 SSttrreeeett
LLoocckkppoorrtt,, IILL 6600444411 

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

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

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

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

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

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

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

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�

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

JAV LB Socialinių reikalų tarybos raštinė Čikagoje yra BIA (Bureau
of Immigration Appeals) akredituota įstaiga, kurioje galite gauti Jums rei-
kalingas imigracinių prašymų formas. Taip pat atliekame dokumentų ver-
timus bei tvirtiname notariškai. Raštinės darbo laikas: nuo pirmadienio
iki ketvirtadienio, nuo 9 val. ryto iki 4 val. po pietų. Tel.: (773)-476-2655.

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

VVIIKK DDUUGGAARR,, 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

,,GREITŲJŲ” PASKOLŲ
PINKLĖS

,,Greitosios” paskolos, arba vadi-
namosios ,,payday loans” (pažodžiui
– ,,algadienio paskolos”) yra gana
plačiai paplitęs reiškinys JAV. Šiuo
metu tokios rūšies paskolų verslas
yra leidžiamas 37 valstijose, o ben-
dras įstaigų, teikiančių šias paskolas,
skaičius siekia 25,000. Bendras šių
paslaugų verslo pelnas yra apie 40
milijardų dolerių per metus, iš kurių
bent 6 mlrd. sudaro klientų sumo-
kamos palūkanos bei mokesčiai. 

Nenuostabu, kad biurai, išduo-
dantys tokias paskolas, yra įsikūrę
bene visuose gyvenamuosiuose did-
miesčių rajonuose ir vilioja būsimus
klientus didelėmis reklaminėmis iš-
kabomis. Greta šių įstaigų, ,,grei-
tąsias” paskolas taip pat neretai
išduoda lombardai, čekių išgryninto-
jai (,,check cashers”) bei įvairios
internete veikiančios kompanijos,
priimančios faksu atsiųstus ar inter-
nete pateiktus paskolos prašymus ir
pervedančios pinigus tiesiai į kliento
sąskaitą. Atėjus ,,algadieniui”, pasi-
skolinta suma (ir skolintojui priklau-
santys procentai) iš kliento sąskaitos
išimama elektroniniu būdu. Įpras-
tinių biurų atveju, pinigai gali būti
išmokami ir grynais, klientui kaip
užstatą paliekant asmeninį banko
čekį pasiskolintai sumai, kuris vėliau
išgryninamas, atėjus ,,algadieniui”.
Jei skolininkas negali išmokėti pas-
kolos sutartą dieną, ji paprastai ,,per-
rašoma” tolesniam laikotarpiui, daž-
nai – jau su didesniais procentais.
Taip pamažu ydingas ratas įsisuka,
skolininkui vis giliau klimpstant į
nemokumo liūną. 

Norint gauti ,,greitąją” paskolą,
paprastai nereikia pateikti smulkios
informacijos apie save, netikrinama
kredito istorija – pakanka vien as-
mens tapatybę nustatančio doku-
mento, banko sąskaitos bei įrodymo
apie pajamas iš darbovietės. Todėl
nenuostabu, kad potencialių klientų
tokios rūšies paskolų išdavėjams pa-
kanka, nepaisant itin didelių pasko-
los kaštų. Palyginus su netgi didžiau-
sias palūkanas imančiomis kredito
kortelėmis, ,,greitosios” paskolos yra
iš tiesų grobuoniškos, kadangi už
pasiskolintą 100 dol. skolininkas pri-
valo atiduoti (vidutiniškai per dvi sa-
vaites!) nuo 15 iki 30 dol. (t. y., su-
mokėti vidutiniškai apie 470 proc.
metinių palūkanų, kredito kortelėse
vadinamų ,,annual percentage rate”
arba APR, kai tuo tarpu iš kredito
kortelės sąskaitos išimti gryni pinigai
(,,cash advance”) vidutiniškai apmo-

kestinami 20–25 proc.
Nors daugelyje valstijų egzistuo-

ja įstatymai, numatantys didžiausias
leistinas ,,greitųjų” paskolų sumas,
skolintojai neretai yra linkę juos
apeiti, pasivadindami ,,nepriklauso-
momis kredito kompanijomis”, susi-
tardami su bankais dėl pinigų per-
vedimo ir pan. 

Kodėl reikėtų vengti ,,greitųjų”
paskolų? Akivaizdu, kad jau vien gro-
buoniškos palūkanos ir trumpas pas-
kolos laikotarpis daro jas ne pačiu
patraukliausiu pasirinkimu. Maža to,
laiku neišmokėjus paskolos, ji turi
būti ,,perrašoma” arba padengiama
nauja paskola, todėl daugeliui klientų
visiškai atsikratyti skolos gali būti
labai sudėtinga. Jei paskola užtikri-
nama čekiu, o šis lieka ,,algadienio”
dieną nepadengtas, jis grąžinamas
bankui. Nepadengti ir grąžinti čekiai
bei neigiamas sąskaitos balansas
ilgainiui gali pakenkti skolininko
kredito istorijai. Jei delsite sumokėti
skolą, turėdami jūsų pasirašytą
banko čekį, skolintojai gali jums gra-
sinti ar užsiundyti skolų surinkėjus.
Ypač pavojingos gali būti internetu
išduodamos ,,greitosios” paskolos,
kuriomis prisidengdami apgavikai
mėgina išvilioti vartotojų asmeninę
informaciją. 

Pagal statistiką, žmonės, kurie
dažniausiai pakliūna į ,,greitųjų”
paskolų išdavėjų pinkles, yra iš la-
biau socialiai pažeidžiamų grupių:
turintys mažas pajamas arba smar-
kiai įsiskolinę asmenys, pagyvenę žmo-
nės, jaunimas, neturintis kredito is-
torijos bei imigrantai. Taigi, norėda-
mi pasiskolinti bet kokią sumą pi-
nigų, smulkmeniškai įvertinkite vi-
sus konkretaus pasiūlymo pranašu-
mus ir trūkumus. Nevertėtų susivi-
lioti abejotinais pažadais, praleisti
negirdomis įspėjimą apie ,,specialias
sąlygas” ar paslėptus mokesčius.
Niekuomet nepasirašinėkite jokių su-
tarčių iki galo neįsitikinę, ką konk-
rečiai jomis įsipareigojate. Be to, ne-
dera pamiršti, kad be ,,greitųjų” pas-
kolų egzistuoja bent keletas kitų pas-
kolos galimybių – kur kas pigesnių ir
veiksmingesnių (banko paskolos, įs-
kaitant vadinamąjį ,,overdraft pro-
tection”, kredito kortelės leistina ri-
ba, pagaliau – skolinimasis iš privačių
asmenų, giminaičių ir pan.).

Pagal Federal Trade Commission,
Consumer Federation of America

bei žiniasklaidos informaciją
parengė Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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

LAKE COUNTY
PLASTIC SURGERY

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

www.lc-plasticsurgery.com
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

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

Kryñiañodñio Draugas Nr. 040 atsakymai

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

Ginekologija

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 039 teisingai išsprendė 
ir atsakymus mums atsiuntė:

Jadvyga Savickas, Nashua, NH
Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Laima Jakelaitienė, Evergreen Park, IL

Ačiū ištikimosioms sprendėjoms, lauksime Jūsų atsakymų ir toliau. Pri-
mename, kad juos mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St.,
Chicago, IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-
8284. 

Dr. 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

VILNIUS 2008
SKRYDÑIAI  FINNAIR ir kitomis oro linijomis iõ
îvairiû  JAV miestû. Grupès ir pavieniai keliautojai.

PPIIGGIIAAUUSSIIOOSS KKAAIINNOOSS!!!!!!

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363
TTeell.. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS

WWeebb ssiittee:: www.vytistours.com

AATTSSTTOOVVYYBBÈÈ ÇÇIIKKAAGGOOJJEE
Rita Pençylien∂ tteell//ffaaxx 708-923-0280

EE--mmaaiill:: pencylar@comcast.net

Bronè Barakauskien∂ tteell.. 708-403-5717
FFaaxx 708-403-4414;  EE--mmaaiill:: mamabar3@aol.com

Ruošiame 2008 m. keliones 
î Õiluvos 400 metû jubiliejû.

D∂l informacijos skambinti Ritai Pençylienei

Vertikaliai:
1. Žmogaus. 2. Skirsnis. 3. Espada. 4. Pasaka. 5. Mocartas. 6. Odinukė.

8. Raitelis. 12. Aligatorius. 13. Strichninas. 16. Ūkvedys. 17. Savaitė. 18. Kai-
riai. 19. Kremzlė. 23. Kotedžas. 24. Snaputis. 25. Sniegena. 27. Oniksas.
29. Nadyras. 30. Falšas. 31. Seksta.

Horizontaliai:
7. Smalkės. 9. Avokada. 10. Pajacas. 11. Namisėda. 13. Skersmuo. 14. Al-

berta. 15. Įsūnis. 18. Kalkės. 20. Sangvinikas. 21. Leitaitė. 22. Charizma.
24. Stereotipas. 26. Nosinė. 28. Indėnė. 30. Fužeras. 32. Bicepsas. 33. Sere-
nada. 34. Šamanas. 35. Radvila. 36. Tinklas.

Kryžiažodžio atsakymas: Beprotiškas hobis.

Nuolaida
Užprenumeravus „DRAUGĄ” metams

mokslo baigimo, vardadienio ar      
gimtadienio proga, vieną mėnesį
„Draugą” siųsime nemokamai.

vardas, pavardė

adresas

telefono numeris

Siųskite: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street,  Chicago, IL 60629

Nuolaida galioja naujoms prenumeratoms JAV. 
Metinės prenumeratos kaina  – $150.00. ,,Draugą” siųsime 13 mėnesių.

Liepos 1 d. Lietuvos centre prie
Lietuvos Respublikos ambasados
Varšuvoje įvyko Mariaus Jovaišos fo-
tografijų parodos ir albumo „Neregė-
ta Lietuva” pristatymas. Šis renginys
buvo skirtas paminėti Lietuvos vals-
tybingumo dieną.

„Neregėta Lietuva” – panašių į
save neturintis, didžiausias aerofo-
tografijos projektas, skirtas Lietuvos
kraštovaizdžio įamžinimui. Nuot-
raukų iš paukščio skrydžio albumą
šiuo pavadinimu sudaro daugiau nei
250 itin aukštos kokybės didelio for-

mato fotografijų su vietų ir objektų
aprašymais, autoriaus komentarai ir
pasakojimas apie projekto įgyvendi-
nimo detales. Patys gražiausi vaizdai
buvo atrinkti iš beveik 20 tūkstančių
kadrų, o keliolikos Lietuvos gamtos
objektų nuotraukos išradingai suly-
gintos su kitų pasaulio vietovių vaiz-
dais.

Į Varšuvą nuvežtą nuotraukų
parodą sudaro 55 darbai. Autorius
apie šį savo įspūdingą meno projektą
atsiliepia taip: „Didžiuojuosi, kad
gyvenu tokioje gražioje šalyje, ir
norėčiau perduoti šį jausmą savo tau-
tiečiams, svečiams ir visiems pasaulio
žmonėms, kurie, pamatę šias nuo-
traukas, galbūt nuspręs atvažiuoti ir
Lietuvą pamatyti savo akimis.”

Kovo 11 dieną „Neregėtos Lietu-
vos” rinktinės nuotraukos buvo pris-
tatytos Melbourne, minint Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo metines.
Liepos 3 d. paroda bus pristatyta Ta-
line, liepos 6 d. – Saragosoje, o liepos
30 d. – Rygoje. Rudenį vyks pristaty-
mai Dubline, Porte, Valensijoje ir
Frankfurte. Kitais metais Lietuvos
vaizdus iš paukščio skrydžio galės
išvysti Čikagos ir Londono gyvento-
jai.

Parodą vėliau numatoma pris-
tatyti ir kituose Lenkijos miestuose.

Balsas.lt

„Neregėta Lietuva” – Lenkijoje

M. Jovaišos darbas iš albumo „Ne-
regėta Lietuva”.
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,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63th Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

,,DRAUGO” KNYGYNÈLYJE

Atkelta iš 4 psl.    laisvai pasakyti
savo nuomonę, gali keliauti, kur nori
ir t.t. Svarbiausia tai, kad narystė
NATO vis dėlto užtikrina tam tikrą
valstybės saugumą, o priklausymas
Europos Sąjungai  atveria vartus į
Vakarų Europą ir leidžia kraštui
sustiprinti savo transporto, komu-
nikacijos ir mokslo infrastruktūras.

– Nemažai gabių mokslinin-
kų išvyksta į užsienį. Kaip Jūs
vertinate šį ,,protų nutekėjimo”
procesą? 

– Iš tiesų gaila, kad tiek daug
gabių žmonių išvyksta iš Lietuvos.
Nemažai mano pažįstamų moksli-
ninkų išvyko į užsienį, kadangi Lie-
tuvoje kol kas sunku pragyventi
dirbant tik mokslinį darbą. Manau,
kad laikui bėgant Lietuvoje gyvenimo
lygis pagerės ir nemažas skaičius
,,nutekėjusių protų” sugrįš. JAV
turime daug kinų mokslininkų, kurie
per praėjusius 30 metų ,,atitekėjo” į
JAV ir iš pradžių nenorėjo grįžti į
Kiniją. Dabar ten ekonominės ir pro-
fesinės sąlygos taip pagerėjo, kad
dalis jų grįžta į Kiniją.

– Ar, Jūsų manymu, juntamas
Lietuvos valdžios noras sudaryti
palankias sąlygas mokslo plė-
trai?

– Praeityje buvo noras, bet trūko
pinigų ir iniciatyvos. Dabar pade-
dant Europos Sąjungos fondams bus
tinkamos sąlygos pagerinti įvairių
mokslo įstaigų darbą. Aš pats tikiuosi
prisidėti prie Integruoto mokslo, stu-
dijų ir verslo centro (Slėnio) Lietuvos
jūrinio sektoriaus plėtrai įkūrimo
Klaipėdoje. Šis centras ne tik praplės
laivų statybos, remonto ir turizmo
sektorius, bet ir sustiprins gamtinių
išteklių valdymą ir jūros mokslų
studijas keliuose universitetuose.
Bandysiu pakviesti ir užsienyje dir-
bančius pažįstamus mokslininkus,
kurie gali prisidėti prie šio sumany-
mo įgyvendinimo. Šio projekto įgy-
vendinime dalyvaus nemažai Klaipė-
dos krašto verslininkų, kurie yra
suinterersuoti  šio regiono plėtra.

– Jūsų žmona Vida – taip pat
mokslininkė. Ar dažnai namuose
kyla moksliniai ginčai?

– Mano žmona Vida daugelį metų
dėstė matematiką gimnazijose ir ko-
ledžuose.  Dabar ji dirba gide Univer-
sity of Pennsylvania  muziejuje, kur ji
specializuojasi senovės Egipto ir Afri-
kos skyriuose. Mūsų šeimoje moks-
liniai ginčai reti, bet jiems kilus aš
ieškau lengviausio būdo išspręsti
problemą, o Vida yra įsitikinusi, kad
be prakaito nieko svarbaus nenuveik-
si.

– Užauginote tris sūnus.
Kokius kelius jie pasirinko? Gal
bent vienas pasuko Jūsų pėdo-
mis?

– Vyriausias sūnus Andrius tar-
navo aviacijoje, kur dirbo su sate-
litais, kaip ir aš. Jis dabar gyvena Wa-
shington, DC ir su žmona Rūta augi-
na gražią dukrelę Astą. Andrius
mėgsta sportuoti, jis 1991 metais Lie-
tuvoje laimėjo bėgimo maratoną.

Jauniausias sūnus Tomas prieš
metus apgynė daktaratą iš MIT ir
dirba Lincoln Labs prie Bostono. Kai
kurie jo projektai truputį panašūs į
mano tyrimų kryptį. Tomas yra ilga-
metis JAV karinių pajėgų olimpinės
tinklinio rinktinės narys. 

Vidurinysis sūnus Paulius turi
gerą klausą, skambina pianinu ir pa-
deda kelioms organizacijoms Phila-
delphia.

– Jūs puikiai kalbate ir
rašote lietuviškai. Kaip sekasi
šeimoje išsaugoti lietuviškas šak-
nis?

– Mane gerai lietuviškai rašyti
vaikystėje išmokė puikūs mokytojai.
Kada galime, stengiamės šnekėti
lietuviškai, nors pritrūkę specifinių
posakių neišsiverčiame be anglų kal-
bos. Kai sūnūs buvo maži, žmona
veždavo juos į lituanistinę mokyklą.
Visi trys sūnūs yra apsilankę Lie-
tuvoje. Vienas dalykas labai įdomus –
jauniausiais sūnus svečiuose mane
kartais kalbina lietuviškai, lyg norė-
damas pasakyti kokią nors paslaptį.
Tokiu būdu jis, matyt, išsaugo tą
nematomą ryšį, kuris sieja mus. Su
vaikais karts nuo karto apsilankome
Lietuvoje. Mus žavi Baltijos jūra,
labai patinka Nida, Vilniaus sena-
miestis. Jauniausias sūnus puoselėja
mintį kada nors nusipirkti sklypą
Lietuvoje, Vilniuje jį labai sužavėjo
Užupis.

– Ar lieka laiko laisvalaikiui?
Kaip jį praleidžiate?

– Kai turėjome daugiau laisvo
laiko, daug keliavome, dalyvavome
tarptautinėse konfererencijose, lan-
kėme teatrus ir koncertus, ir padė-
jome kitiems, kiek galėjome.

Dabar auginame mūsų 18 mėne-
sių anūką Joną Paulių, tai  daug dė-
mesio ir laiko skiriame jo priežiūrai ir
auklėjimui. Neseniai Jonas Paulius ir
sūnus Tomas mus lydėjo kelionėje į
Lietuvą ir Estiją. Džiaugiamės, kad
abu turėjo progą susipažinti su gimi-
nėmis ir tėvų gimtąja žeme...

– Dėkoju už pokalbį.

Kalbino 
Loreta Timukienė

Okeonologas V. Klemas
Sūnus Tomas sveikina prof. V. Klemą ,,Stiklių” restorane po LMA inaugu-
racijos.

,,Už laisvę, tėvynę ir tave”

Mūsų knygynėlio lentynoje –
kompaktinė plokštelė ,,Už laisvę,
tėvynę ir tave. Šiame rinkinyje visos
dainos aranžuotos naujai, bet išsaugo
autentiškumą.

„Siųsiu laišką, bunkery rašytą” –
taip skamba vienos populiarios parti-
zaninės dainos eilutė. Galima sakyti,
kad viso pokario laisvės kovas lydė-
jusi lietuvių kūryba yra vienas didelis
ir margas laiškas mums, gyvenan-
tiems šiandien. Nepaprastai svarbu,
kaip mes šį laišką perskaitome ir kaip
suprantame jo eilutes – liūdnas, bet
vis dėlto nepalaužiamos vilties kupi-
nas dainas.

Čia pateikiama aštuoniolika be-
ne gražiausių moderniai atliekamų
pokario dainų. Jas dainuoja žymiausi
Lietuvos populiariosios muzikos
atlikėjai – Larisa Kalpokaitė, Ieva
Stundžytė, Indrė Dirgėlaitė, Vladas
Bagdonas, Gediminas Storpirštis,
Vytautas V. Landsbergis ir kiti. 

Greta kompaktinės plokštelės
yra knygelė, kurioje pateikiami dai-
nų žodžiai ir natos, taigi sudaroma
galimybė dainuoti patiems. Be to,
papildomai įdėtos gražiausios parti-
zaninės nuotraukos. Skaudžios patir-
ties kupinos dainos ir netikėtas mo-
dernus jų atlikimas turėtų rasti kelią
ir į žilagalvio laisvės kovų liudytojo,
ir į šiuolaikinio jaunuolio širdis.

Kompaktinės plokštelės  kaina –
19 dol. 

,,Malonės akrobatika”

,,Kai sakau malonė, neturiu
galvoje iš dangaus numesto blizgučio.
Man tai galimybė gyventi ir išgyven-
ti. Džiaugtis, kai nėra jokios aiškios
priežasties. Matyti viltį, kai ji neįma-
toma. Švęsti tikėjimą, kuris neskuba
su stebuklais. Šlovinti meilę, visa pa-
keliančią ir nesibaigiančią, nors tiek-
syk, rodos, regi ir jos silpnumą, ir pa-
baigą.”

Taip ,,Malonės akrobatiką”  (jau
trečiąją knygą) apibūdina jos auto-

rius, kunigas Julius Sasnauskas,
OFM.  Jo teigimu, malonė ieškotina
ne tik ant kryžiaus, Kristaus kančio-
je, bet ir kasdienybėje – gatvėje ir
skvereliuose, tarp mūsų, paprastų
mirtingųjų žmonių. Knygoje ,,Malo-
nės akrobatika” surinkti kun. J.
Sasnausko tekstai, parašyti 2003–
2005 metais, kai kurie jų jau spaus-
dinti spaudoje, internetinėje erdvėje,
kiti – pasakyti pamokslų metu Ber-
nardinų bažnyčioje Vilniuje. Kun. J.
Sasnauskas – taiklaus ir talpaus
žodžio meistras. Trumpi, bet talpūs
kun. Sasnausko pamąstymai – pui-
kus skaitinys, kiekvienam, kas nebijo
akis į akį susidurti su kasdienybės
iššūkiais. 

,,Malonės akrobatiką” 2006 m.
išleido leidykla ,,Alma littera”.   Kai-
na – 17 dol. 

,,Egzodo literatūros 
atšvaitai”

Pirmoji Lietuvoje leidžiama išei-
vių kritikos antologija pateikia skai-
tytojams platų per keturiasdešimt-
metį svetur sukurtos lietuvių litera-
tūros vaizdą. Knygoje analizuojama
J. Aisčio, B. Brazdžionio, S. Santvaro,
H. Radausko, A. Mackaus, K. Bradū-
no, M. Katiliškio, K. Ostrausko ir kt.
kūryba. Straipsnių autoriai – žymūs
Lietuvos kritikai, poetai, prozinin-
kai, teatralai.

,,Šis bandymas klasifikuoti ir
aptarti išeivijos kritiką yra prelimi-
narinis. Ši knyga nepretenduoja į to-
bulybę. Tai pirma mūsų išeivių kri-
tikos antologija, leidžiama ne išei-
vijoje. Kilus sumanymui leisti šią
knygą, iš pradžių buvo ketinama
surinkti geriausius išeivijos kritikus,
rašančius apie geriausią išeivijos li-
teratūrą. Vėliau knygą rengiant, buvo
nutarta nesivadovauti vien principu
‘geriausi iš geriausių’, o parodyti ir
išeivijos literatūros kasdienybę, įdėti
keletą recenzijų, aptariančių ne visai
tobulus išeivijos rašytojus. Taip pat
atsisakyta straipsnių apie lietuvių li-
teratūros klasiką ir apie pokario lite-
ratūrą, parašytą Lietuvoje”, – rašo
,,Įvade” Liūtas Mockūnas.

Manome, kad knyga sudomins
skaitytojus, ypač neseniai atvykusius
iš Lietuvos, kurie mažiau susipažinę
su išeivių lietuvių kūryba. Kaina  —
10 dol. 

Knygas galite įsigyti ,,Draugo”
knygynėlyje. Prieš perkant prašome
paskambinti administracijai tel. 773-
585-9500.

Paruošė L. A.
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Mat šioje brigadoje lengviau iš-
dirbti aukštus nuošimčius, o jie dabar
labai reikšmingi ne tik dėl maisto
davinio ar užmokesčio (deja, jis labai
mažas, tik 20–30 rbl. mėnesiui), bet
ir „užskaitymams”. Aš Jums jau ra-
šiau, kad nuo birželio 20 dienos įvedė
tuos užskaitymus. Dabar jau žinome
ir smulkias instrukcijas. Jos tokios:
už 100 procentiniai išpildytą darbo
dienos normą skaitoma 1,25 dienos,
už 150 procentų – 1,50 dienos, už 200
procentų – 2,0 dienos. Bus imamas
kiekvieno mėnesio vidurkis ir už-
skaitos daromos kas 3 mėnesiai. Nu-
sikaltusiems drausmei ar dienos reži-
mui užskaitų gali ir neduoti. Taigi
susidaro galimybė sutrumpinti baus-
mės laiką, jei normą vykdysi 150 pro-
centų, tai už du buvimo metus už-
skaitys tris... Viliojantis reikalas. Gal
bus galima greičiau išeiti į laisvę. Na,
teks dar labiau pasispausti...

Už viską dėkoju (Prierašas: Šį
laišką siunčiu kitu, „greitesniu” ke-
liu, o man siųskite, kaip visada.) Jus
mylintis Juozas.

28. 1947 m.  rugsėjo 7 d.
Brangioji Teta, pagaliau šiandien

gavau Jūsų laišką. Jau daugiau nei
mėnesis negavau laiškų. Stebiuosi,
kad atėjo tik Jūsų ir Tetos Miliutės
siuntiniai, kur buvo knygos ir marš-
kiniai man, o laiškų vis nebuvo. Ka-
žin, ar Jūs gaunate mano laiškus?
Jūsų laiškas man buvo itin džiugus.
Jūs parašėte, kad gavote žinių apie
mylimas mano seseris Albiną ir Al-
doną. Viliuosi ateity dar daugiau apie
jas sužinosite ir man pranešite.

Aš dažnai galvojau, kodėl mūsų
šeimos likimas toks nelaimingas. Ti-
kiuosi, kad ir mums dangus vis dėlto
praskaidrės. Viliuosi, kad ir mes visi
kada nors susirinksim ir dirbsime sa-
vo tėvynėje ir jei Dievas duos, atsi-
dėkosime visiems už rūpesčius mu-
mis.

Dėkoju, kad siunčiate knygų. Jų
nekantriai laukiu. Ačiū, kad Liūdytė
patarė kol kas nesiųsti man visos
braižyklinės. Čia visko gali atsitikti.
Siųskite, tik braižymui pačias reika-
lingiausias priemones. Tuo labiau,
kad čia ir braižyti daug neteks...

Kol kas dirbu statyboje, bet sva-
joju pereiti į remonto dirbtuves. Turi-
me daug statybinių darbų ir manęs,
kaip „prityrusio” staliaus, nuo šitos
brigados dar neatleis.

Orai čia jau linksta į rudenį.
Rytais jau matome šerkšną. Bulvie-
nojai, pomidorai, tabakas šalčio jau
visai pakąsti. Dažni ir lietūs, darosi
sunku dirbti atvirame ore, visur pur-
vas. Greit jau ir žiema ateis. Taip ir
slenka laikas... Bulvės čia po 5–4 rbl.
už kilogramą, o mūsų uždarbiai tokie
menki...

Prie šio laiško pridedu ir laišką
profesoriui Mošinskui. Viso gero,
Juozas.

29. 1947 m. rugsėjo 28 d.
Brangioji teta, rašėte, kad išsiun-

tėte siuntinį.  Dabar siuntiniai ateina
per 14–21 dieną. Tikiuosi, greitai
gausiu.

Dėkoju, kad pranešėte naują Pet-
rutės adresą. Seniai negavau Jos
laiškų.

Labai noriu sužinoti, kaip gyve-
na sesuo Leo ir Tėvelis. Kur jis, ar vis
dar tėviškėje Dalginėje? Leo nerašo.
Kur ji, gal ne Kvietiškyje, gal serga?

Aš gyvenu po senovei. Sveikata
pasitaisė. Dirbu staliumi, tai leng-
viau negu miške. Ir mane, kaip „dar-
bštuolį”, visi žino. Pripratau, tik vis
svajoju apie darbą pagal specialybę,
bet jei nėra galimybės, tai ką bepa-
darysi...

Kol kas orai čia saulėti, tuo mes
džiaugiamės, mažiau purvyno. Greit
jau ir žiema. Naktys šaltos. Rytais –
šerkšnas.

Žmonės jau nukasė bulves ir ga-
lime jų pirkti – yra kioskelyje po 3–5
rbl. už kilogramą. Gaila, asmeninės
sąskaitos pinigai man baigėsi. Jei ga-
lite, atsiųskite man pinigų, tik ne
siuntinyje. Siųskite akmenėlių žieb-
tuvėliui. Jie čia po 10 rbl. kiekvienas.
Linkiu viso gero ir sveikatos. Jūsų
Juozas.

30. 1947 m. spalio 1 d.
Dėkoju už siuntinį. Ypač apsi-

džiaugiau knygomis ir braižybos
įrankiais. Taip ilgai jais džiaugiausi,
kad negalėjau užmigti... Visokios
mintys lindo į galvą...

Didelis netikėtumas siuntinyje
buvę obuoliai. Jau 10 metų, kai jų ne-
ragavau. Čia jie didelė retenybė. Ke-
lionę jie atlaikė neblogai, gal tik šeši
sugedo. Bet jau eina šaltyn, tai dau-
giau jų nesiųskite – suges. Dar kartą
dėkoju. Juozas.

31. 1947 m. spalio 30 d.
Brangioji Teta, kaip gerai, kad

pranešėte man apie seserį Leokadiją.
Aš jau aštuoni mėnesiai negaunu jos
laiškų. Kur jie dingsta? Gal ji rašo
senuoju adresu?

Gerai, kad parašėte apie Tėvelį.
Jis jau labai senas ir nepajėgia man
parašyti. Iš Jūsų laiško sužinojau,
kad jis tebegyvena tėviškėje Dalginė-
je. Aš suprantu, kaip Jam sunku, kad
ten viskas pasikeitė, bet gyventi rei-
kia, kur gi dingsi... Oi, kad galėčiau
aš Jam padėti senatvėje. Gaila, kad
mane ištiko toks likimas, kad pats
patekau į šias sunkias sąlygas ir kad
pats iš čia negreit ištrūksiu.

Tokią dieną kaip šiandien, kai
yra truputį laisvo laiko, visokios ilge-
singos mintys kaupiasi galvoje... O
dar šiandien vienas iš mūsų sekcijos
(kambarys) išeina į laisvę, atbuvęs
čia 10 metų. Mes jį palydime, kalba-
mės. Ilgu ir neramu... Juk aš čia jau
būsiu septintus metus, praleidžiu
savo geriausią laiką... Užuot dirbęs
specialistu tėvynėje, padėjęs senam
tėvui ir visiems savo geriesiems, dir-
bu tik medkirčiu ar staliumi... Kai
esu darbe, nėra laiko apie nieką gal-
voti, viskas užsimiršta, bet kai turiu
laisvą minutę, tai labai pergyvenu,
visokios mintys lenda galvon. Sten-
giuosi nekristi žemyn, kaip su dau-
geliu čia pasitaiko. 

Juozo Siručio laiškai 
iš Sibiro lagerių 
(1945—1950)

Nr. 10

Tęsinį skaitykite kitame šeštadienio
numeryje.

Atkelta iš 5 psl. ,,How come you
call it a manikin when it’s really a
womankin”? (Sužaista žodžiais: Ko-
dėl tu tai vadini manekenu, jei tai yra
moteris?) Tokios šmaikščios sūnelio
pastabos šeimoje buvo vadinamos
,,winnieisms” (pagal mažybinį Wint-
hropo vardą Winnie).

Winthropas persikėlė į Alabama
valstiją, kur skyrybų įstatymai nebu-
vo tokie griežti. Bet jo žmona išsi-
reikalavo istorijoje dar negirdėtos
sumos – beveik šešių milijonų dole-
rių. Smarkioji lietuvaitė pralenkė
vyrą pateikdama skyrybų dokumen-
tus Reno, Nevada valstijoje. Laimėjo
ir motinystės teisę auginti sūnų. Žo-
džiu, kaip tenise: ,,Ponia Rockefelle-
rienė išlošė setą, mačą, ratą”. Nelabai
graži detalė: Bobo advokatas 1955 m.
padavė tiek ją, tiek ir Winthropą į
teismą už nesumokėtas sąskai-
tas.

Po skyrybų Bobo sugrįžo į Niu-
jorką, bet su žiniasklaida bendravo
mažai. Kurį laiką prekiavo antikva-
rinėmis vertybėmis ir turėjo butą
Paryžiuje. Žymusis Salvadore Dali
1960 m. nutapė jos portretą. Tiesa,
1962 m. žurnalistų užklupta ,,El
Morrocco” naktiniame klube Niu-
jorke, Bobo prasitarė galvojanti apie
vedybas su Reno viešbučių savininku
Charles Mapes – bet visa tai tebuvo
reklama, santuoka neįvyko. Winth-
ropas Rockefelleris antrąsyk apsive-
dė 1956 m., o vėliau tapo Arkansas
valstijos gubernatoriumi. Jis mirė
1973-iais.

1998 m. interviu ,,New York
Times” dienraščiui Bobo paskelbė
parduodanti savo butą už dvylika
milijonų dolerių. Dauguma tikrų jos
draugų jau buvo mirę, ir Niujorkas
jai nusibodo. Nutarė pakelti spar-
nelius į Paryžių, kur, anot jos, ,,gali-
ma padūkti ir pasidžiaugti gyveni-
mu”. Bobo sūnus užsiėmė verslu, o
vėliau tapo politiku, ir – koks sutapi-
mas – dalyvavo tos pačios, kaip ir

tėvas, Arkansas valstijos gubernato-
riaus rinkimuose. Deja, rinkiminės
kampanijos metu 2005 m. Winthro-
pui jaunesniajam buvo nustatyta
neišgydoma liga – leukemija. Jis buvo
priverstas pasitraukti iš rinkimų, o
Bobo sugrįžo į JAV, į Little Rock, kad
pabūtų su sūnumi jo paskutiniais
gyvenimo mėnesiais.

Pačios Bobo gyvenimo žvakutė
užgeso š. m. gegužės 19 d. – jai buvo
91-eri. Ir taip užskleistas dar vienas
puslapis Rockefellerių dinastijos kny-
goje, to puslapio herojė – tarp ame-
rikiečių bene labiausiai išgarsėjusi
lietuvaitė Ievutė Paulėkiūtė. 

Ir finansai ją domino. 

Pelenės pasaka

Dienraščio ,,Draugas” leidėjai Lietuvių kata-
likų spaudos draugija ir ,,Draugo” redakcija
dėkoja Lietuvių Fondui už suteiktą paramą
2008 metams. Tikime, jog ši parama prisidės
prie tolimesnio dienraščio, kuris šiais metais
švęs savo 100 metų sukaktį, gyvavimo. 

Išradinga kulinarė, studijuojanti
naują būdą, kaip išvirti sriubą su
taip mėgiamu riešutų sviestu.
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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

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. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

ÍildymasÍildymas
ÍaldymasÍaldymas

66555566 SS.. KKeeddzziiee CChhiiccaaggoo,, IILL 6600662299
PPrreekkyybbaa,, iinnssttaalliiaavviimmaass,, aappttaarrnnaavviimmaass
—— LLiicceennsseedd —— BBoonnddeedd—— IInnssuurreedd

FREE
ESTIMATE

24
val. per parå

773-778-4007
773-531-1833

7 dienos
per savaitê

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

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

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

PASLAUGOS LIETUVOJE

PASLAUGOS

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•••

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

Parduodamas automobilis 
FFoorrdd RRaannggeerr –– ppiicckk uupp 11999988..

Muštas priekis. $500–700. 
Tel. 881155--552299--77113333.

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055

RIMAS
STANKUS

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

APDAILOS IR REMONTO
DARBAI. 

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

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

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

South Plainfield rajone
išnuomojamas duplex šeimai arba

dviems žmonėms.$1,350.
Skambinti 815-529-7133.

HONIG – BELL

PRIEŽIÙRA

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

Gal svajojate pagyventi Lietuvoje...
mes grįžtam atgal į JAV. Parduodame

butą Kauno centre, 3 aukšte.
Aukštos lubos, 4 1/2 kambarių,

virtuvė, vonia, tualetas ir balkonas.
Vonia, tualetas ir virtuvė turi naujus
įrengimus, yra skalbimo mašina ir

džiovintuvas, autonominis šildymas,
remontas nebūtinas. Smulkiau el.

paštu gintasz@kaunas.init.lt
arba po liepos 22 d. 

tel. +370-37-22-10-77

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.

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.

Ieškome žmogaus, kuris
galètû rinkti skelbimus
,,Draugui”. Dèl sâlygû

praõome skambinti Silvijai
tel. 773-585-9500

IÕNUOMOJA

PARDUODA

PARDUODA

Joliet rajone, netoli 55 greitkelio,
nuosavame name išnuomojamas

vienas kambarys septyniom
dienom arba grįžtant savaitgaliais.

Tel.: 815-529-7133

Tikros lietuviškos vestuvės Lietuvoje!
,,Renginiû Pulsas”,,Renginiû Pulsas”

organizuoja vestuves, sukaktuves, 
gimtadienius, jubiliejus, krikõtynas

Pasirùpinsime nuo A iki Ñ !!!
rreennaattaa@@ttrrggdd..nneett        jjoollaannttaazziill@@yyaahhoooo..ccoomm
001111--337700--665522--8888222222    001111--337700--665555--3355888800

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių šeimo-
je. Turi rekomendacijas, nevairuoja, mini-
mali anglų kalba. Tel. 630-552-4169.
* Moteris ieško senelių priežiūros darbo
pietiniuose rajonuose. Tel. 708-691-8650. 
* Moteris ieško darbo po pietų, naktimis ar
gali išleisti atostogų nuo birželio pabaigos ar
liepos pradžios. Siūlyti ir kitus variantus.
Vairuoja automobilį. Anglų kalba buitinė.
Tel. 708-833-0417.
* Moteris, susikalbanti angliškai, turinti
medicininį išsilavinimą, vairuojanti, ieško
naktinio darbo pietiniuose rajonuose. Valy-

mo darbų nesiūlyti. Tel. 773-387-7232.
* Reikalinga anglų kalbos mokytoja Brigh-
ton Park rajone. Tel. 773-387-7232.
* Moteris, gyvenanti Vernon Hills, IL, ieško
darbo. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-
592-4064.
* Studentė gali išvalyti Jūsų namus. Tel.:
708-363-3422.
* Vyras, turintis dokumentus, vairuojantis,
susikalbantis angliškai, ieško pakeitimų sa-
vaitgaliais. Valymo darbų nesiūlyti. Tel.
773-600-2887.

Marquette Park
Išnuomojamas gražus 
2-jų miegamųjų butas 

su baldais.
Tel. 708-656-6599 
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LENGVOJI ATLETIKA

LENGVOJI ATLETIKA

SSPPOORRTTOO AAPPÑÑVVAALLGGAA

Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

LIETUVIS – JAV JAUNIMO
BĖGIMO VARŽYBŲ ČEMPIONAS

EDVARDAS ŠULAITIS

Nors Lukas Veržbickas šių metų
sausį atšventė dar tik 15-ąjį savo gim-
tadienį, jo namuose New Lenox (IL)
jau puikuojasi daugybė medalių ir
taurių, laimėtų įvairiose bėgimo ir
triatlono varžybose, vykusiose skir-
tinguose JAV miestuose.

Birželio 26 d. Lukas iškovojo vie-
ną svarbiausių pergalių savo sporti-
nėje karjeroje. Šis Kaune gimęs jau-
nuolis tapo „2008 USA Youth Outdoor
Track and Field Championship’s”
3,000 metrų bėgimo nugalėtoju
„Intermediate” (15–16 metų) jauni-
mo grupėje. University of North
Carolina stadione jis laimėjo pirmąją
vietą JAV lengvosios atletikos fede-
racijos surengtose jaunimo varžy-
bose, kurios vyko penkiose amžiaus
grupėse (nuo 10 iki 18 metų).

Jaunasis lietuvis šį kartą parodė
geriausią savo asmeninį rekordą,
3,000 m nuotolį nubėgęs per 8 min.
49,37 sek. Antras atbėgęs Bowles
Parker nuo Luko atsiliko beveik 11
sekundžių (jo laikas – 9 min. 00.16
sek.) Šio atstumo geriausias laikas
šioje amžiaus grupėje priklauso Billy
Harper 1993 m. jis jį nubėgo per 8
min. 27.00 sek.

Šiose varžybose Lukas pirmuo-
sius du kilometrus buvo kiek atsi-
likęs nuo kitų varžovų. Tačiau bėg-
damas paskutinį kilometrą jis išsi-
veržė į priekį ir pirmavo iki pat pa-
baigos.

Luko laimėjimas Charlotte mies-
te buvo antrasis pagal svarbą šio jau-
no sportininko karjeroje. 2007 m.
gruodžio 8 d. Lawrence mieste, Kan-
sas valstijoje JAV „Cross Country’’
čempionate jis buvo pirmasis 4 kilo-
metrų atstume savo amžiaus (13–14
metų) grupėje.

Pirmavo ir triatlono varžybose

Kiek anksčiau šis jaunuolis
iškovojo pirmąją vietą jaunuolių
grupės triatlono varžybose, kurios
vyko Des Moines mieste, Iowa valsti-
joje. Beje, Lukas pirmenybę teikia
būtent šiai sporto šakai, kurioje jis
tikisi pasiekti geriausių rezultatų.
Tačiau kadangi bėgimas yra viena iš
sudėtinių triatlono dalių, vaikinas
neatsisako dalyvauti ir šios sporto
šakos varžybose bei čia parodo gerus
rezultatus.

Tuo ypač džiaugiasi jaunuolio
treneris kaunietis Romas Bertulis,
taip pat jo mama Rasa Viršilovaitė,

kuri 1984 m. tapo Tarybų Sąjungos 3
km bėgimo studentų čempione. Jų
visų pastangos iki šiol davė gerus
rezultatus, nors norint dalyvauti toli
nuo Čikagos vykstančiose varžybose
reikia ir nemažai lėšų. Kadangi
Lukas nepriklauso jokiam amerikie-
čių klubui, viską tenka apmokėti iš
savo kišenės.

Luko artimiausios varžybos –
JAV triatlono jaunimo čempionatas,
kuriam jis ypač ruošiasi ir tikisi gerai
pasirodyti, o gal net ir iškovoti per-
galę. Čempionatas vyks rugpjūčio
mėnesį Colorado Springs mieste,
Colorado valstijoje.

Apie šį jauną lietuvį sportininką
neseniai rašė „The New Lenox
Patriot” laikraštis. Čia buvo minima,
kad Lukas pagerbtas New Lenox
mokyklų tarybos susirinkime, kur jis
gavo apdovanojimą  „Certificate of
Achievement”. Šiemet Lukas, baigęs
New Lenox „Liberty’’ Junior High
School 8-ąją klasę, minėtame laikraš-
tyje vadinamas lengvosios atletikos
žvaigžde.

Linkime ir toliau šiam jaunam
mūsų tautiečiui nepavargti ir siekti
dar didesnių pergalių, kurių, be
abejo, atsiras ateityje, kuomet Lukas
subręs ir įgaus daugiau patirties.

ISPANIJOS ŽAIDĖJAI PASIPUOŠĖ
„EURO 2008” AUKSU

Net 44 metus Ispanijos futbolo
rinktinės žaidėjai turėjo laukti
džiaugsmingos dienos. Europos fut-
bolo pirmenybių aukso medalių ir
čempionų taurės. Jie paskutinį kartą
tokią pergalę buvo pasiekę 1964-siais,
vėliau ji jiems vis išslysdavo iš rankų.

Tačiau praėjusį sekmadienį, bir-
želio 29 d., į Ernst Happel stadioną
Vienos mieste Austrijoje susirinkę
daugiau negu 51,000 žiūrovų ir šim-
tai milijonų futbolo aistruolių prie
televizorių visame pasaulyje matė
ispanų pergalę. Ispanijos futbolo
rinktinė 2008 m. Europos pirmeny-
bėse, vykusiose Austrijoje ir Šveica-
rijoje buvo nenugalima. Ji vienintelė
iš 16 valstybinių rinktinių, finalą pa-
siekė be pralaimėjimo. O čia – įveikė
ir stiprius Vokietijos futbolininkus,
kurie per tris kartus buvo iškovoję
Europos ir Pasaulio čempionų titulus.

Užteko tik vieno įvarčio

Ispanijos futbolininkams užteko
tik vieno įvarčio, kurį 33-iąją žaidimo
minutę pelnė jų veržlusis puolėjas –
Ferdinando Torres, įveikęs Vokietijos
vartininką Jens Lehmann. Šis iš visų
pirmenybėse dalyvavusių komandų
vyriausias amžiumi (38 metų) vartų
saugotojas nesuskubo pribėgti prie
kamuolio ir Torres sugebėjo jį nu-
kreipti į vokiečių vartus.

Tačiau šis įvartis nebuvo vienin-
telė proga, kurią sukūrė prie varžovų
vartų Ispanijos žaidėjai. Nepaisant
to, kad jie buvo ūgiu mažesni už vo-
kiečius, tačiau greitesni ir dažnai
grasino varžovų vartams. Tiesa, dau-
giau įvarčių įmušti ispanams nepa-
sisekė. Tačiau Ispanijos futbolininkai
vokiečius puolė iki pat rungtynių
pabaigos, nors jie galėjo pereiti į gy-
nimą ir tik laukti paskutiniojo teisėjo
švilpuko. Net ir dėl sužeidimo nete-
kus geriausio ispanų įvarčių medžio-
tojo David Villa, jie surezgė ne vieną
pavojingą puolimą prie Vokietijos (ji
2006 m. pasaulio pirmenybėse buvo
užėmusi III vietą) vartų.

Pažymėtina, kad ispanai lengvai

laimėjo I vietą šių pirmenybių grupi-
nėse varžybose. Tada ketvirtfinalyje
jie išstūmė dabartinius pasaulio čem-
pionus italus (čia prireikė baudinių
serijos), o pusfinalyje lengvai – 3:0
sutriuškino Rusijos futbolininkus
(grupinėse varžybose juos ispanai
nugalėjo rezultatu 4:1).

Ispanų džiaugsmui nebuvo 
galo

Po pergalės Ernst Happel stadio-
ne tiek Ispanijos žaidėjai, tiek ispanų
žiūrovai dar ilgai džiūgavo: pradžioje
– dėl aukso medalių, o vėliau – susi-
laukė gražuolės taurės, kurią pavie-
niai žaidėjai kėlė aukštyn, plojant
tūkstančiams iš Ispanijos atvykusių,
raudonai apsirengusių ispanų sirgalių.

Dešimtys tūkstančių ispanų fut-
bolo mėgėjų buvo susirinkę Madride,
kur po jų komandos pergalės dar ilgai
džiūgavo.

Kuomet Ispanijos futbolininkai
sugrįžo į namus, šimtai tūkstančių
šėlstančių aistruolių mojavo vėlia-
vomis, raudonam (tokia komandos
spalva) atviram autobusui važiuojant
pagrindine Madrido miesto gatve.
Susirinkusi minia skandavo: „Taip,
taip, taurė pagaliau čia.” Iš septynių
karinių lėktuvų buvo mėtomi Ispani-
jos tautinių spalvų (raudonos ir gel-
tonos) lapeliai.

Minia taip pat ragino iš trenerio
pareigų nepasitraukti 69 metų am-
žiaus Ispanijos rinktinės stratego
Luis Araganes’o, kuris planavo po šių
pirmenybių išeiti poilsio.

9 ispanai – geriausiųjų sąraše

Pirmadienį Europos futbolo są-
junga (UEFA) paskelbė 23 geriausius
„Euro 2008” pirmenybių žaidėjus.
Šiame sąraše yra net 9 aukso meda-
lius laimėjusieji ispanai. Antroje vie-
toje eina Rusija su keturiais žaidėjais,
tada Vokietija su trimis. Po du fut-
bolininkus turi Portugalija ir Olan-
dija, o po vieną – Italijos, Turkijos ir
Kroatijos rinktinės.

Ispanijos futbolo rinktinė 2008 m. Europos pirmenybių čempionė.

Lukas Veržbickas
Ginto Beržansko nuotr. 

Vakarų Kinijos Kunluno kalnų
regione turėtų atsirasti dar viena
lietuviško pavadinimo viršukalnė. Ją
savo vardu siekia pavadinti Vilniaus
universiteto žygeivių klubas, 50 metų
veiklos jubiliejaus proga rengiantis
kelionę į bevardę 6,849 metrų aukš-
čio niekieno iki šiol neįveiktą viršūnę.

Į itin sunkią kelionę devynių vil-
niečių alpinistų grupė išvyks liepos 5
d., o grįžti numato rugpjūčio pradžio-
je. Jei kopimas pavyks ir Kinijos vy-
riausybė įteisins geografinį lietuvišką
viršukalnės pavadinimą, tai bus
aukščiausia pasaulyje lietuvišku var-

du pavadinta viršūnė. Iki šiol tokia
yra Pamyre dunksanti 6,080 metrų
aukščio ,,Lietuva”, į kurią lietuvių
alpinistai įkopė dar 1964 metais. Šiuo
metu didinguose Pamyro ir Tian
Šanio kalnų masyvuose yra per 20
lietuviškais vardais pavadintų viršū-
nių, į kurias pirmieji įkopė Lietuvos
alpinistai. Tian Šanio kalnuose yra ir
Vilniaus universiteto vardu pavadin-
ta viršūnė, į kurią lietuviai įkopė
1979 metais, minint universiteto įkū-
rimo 400-ąsias metines.

ELTA

Lietuviai alpinistai pakrikštys bevardį kalną Kinijoje
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EDVARDAS ŠULAITIS

Nors šį sekmadienį, 2008 m.
liepos 6 d., vyksianti tradicinė Šiau-
rės Amerikos Lietuvių tautinių šokių
šventė yra 13-oji iš eilės, tačiau ji yra
pirmoji, ruošiama JAV vakarų pak-
rantėje – Los Angeles mieste, Califor-
nia valstijoje. Iki šiol devynios
Tautinių šokių šventės buvo sureng-
tos Čikagoje, po vieną kartą šokėjai
rinkosi Cleveland (1984 m.) bei Ka-
nados miestuose Hamilton (1988 m.)
ir Toronto (2000 m.)

Taigi šiemet sueina jau 51-eri
metai nuo pirmosios Š. Amerikos
Lietuvių tautinių šokių šventės, kuri
įvyko 1957 m. Čikagoje ir kurią orga-
nizuojant teko garbė dalyvauti ir
man. Tad ta proga norime pažvelgti į
praeitį ir siūlome tai padaryti kar-
tu.

Pirmojoje Tautinių šokių šventė-
je nebuvo gausu savo dalyvių. Joje
pasirodė 600 žmonių (29 grupės),
atvykusių iš 18 vietovių. Šventės me-
no vadovas buvo senosios kartos
Amerikos lietuvis Bruno Shotas.

Šios Tautinių šokių šventės
rengimo komiteto spaudos komisijoje
teko darbuotis ir šių eilučių autoriui.
Turime iš tų dienų išlikusių užrašų,
kuriais norime pasidalinti.

Šventė vyko 1957 m. birželio 28
d. Čikagos ,,International Amphi-
theatre” patalpose, tuometiniame
skerdyklų rajone, kuris labiausiai
buvo pažįstamas pirmosios kartos
lietuviams, nes ten dirbo didelis bū-
rys mūsų tautiečių. Beje, apie šią vie-
tą buvo parašytas, garsusis romanas
,,Jungle”, nuskambėjęs net po visą
pasaulį.

Kadangi tai buvo pirmas tokio
pobūdžio lietuvių renginys Čikagoje,
tai erdvi salė buvo perpildyta žiūrovų
(jų priskaičiuota arti 10,000).

Programa buvo pradėta šokių
paradu. Žygiavo ir vaikų grupės, ku-
rios ne tik šoko, bet ir dainavo. Taip
pat pasirodė ir A. Kirvaitytės vado-
vaujami kanklininkai. Jungtiniam
vaikų chorui dirigavo muzikas A.
Skridulis.

Prieš programą nuskambėjo JAV,
Kanados ir Lietuvos himnai. Įžanginį
žodį tarė Rengimo komiteto pirmi-

ninkas ir meno vadovas Bruno Sho-
tas, o programos vedėja pakvietė Lie-
tuvos konsulo Čikagoje žmoną J.
Daužvardienę. Ji perskaitė JAV pre-
zidento generolo D. Eisenhower,
kardinolo Samuel A. Stritch, Lietu-
vos pasiuntinybės Washington, DC
patarėjo J. Kajecko bei kitų žymių
asmenų sveikinimus. Publika labai
plojo, išgirdusi JAV prezidento Eisen-
hower gražius linkėjimus bei sveiki-
nimo žodžius.

Asmeniškai susirinkusius sveiki-
no JAV LB valdybos pirmininkas Sta-
sys Barzdukas. Į šventę buvo atvy-
kęs dabartinio Čikagos miesto mero
Richard Daley tėvas (irgi Richard),
kuris tada buvo Čikagos miesto gal-
va.

Šokių programą pradėjo visų
dalyvių drauge atliktas „Suktinis”,
po jo – „Kubilas” ir „Kalvelis”. Bos-
ton tautinių šokių grupė tada viena
sušoko „Čigonėlį”. Vyrai atskirai pa-

Pirmąją JAV ir Kanados
Lietuvių tautinių šokių šventę

prisimenant

Pirmosios lietuvių tautinių šokių
šventės 1957 m. programos ve-
dėja Juzė Daužvardienė ir jos vyras,
Lietuvos konsulas Čikagoje dr. Pet-
ras Daužvardis.

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Nuo 1957 metų, maždaug kas
ketveri metai, užsienio lietuvių tauti-
nių šokių grupės iš visų žemynų rin-
kosi parodyti tautinio šokio meną ir
palaikyti mažos Pabaltijo valstybės
tradicijas. XIII Lietuvių tautinių šo-
kių šventė pirmą kartą įvyks Los An-
geles. 

1944 metais, Raudonajai armijai
artėjant prie Lietuvos, maždaug
60,000 – 80,000 lietuvių pasitraukė į
Vokietiją. 1945 metais, karui pasibai-
gus, lietuviai buvo apgyvendinti įvai-
riose stovyklose. Čia prasidėjo lietu-
vių kultūrinis gyvenimas: įsisteigė
mokyklos, gimnazijos, teatro viene-
tai, chorai ir tautinių šokių grupės.
1948–1949 metais prasidėjo lietuvių
emigracija į įvairias pasaulio valsty-
bes. Didesni vienetai susitelkė Ka-
nadoje ir Šiaurės Amerikoje. Nors ir
dirbdami sunkų fizinį darbą, lietuviai
nepamiršo kultūrinio darbo: organi-
zavo lituanistines mokyklas, tautinių
šokių grupes ir chorus. Atgaivino
seną lietuvių tradiciją – išeivijoje ėmė
rengti dainų ir tautinių šokių šven-
tes.

1957 metais Čikagoje gyvenantys
Lietuvių Bendruomenės nariai su-
rengė pirmąją Šiaurės Amerikos
Lietuvių tautinių šokių šventę,
kurioje dalyvavo apie 600 šokėjų iš 18
vietovių. Šventėje dalyvavo 29 šokių
grupės. Šventei vadovavo meno va-
dovas Bruno Shotas. Pirmosios šven-
tės nuotaika buvo labai pakili. Nu-
spręsta tokias šventes ruošti kas
ketveri metai, įtraukiant šokėjų vie-
netus iš Kanados, Pietų Amerikos,
Australijos ir Europos.

II Tautinių šokių šventė 1963
m. vyko Čikagoje. Joje jau šoko 1,100
šokėjų. Šios šventės meno vadovas
Liudas Sagys pirmą kartą panaudo-
jo bendrą visos šokių šventės cho-
reografinį piešinį.

III Tautinių šokių šventė
1968 m. taip pat vyko Čikagoje. Pir-
mą kartą kartu su šokėjais dalyvavo
chorai. Dalyvavo arti 1,500 šokėjų.
Meno vadovė – Jadvyga Meiliūnaitė-
Matulaitienė.

IV Tautinių šokių šventėje
1972 m. Čikagoje dalyvavo šokių gru-
pės iš Pietų Amerikos ir Vokietijos. Į

šventę susirinko per 1,700 šokėjų,
atvyko JAV prezidento žmona Pat
Nixon. Meno vadovė – Genovaitė
Dumčiūtė-Breichmanienė.

V Tautinių šokių šventėje
1976 m. Čikagoje 1,800 šokėjų, pami-
nėdami Amerikos 200 metų Nepri-
klausomybės sukaktį, šokių aikštėje
,,išrašė skaičių – 200” ir sušoko ame-
rikiečių šokį ,,Virginia Reel”. Šventė-
je dalyvavo JAV Prezidento žmona
Betty Ford. Meno vadovė: Galina Go-
bienė.

VI Tautinių šokių šventė 1980
m. tradiciškai vyko Čikagoje. Čia
susirinko daugiausia šokėjų iki šiolei
– per 2,200. Šventėje dalyvavo Čika-
gos miesto merė Jane Byrne. Šios
šventės meno vadovė – Nijolė Jasė-
naitė-Pupienė.

VII Tautinių šokių šventė
1984 m. pirmą kartą ,,iškeliavo” iš
Čikagos. Ji vyko Cleveland, joje daly-
vavo 2,000 šokėjų. Meno vadovė –
Jadvyga Reginienė.

VIII Tautinių šokių šventė
1988 m. persikėlė į Kanadą. Hamil-
ton (Ontario) žiūrovai pamatė šokių
grupes ne tik iš Amerikos, bet ir iš
Sydney (Australija) bei Punsko (Len-
kija). Šventėje šoko 1,800 šokėjų. Me-
no vadovai – Rita ir Juozas Karasie-
jai, Genovaitė Dumčiūtė-Breichma-
nienė bei Liudas Sagys.

IX Tautinių šokių šventė 1992
m. vėl Čikagoje. Kartu su 2,100 šo-
kėjų šventėje sukosi ir ,,Vėtrungė” iš
Klaipėdos. Meno vadovė – Dalia
Dzikienė.

X Tautinių šokių šventė 1996
m. į Čikagą sukvietė 2,000 šokėjų, ku-
riuos į vieną ratą sukvietė meno va-
dovė Violeta Smieliauskaitė-Fabia-
novich. Šventėje buvo pagerbti visų
buvusių Tautinių šokių švenčių meno
vadovai ir pirmininkai. 

XI Tautinių šokių šventė 2000
m. vėl vyko Kanadoje. Toronto, (On-
tario) 1,600 šokėjų pasirodė grojant
ansamblio ,,Žilvitis” instrumentinei
grupei iš Lietuvos, o šio ansamblio
šokėjai atliko vestinių šokių pynę.
Meno vadovai: Rita ir Juozas Ka-
rasiejai.

XII Tautinių šokių šventė
2004 m. į Čikagą sukvietė per 1,500
šokėjų. Šventėje dalyvavo tuo metu
laikinai einantis Lietuvos Respubli-

Visi Į XIII Lietuvių tautinių šokių šventę!Visi Į XIII Lietuvių tautinių šokių šventę!
Išeivijos Lietuvių tautinių šokių švenčių istorija

kos prezidento pareigas Artūras Pau-
lauskas. Meno vadovė – Rasa Šoliū-
naitė-Poskočimienė.

XIII Tautinių šokių šventė
2008 m. pirmą kartą vyks JAV vaka-
rinėje pakrantėje – Los Angeles. Me-
no vadovė – Danguolė Razutytė-Var-
nienė. Be šokėjų iš JAV, šventėje daly-
vaus Toronto ,,Atžalynas” ir ,,Ginta-
ras”; ,,Gyvataras” iš Hamilton; trys
šokių grupės – ,,Kalnapušė”, ,,Gran-
dinėlė” ir ,,Sugrįžus” – iš Lietuvos.

Tautinių šokių švenčių ruošimu
rūpinasi JAV ir Kanados Lietuvių
Bendruomenių valdybų sudaryti ko-
mitetai. Finansinė našta krinta ant
bilietų pirkėjų ir aukotojų pečių. Visų
Tautinių šokių švenčių pasirengimo
darbai, kelionės į šokių šventes ir

pragyvenimas yra kiekvieno dalyvio
auka lietuvių kultūriniam gyveni-
mui.

1957 metais buvo įsteigtas Lie-
tuvių Tautinių šokių institutas, kurio
tikslas yra saugoti tautinių šokių tra-
dicijas, rengti tautinių šokių mokyto-
jus, parinkti tinkamą muziką ir rū-
pintis tautinių rūbų originalumu. 

Šokių institutas organizuoja me-
tinius tautinių šokių mokytojų kur-
sus Dainavos stovykloje Manchester,
MI. Institutas palaiko glaudžius ry-
šius su tautinių šokių grupėmis ir ak-
tyviai prisideda organizuojant Tau-
tinių šokių šventes.

Geros nuotaikos visiems XIII
Lietuvių tautinių šokių šventėje!

Naudotasi www.sokiusvente.com

VI Lietuvių Tautinių  šokių šventė 1980 m. Čikagoje.
Ed Mankus nuotr.



DRAUGAS, 2008 m. liepos 5 d., õeõtadienis                            15

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

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”

Tel. 630 257 0339; 888 594 6604 1120 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

Pirmojoje Lietuvių tautinių šokių šventėje 1957 m. kalbasi (iš kairės): Ame-
rikos legiono Illinois Valstijoje atstovas John Paukstys, vyskupas Vincentas
Brizgys, šventės meno vadovas Bruno Shotas ir muzikas Alfonsas Mikulskis.

Edvardo Šulaičio nuotr.

šoko „Mikytą”, o moterys – „Kepu-
rinę”.

Labai įspūdingas buvo lituanis-
tinių mokyklų mokinių pasirody-
mas.

Visa programa tęsėsi tris valan-
das, tad čia sunku perduoti visus jos
momentus. Ši atsimintina pirmoji
Tautinių šokių šventė baigėsi orkest-
ro sugrotu kūriniu „Leiskit į tėvynę”.
Švente gėrėjosi ne tik lietuviai, bet ir
joje dalyvavę kitataučiai. Jie gyrė
lietuvius, sugebėjusius organizuoti
tokį didžiulį renginį, kuris davė pra-
džią šį sekmadienį Los Angeles vyk-
siančiam Lietuvių tautinių šokių fes-

tivaliui, ruošiamam jau 13-jį, ir tik-
riausiai,  ne paskutinį kartą.

Reikia pažymėti, jog šios šventės
proga buvo surengti ir kiti dideli
lietuviški kultūriniai  įvykiai: visuoti-
nė lietuvių dailės paroda ir pirmasis
Jaunimo kongresas. Taigi – 1957-jų
birželio mėnesio pabaiga  praėjo tik-
rai su lietuviškos kultūros manifesto
ženklu. O 1956-ji metai  irgi buvo
Čikagos lietuviams ypatingi – tais
metais buvo surengta pirmoji  JAV ir
Kanados dainų šventė ir Kultūros
kongresas. Vargu ar dabar bet kada
per dvejus metus susilauksime Či-
kagoje tiek daug didelių renginių.

PADĖKA
A † A

AUGUSTINAS ORENTAS

Mirė 2008 m. birželio 18 d.
Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems a. a. Augustino

Orento šermenyse ir laidotuvėse. Nuoširdus ačiū visai Kerelių
šeimai, ypatingai velionio krikšto dukrai dr. Vilijai Kerelytei, kuri
suruošė visas laidotuvių detales, giedojo gedulingų šv. Mišių metu ir
buvo šalia a. a. Augustino ligos metu.

Labai ačiū Polikaičių šeimai, kurie ištiesė pagalbos ranką sunkią
valandą.

Ačiū visiems karsto nešėjams: Alfonsui Kereliui, Juozui ir dr.
Audriui Polikaičiams, Remigijui Valaičiui ir Arūnui Janušauskui.

Dėkojame kun. Antanui Saulaičiui už maldas koplyčioje, kun.
Kęstučiui Trimakui, aukojusiam gedulingas šv. Mišias ir palydėju-
siam a. a. Augustiną į Šv. Kazimiero lietuvių kapines bei vargoni-
ninkei Jūratei Lukminienei. Taip pat esame dėkingi v. s. Antanui
Paužuoliui ir j. v. s. Broniui Juodeliui už atsisveikinimo žodžius.

Tariame nuoširdų ačiū visiems dalyvavusiems laidotuvėse ir
užjautusiems mus skausmo valandoje bei aukotojams už šv. Mišias
ir gėles.

Dėkojame už nuoširdų patarnavimą Donald M. Petkus laidojimo
namams ir Mabenka restoranui.

Su  dėkingumu,
žmona  Dalia ir sūnus Matas

A † A
EVE STANEVICH

Mirė 2008  m. liepos 3 d. Lemont, IL.
Gimė 1915 m. gruodžio 24 d. Čikagoje.
Nuliūdę liko: sesuo Sophie Stanevich, pusseserės Jean ir Mary

Beth Slakis.
A. a. Eve buvo duktė a. a. Joseph ir Marcella  Blažytė-Stanevich,

sesuo a. a. Joseph  Stanevich ir a.a. Sr. M. Stella  Stanevich, S.S.C.
A. a  Eve bus pašarvota antradienį, liepos 8 d. nuo 9 val. r. iki 10

val. ryto Holy Family Villa, 12220  S. Will  Cook  Rd., Lemont. Šv.
Mišios bus aukojamos 10 val. ryto Holy Family Villa. Po šv. Mišių
velionė  bus palaidota  Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoj gėlių prašom aukoti Holy Family Villa arba Šv. Kazimiero
seserims.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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�A. a. Elena Grigaliauskaitė-Do-
vilas mirė liepos 3 d. Atsisveikinimas
vyks Petkaus laidojimo namuose,
12401 S. Archer Ave., Lemont. Dau-
giau informacijos nemokamu tel.: 1-
800-994-7600.

�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 Apa-
navičienė). Prašome palikti žinutę.

�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 tink-
lalapyje www.vrk.lt.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
Visos kriminalinès bylos
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

IEÕKO GIMINIÛ�...

Dariaus ir Girėno
transatlantinio 

skrydžio 
75-ųjų metinių

minėjimo  
PROGRAMA

Liepos 13 d., sekmadienis 

12 val. p. p. Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo bažnyčioje, Marquette
Park, šv. Mišios, skirtos Dariaus ir
Girėno žygdarbiui atminti. Mišias
koncelebruos kunigai: kleb. A. Mar-
kus, dr. K. Trimakas, J. Kelpšas, A.
Gražulis, SJ.

Senovinių (antikvarinių) automobilių paradas, skirtas Dariaus ir
Girėno skrydžiui į Lietuvą  atminti. Dalyvauja autentiškas automobilis, su
kuriuo Čikagoje važinėjo Darius ir Girėnas. Automobilių savininkai renkasi
prie  Marquette Park bažnyčios 11:30 val. r. Pageidautina turėti trispalves
lietuviškas vėliavėles.

Po pamaldų automobilių paradas ir eisena pasuks ,,Lituanicos”
paminklo Marquette Park link.

Mitingas prie paminklo: Lietuvos ir JAV himnus  atliks dūdų  or-
kestras ,,Gintaras”, dalyvaus lietuviškos organizacijos, JAV karo veteranai,
kariškiai, valstybės pareigūnai, diplomatai. Vyks kariškas žuvusiųjų pager-
bimas, gėlių, vainikų, vėliavų padėjimas.

Po minėjimo Jaunimo centre (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636) – draugiškas pabendravimas, vaišės, alus, karšti lietuviški užkan-
džiai, gros Algimanto Barniškio ansamblis.

Kviečiame prisijungti visus senovinių automobilių savininkus, šaulius,
ramovėnus, ateitininkus, skautus, kitas lietuviškas organizacijas, visus,
kam brangus Dariaus ir Girėno žygdarbio atminimas. 

Norintys  tapti rėmėjais galite   skelbtis Dariaus ir Girėno žygdarbio ju-
biliejui skirtame leidinyje. Čekius rašyti ,,Lithuanian Youth Center” vardu
ir  siųsti adresu:  Dariaus–Girėno  komitetas, 6434 S. Kedvale Ave., Chica-
go, IL 60629. 

Tel.  pasiteirauti: 773-627- 2137; 708-945-1541.  
El. paštas: algis3@prodigy.net

Anastasia Boubinas ir
jos vyras Stasys Ciciura
daugiau nei 50 metų gy-
veno adresu: 1401 47th
Street, Chicago, IL. Prieš
3–5 metus pakeitė adresą.
Labai prašau padėti surasti
artimą giminaitę. Visus,
žinančius ką nors apie
Anastasią ir jos vyrą pra-
šau skambinti tel.: 708-
691-3010 (Antanas Kava-
liauskas).

Dėmesio! Nuotraukų konkursasDėmesio! Nuotraukų konkursas
Liepos 6 d. Los Angeles įvyks XIII Lietuvių tautinių šokių šventė. Į ją

atvyksta šokėjai ne tik iš JAV, bet ir iš Kanados bei Lietuvos. Atvyksta į
šventę ir gausus būrys žiūrovų. ,,Draugo” redakcija skelbia nuotraukų
konkursą ,,Šokam šokimėlį”.

Nuotraukų lauksime iki š. m. rugsėjo 1 d. Siųsti: ,,Nuotraukų konkur-
sui”, 4545 West 63rd Street, Chicago, IL 60629 arba jpg formatu (ne ma-
žiau kaip 1000 px) el. paštu: redakcija@draugas.org; dalia.cidzikaite@
gmail.com arba laimaa@hotmail.com

Švenčiamas Šiluvos Švč. Mergelės Marijos 
apsireiškimo 400 m. jubiliejus (1608–2008)

Pamaldų tvarkaraštis
Kiekvieno mėnesio 2-ąjį penktadienį, 7 val. v. šv. Mišios ir novena

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje (6812 South
Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629) (Pastaba: rugsėjo 12 d. pamaldų nebus,
nes jos vyks Šv. Antano parapijoje  (Cicero, IL).

Nuo rugsėjo 8 d., pirmadienio, iki rugsėjo 13 d., šeštadienio, kasdien
10:30 val. r. vyks novenos pamaldos (lietuvių kalba) Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos bažnyčioje. Veda tėvas Antanas Saulaitis, SJ.

Rugsėjo 8 d., pirmadienį, 7 val. v. novenos pamaldos (anglų kalba)  Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje. 

Rugsėjo 9 d., antradienį, 7 val. v. novenos pamaldos (lietuvių ir anglų
kalbomis) Visų Šventųjų / Šv. Antano parapijos bažnyčioje (518 West
28th Place, Chicago, IL 60616 (28th Place ir South Wallace Ave. kampas). 

Rugsėjo 10 d., trečiadienį, 7 val. v. novenos pamaldos (lietuvių ir anglų
kalbomis) Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos
bažnyčioje (2745 West 44th Street, Chicago, IL 60632).  

Rugsėjo 11 d., ketvirtadienį, 7 val. v. novenos pamaldos (lietuvių ir anglų
kalbomis) Pal. Jurgio Matulaičio misijoje (14911 127th St., Lemont, IL
60439).

Rugsėjo 12 d., penktadienį, 7 val. v. novenos pamaldos (lietuvių ir anglų
kalbomis) Šv. Antano parapijos bažnyčioje (1515 South 50th Ave.,  Cice-
ro, IL 60804).

Rugsėjo 13 d., šeštadienį, 10 val. r. novenos pamaldos (lietuvių ir anglų
kalbomis) Šv. Kazimiero seserų vienuolyne (2608 West Marquette Rd.,
Chicago, IL 60629).

Rugsėjo 14 d., sekmadienį, 10:30 val. r. Pagrindinės Padėkos Mišios
(lietuvių ir anglų kalbomis) ir procesija  Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijoje, Marquette Park (6812 South Washtenaw Ave., Chicago, IL
60629). Vadovaus kardinolas Francis George, OMI.

Rugsėjo 14 d., sekmadienį, 3 val. p. p. šventiniai pietūs The Oak Lawn
Hilton (94th  St. ir South Cicero  Ave., Oak Lawn, IL 60652). Bilietus (kaina
– 45 dol.) ir vietas galite užsisakyti: Mary Beth Slakis tel.: 708-337-0193.

Iš Marquette Park į pamaldas kitose bažnyčiose vyks autobusai. Išsames-
nės informacijos teirautis Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos raštinėje
tel.: 773-776-4600.

Linas ir Audronė Norusis, gyvenantys Homer Glen, IL, pratęsė
metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. auką. Dėkojame Jums,
kad mus skaitote ir remiate.

Marius Prapuolenis gyvenantis Chicago, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums ačiū.

Petras Duda, gyvenantis Oak Park, IL, pratęsdamas metinę
„Draugo” prenumeratą  paaukojo  50 dol.  laikraščiui paremti. Labai dėko-
jame.


