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terneto svetainėje spausdinami da-
lyvių dienoraščiai, nuotraukos, per
Lietuvą keliauja parodos.

Šiemet norą dalyvauti ekspedici-
joje pareiškė daugiau kaip 1,600 jau-
nuolių. Iš jų per 60 buvo pakviesta
dalyvauti bandomajame žygyje Dzū-
kijos miškuose, po kurio buvo atrink-
ti tikrieji ekspedicijos dalyviai. Tai –
medicinos, istorijos, teisės, technikos
sričių, Karo akademijos studentai,
taip pat jau baigę studijas jaunuoliai.

LiJOT prezidentas Šarūnas Fro-
lenko džiaugėsi, kad sumanymas su-
laukia vis didesnio visuomenės pa-
laikymo. Pasak jo, projektu siekiama
paneigti nuomonę, esą jaunimas lin-
kęs tik emigruoti arba nusikalsti. Pa-
sak LiJOT prezidento, iš tiesų jauni
žmonės yra ir patriotiški, ir pilietiš-
ki, tik reikia jiems suteikti būdų ir
formų, kaip išreikšti tuos patrioti-
nius ir pilietinius jausmus.

Išlydėdami keliautojus kalbėjo
projekto globėjai – buvęs prezidentas
Algirdas Brazauskas ir Europos Par-
lamento narys profesorius Vytautas
Landsbergis. V. Landsbergis, pavadi-
nęs išvažiuojančiuosius „drąsiu jau-
nimu”, ragino visų „Misija Sibiras”
ekspedicijų dalyvius burtis į broliją ir
išleisti knygą, kurioje būtų spausdi-
nama šių Sibiro kelionių medžiaga.
Spaudos konferencijoje dalyvavęs
krašto apsaugos ministras Juozas
Olekas čia pat pažadėjo paramą to-
kiai knygai. Jis papasakojo keturis
kartus Nukelta į 6 psl.

Atleisti misijâ
Afganistane
atsisakê
vykdyti kariai

„Sibiro žygeiviai“ leidosi
î penktâjâ kelionê

Lenkijoje pagerbtas žymaus
lietuvio kunigo atminimas

Vilnius, liepos 8 d. (Bernardi-
nai.lt) – Projekto „Misija Sibiras” in-
ternetinėje svetainėje – emblema,
vaizduojanti jaunuolius, kurie drauge
kelia parvirtusį kryžių, o už jų nuga-
rų plevėsuoja Lietuvos trispalvė. Vil-
niaus geležinkelio stotyje liepos 3 d.
šurmuliavo žaliais projekto marški-
nėliais vilkintys jaunuoliai, pasiryžę
simboliniam ir kartu labai tikroviš-
kam žygiui į Rusijos tolybes. 23 žmo-
nių grupę, vadovaujamą ekspedicijos
vadovo Gintauto Aleknos, išlydėjo ar-
timieji, draugai bei politikai, valdžios

atstovai, įvairių organizacijų vadovai.
Lietuvos jaunimo organizacijų

taryba (LiJOT) jaunimo ekspedicijas
į Sibirą organizuoja nuo 2006 m. Nuo
projekto pradžios jau įvyko 4 istori-
nės ekspedicijos į lietuvių trėmimų,
koncentracijos stovyklų ir įkalinimo
vietas Sibire. Jaunuolių tikslas – ap-
lankyti protėvių tremties vietas, sut-
varkyti apleistas kapavietes, papasa-
koti ten gyvenantiems tautiečiams
apie šiandieninę Lietuvą, o grįžus –
perteikti „gyvą” istoriją savo bendra-
amžiams. Ekspedicijai pasibaigus, in-

Vilnius, liepos 8 d. (Bernardi-
nai.lt) – Lenkijoje, netoli Gdansko
esančiame Pucko miestelyje iškilmin-
gai atidengta atminimo lenta kunigui

ir žymiam visuomenininkui Alfonsui
Lipniūnui (1905–1945) pagerbti.

Kunigo A. Lipniūno atminimui
skirtame renginyje Lietuvos amba-
sadorius Lenkijoje E. Meilūnas kal-
bėjo, kad A. Lipniūno, kuris visą gy-
venimą vadovavosi principu „kitiems
– viskas, sau – nieko”, puoselėtos ver-
tybės ir siekiai yra kaip niekad svar-
būs ir šiandien. Ambasadorius išreiš-
kė viltį, kad pradėtas kunigo beatifi-
kacijos procesas bus baigtas artimiau-
siu metu.

Kunigas ir profesorius A. Lip-
niūnas – vienas iškiliausių XX a. lie-
tuvių visuomenininkas, antisovieti-
nio ir antinacinio pasipriešinimo da-
lyvis. Nacių areštuotas 1943 m., su
vilniečių inteligentų grupe buvo iš-
vežtas į Štuthofo koncentracijos sto-
vyklą Lenkijoje. Kalinių perkėlimo
metu sunkiai susirgęs mirė ir buvo
palaidotas Pucko kapinėse. 2005 m.
apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordinu.

1989 metais A. Lipniūno palaikai
buvo perkelti į tėvynę. Kunigas pa-
laidotas Panevėžyje.

Vilnius, liepos 8 d. (BNS) – Du iš
trijų misiją Afganistane anksčiau lai-
ko panorę nutraukti Lietuvos kariai
krašto apsaugos ministro Juozo Ole-
ko įsakymu jau pašalinti iš karo tar-
nybos, dėl vieno sprendimas bus pri-
imtas vėliau.

„Pasiūliau pašalinti juos iš tarny-
bos. Tiems, kurie negali tinkamai re-
aguoti į tarnybos metu iškylančius iš-
šūkius – ne vieta kariuomenėje. Yra
daug kitų profesijų”, – sakė Lietuvos
kariuomenės vadas generolas leite-
nantas Valdas Tutkus.

J. Olekas antradienį pasirašė įsa-
kymą dėl profesinės karo tarnybos
sutarčių nutraukimo su seržantu Ne-
rijumi Gyliu ir grandiniu Svajūnu Za-
paracku, sprendimas dėl vyresniojo
seržanto Nerijaus Klimavičiaus bus
priimtas jam po ligos grįžus į tarny-
bą, pranešė Krašto apsaugos ministe-
rija. Pasak pranešimo, kariai atleisti
remiantis Lietuvos Respublikos kraš-
to apsaugos sistemos organizavimo ir
karo tarnybos įstatymu bei tarnybi-
nio patikrinimo išvadomis dėl nepak-
lusimo teisėtam įsakymui.

Kariai atsisakymus vykdyti misi-
ją Afganistane pareiškė po gegužės
pabaigoje Afganistane įvykusio Goro
provincijos atkūrimo grupės stovyk-
los užpuolimo ir apšaudymo, kurio
metu žuvo seržantas Arūnas Jarma-
lavičius.

,,Misija Sibiras” dalyvių išlydėjimo iš Vilniaus geležinkelio stoties akimirkos.
Bernardinai.lt nuotr.

Kunigas Alfonsas Lipniūnas.
Portreto autorė – Julija Šalkauskienė.
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,,SIETUVOS” DRAUGOVĖJE
ALÈ NAMIKIENÈ

Kad suspėtumėm į vyr. skaučių/
skautininkių ,,Sietuvos” draugovės
sueigą birželio 21 d., teko įjungti ža-
dintuvą. Iš tolimesnių Čikagos prie-
miesčių iki Pal. Jurgio Matulaičio mi-
sijos Lemonte ilgokas kelias, o šv. Mi-
šios šeštadienį prasideda 8 val. ryto.
Sesė Nijolė Balzarienė lekia net du
greitkelius ,,pagavusi” ir... beveik su-
spėjam.

v. s. fil. Antanas Saulaitis, SJ su
prel. Ignu Urbonu atnašauja šv. Mi-
šių auką. Tarp daugelio kitų šiandien
meldžiamės ir už mūsų mirusias
seses: Gražiną Micevičiūtę, Aldoną
Pavilionienę, Bronę Nainienę, Mal-
viną Jonikienę, Jonę Valaitienę, Leo-
nidą Kazėnienę, Zuzaną Juškevi-
čienę, Aldoną Palukaitienę, Ireną
Garunkštienę, Jolantą Mikūnienę,
Sofiją Statkienę. Kaip daug jau išly-
dėjom... Visas prisimenam su meile.
Siunčiu maldą ir už tą rytą į kapines
lydimą s. Augustiną Orentą, buvusį
,,Skautų aido” administratorių.

Gražiai prasideda diena – su
malda misijoje ir maloniais pusryčiais
,,Sietuvos’’ draugovės draugininkės
ps. Irenos ir Liudo Kirkų namuose,
čia pat prie Pasaulio lietuvių centro.

Sueigą pradėjusi ps. Irena Kir-
kuvienė pasidžiaugė ,,Skautų aido”
85-uoju gimtadieniu, redaktorei įtei-
kė ,,sietuviečių” pasirašytą gražų
sveikinimą, gėlę ir 100 dol. ,,Skautų
aido” leidimui. Visoms nuoširdus

ačiū, o ypač toms sesėms, kurios
paruošia ir dvi dienas darbuojasi prie
draugovės loterijos Kalėdinėje mugė-
je, taip uždirbdamos lėšas.

Toliau sueigoje – v.s. Sofija Jelio-
nienė amžinybėn išlydėtų sesių prisi-
minimui paskaitė iš Julijos Šva-
baitės-Gylienės ,,Ant vėlių suolelio”
knygos – ,,Auga, auga, smėlio kau-
burėliai...”

Birželio mėnesį ir meilinga Tėvo
diena, ir neužmirštamoji, skaudžioji
Birželio 14-oji. Sesės draugininkės
paprašyta, s. Rita Fabijonienė per-
skaitė Tėvo dienai skirtą rašinėlį ir
Danutės Augienės eilėraštį, o į Sibirą
išvežtuosius pagerbėm malda. Min-
timis apie maldos reikšmę mūsų
gyvenime pasidalino Rita Fabijo-
nienė, Alė Karaliūnienė, Birutė Vin-
dašienė.

Sesei Gintrai Narienei užklausus
apie aukas ateinančiai Tautinei sto-
vyklai, tuoj buvo nutarta draugovės
vardu pasiųsti sveikinimą ir 100 dol.
Po pasitarimo apie tradicinę draugo-
vės gegužinę draugininkė ,,atidarė
juokų skrynelę”, prie kurios prisi-
jungė sesės Regina Smolinskienė ir
Žibutė Žiupsnienė.

Baigiantis sueigai, sesė S. Jelio-
nienė visų vardu tarė nuoširdų ačiū
sesei draugininkei už sueigą, už jos
namų šilumą, o sesei Žiupsnienei
gimtadienio proga suskambo links-
mas ,,Ilgiausių metų!”

Puiki sueiga. Buvo verta anksti
keltis, toli važiuoti.

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS TARYBA
Brangūs lietuviškosios skautybės draugai ir rėmėjai,

Kreipiuosi į Jus labai svarbiu reikalu. 2008 metų vasarą, rugpjūčio 9-19 d., vyks mūsų – Lietuvių Skautų sąjun-
gos šeimos šventė – Devintoji tautinė stovykla. Šioje stovykloje atšvęsime lietuviškosios skautybės 90 metų gyvavi-
mo jubiliejų ir pasaulinės skautybės šimtmetį. Stovyklos tema – ,,Švenčiame skautybės jubiliejų!”

Kadangi mūsų tautinės stovyklos įvyksta tik kas dešimt metų, Lietuvių Skautų sąjungos vadija deda ypatingas
pastangas padaryti šios stovyklos programą kiek galint įdomesnę ir prasmingesnę visiems LSS nariams. Padėkite
suteikti kiekvienam lietuviui skautui ir skautei galimybę dalyvauti šiame ypatingame lietuviškosios skautybės įvykyje.

Prašome čekius rašyti “Lithuanian Scouts Association” vardu ir aukas siųsti LSS tarybos iždininkui v.s. Gintui
Taorui adresu: 35 Clearwater Drive, Dover NH 03820. Aukos nurašomos nuo federalinių mokesčių. Didelis skau-
tiškas “AČIŪ” už Jūsų paramą.

Budėkime! s.v.v.s.fil. Gintaras Plačas, LSS tarybos pirmininkas

Sofijos Čiurlionienės vyr. sk.
būrelis užbaigė 2007–2008 metų

veiklos laikotarpį

Stovi ps. O. Antanaitienė, s. fil. R. Griškelienė, ps. Zita Baltramonaitė, ps. A.
Vaitienė, s. A. Reitnerienė, vyr. sk. B. Nalienė, sėdi: s. fil. G. Penčylienė, vyr.
sk. J. Zubinienė, s. J. Mockaitienė. Nedalyvavo: ps. R. Bielskienė, v. sl. J.
Hauptmanienė, s. fil. S. Kerelytė, E. Paulikienė, Vilija Staškevičienė.

Birželio 17 dieną sesės Regina
Griškelienė ir Birutė Nalienė, mūsų
būrelio rengimo vadovės, surengė
iškylą į „Topaz” restoraną priešpie-
čių. Dalyvavo devynios būrelio sesės,
kitos negalėjo išeiti iš darbų. Susi-
rinkom 11:30 val. ryto, trumpą
sueigą vedė būrelio vadovė sesė Zita.
Ji visoms padėkojo už taip linksmai
ir rūpestingai atliktus darbus Kalėdi-
nėje mugėje, Kaziuko mugėj, auką
„Skautų aido” sukaktuvėm bei Tau-
tinės stovyklos dainorėlio išleidimui.
Sesei Zitai buvo įteiktas rožyčių va-
zonėlis už ilgametį vadovavimą būre-
liui.

Šį rudenį nutarėm atšvęsti savo
būrelio 30 metų veiklos sukaktį. Bai-
giant mūsų iškylą sesė Zita visoms
palinkėjo linksmai praleisti vasaros

atostogas, pailsėti ir leisti sveikatai
atsigauti, kad kitiems metams būtų
daug jėgų toliau kartu dirbti ir links-
mai skautauti.

ps. Zita Baltramonaitė

,,Sietuvos” draugovės sueigos dalyvės.
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Ar šv. Mišiose vėl
grįšime prie lotynų

kalbos?
ALEKSAS VITKUS

Kas yra bent kiek susipažinęs su Katalikų Bažnyčios istorija, žino,
kad krikščionybė, gimusi aramėjų kalboje, tarpo hebrajų ir
graikų kalbose, kol pagaliau, dar pirmiausiais jos gyvavimo am-

žiais, perėjo į lotynų kalbą. Bažnyčiai suskilus į vakarų ir rytų apeigų
bendruomenes, vartotos ir graikų ar senoji slavų kalbos. Prasidėjus refor-
macijai, ypač protestantų bažnyčiose, buvo įvestos ir vietinių žmonių kal-
bos, visiškai ten užgožusios lotynų kalbos vartojimą. Katalikų Bažnyčia
pasiliko prie lotynų kalbos, ir jos vartojimą dar kartą patvirtino didysis
Trento suvažiavimas, įvykęs 1545–1563 metais. Todėl tada įvestos Mišios
yra vadinamos tridentinėmis, nuo senojo tos vietovės romėniško pavadi-
nimo Tridentum, ital. Trento.

Trento susirinkimas turėjo didelės reikšmės Katalikų Bažnyčios at-
naujinimui. Spiriantis prieš tuo laiku iškilusį protestantizmą. Bažnyčia ti-
kintiesiems nustatė tikslesnes dogmatines taisykles apie sakramentus, to-
kius kaip eucharistiją, atgailą, paskutinį patepimą ir t.t. Suvažiavimas
taip pat priėmė ir griežtesnius drausmės reikalavimus ne tik parapijose,
vyskupijose, bet ir pačioje Romos kurijoje.

Praėjo beveik keturi šimtai metų, kai Antrasis Vatikano suvažiavi-
mas, popiežiaus Jono XXIII įkvėptas, atsisakė lotynų kalbos. Liturgijoje
buvo įvesti ir dar keli pokyčiai: komuniją leista tikintiesiems priimti
abiem pavidalais: duona ir vynu, altorius ir atnašaujantis kunigas buvo
atsukti į bažnyčią, pradėti skaityti skaitiniai taip, kad per trejus metus
žmonės galėtų susipažinti beveik su visu Šv. Raštu.

Minint Šv. Raštą, gal reikėtų paminėti, kad sociologas Luca Diotalle-
vi, plačiai apklausęs kaip žmonės supranta Šv. Raštą, rado, kad absoliuti
dauguma pasisakė, kad jį yra sunku suprasti. Būdinga, kad nuomonės iš-
siskyrė atskirose tautose. Dauguma atsakė, kad „Šv. Raštas yra Dievo
įkvėptas žodis, bet ne kiekvienas posakis turi būti suprantamas parai-
džiui”. Ir tik vokiečiai buvo linkę sakyti, kad „Šv. Raštas yra sena pasa-
kėčių, legendų knyga, pilna moralinių pamokymų.”

Kad Vatikanas pradėjo galvoti apie lotynų kalbos grąžinimą į Mišias,
sužinojome ne tiesiogiai iš Vatikano, bet iš Londono! Pasirodo, ten birže-
lio 14 d. spaudos konferencijoje kardinolas Dario Castrillon Hoyos netikė-
tai pareiškė, jog Vatikane yra ruošiamas raštas, kuriuo visos kunigų se-
minarijos bus raginamos paruošti kunigus taip, kad jie galėtų laikyti Mi-
šias lotynų kalba, taip, kaip buvo nustatyta Trento susirinkime, ir suvar-
žyta iki 2007 metų liepos, kai popiežius Benediktas XVI panaikino kai
kuriuos suvaržymus. Naujai paruošti kunigai bus taip pat gerai įsisavinę
naujas apeigas teologijoje ir filosofijoje.

Kardinolas, kuris lankėsi Londone anglų katalikų grupės, kuri stoja
už tridentines apeigas ir lotynų kalbą, kvietimu perspėjo klausytojus, kad
manyti, jog popiežius Benediktas XVI bando apversti Vatikano II nuos-
prendžius, „yra visiška nesąmonė”. „Šventasis Tėvas, kuris yra teologas
ir yra pats dalyvavęs Vatikano II suvažiavime, – aiškino toliau kardinolas
Castrillon, – kaip tik ir elgiasi pagal to suvažiavimo dvasią, duodamas ti-
kintiesiems daugiau laisvės dalyvauti Mišių aukoje ir kitokiu būdu.”

Paklaustas žurnalisto, ar popiežius norėtų, kad tridentinės Mišios
būtų laikomos daugelyje parapijų, kardinolas atsakė: „Visose parapijose,
ne vien daugelyje, nes tai yra Dievo dovana. Popiežius siūlo šiuos liturgi-
nius turtus, nes yra svarbu, kad jaunoji karta susipažintų su Bažnyčios
praeitimi.” Pats kardinolas yra popiežiaus komisijos „Ecclesia Dei” vado-
vas, kuri rūpinasi, kaip sugrąžinti į Bažnyčią tuos katalikus, kurie buvo
pasilikę prie tradicinių apeigų.

Kardinolas paaiškino, kad parapijose galėtų būti surengtos katekizmo
klasės, skirtos tikinčiuosius paruošti pilnai suprasti tridentinių Mišių es-
mę ir taip kartu kiekvieną sekmadienį kartu su kunigu „išgyventi maldos
grožį, tylumos galią ir stiprybę, jaučiamą visiems stovint prieš Dievo al-
torių, taip išgyvenant ir suprantant, kaip ir kodėl atnašaujantis kunigas
atstovauja Kristaus asmeniui.”

Savo rašte „Summorum Pontificum” popiežius Benediktas XVI pa-
brėžė, kad tridentinės Mišios turėtų būti prieinamos kiekvienoje parapi-
joje, visur, kur grupės tikinčiųjų to pageidauja, ir kur yra kunigas, tinka-
mai pasiruošęs tokias Mišias atnašauti. „Mišios iš 1970 metų maldyno
liktų įprastinės, o tridentinės Mišios jas iškeltų į nepaprastas” – pridėjo
popiežius.

Ruošiamas dokumentas nereikalaus, kad visos parapijos automa-
tiškai įvestų tridentinių Mišių planą, bet jie gana įsakmiai pabrėžia, jog
„kur tik egzistuoja pastovi grupė katalikų, norinčių buvusių senųjų
tradicinių Mišių, klebonas turėtų ‘noriai sutikti’ tokias Mišias jiems pa-
teikti. Kardinolas Castrillon toje spaudos konferencijoje net paryškino, jog
„pastovi grupė” gali reikšti gal net tik tris ar keturis tikinčiuosius, ir
nebūtinai iš tos pačios parapijos.

Tą pačią dieną kardinolas Westminster London katedroje aukojo pir-
mas po 39 metų tridentines Mišias, kuriose dalyvavo daugiau nei 1,500
tikinčiųjų. Vis dėlto korespondentas pastebėjo, jog tarp jų nebuvo nei ang-
lų, nei Valijos vyskupų.

Įdomu, kiek ilgai ir mes, lietuviai, turėsime laukti, kol galėsime
džiaugtis jau beveik primiršta mistine tridentinių Mišių grožybe? Gal ir
mūsų jaunimas ten atras tai, ko jie šiandien neatranda?

LIETUVA PASIRENGUSI
SUGYVENTI SU RUSIJA
AUDRONIUS AŽUBALIS

2008 m. birželio 24–27 d. Audro-
nius Ažubalis, Seimo TS frakcijos
narys, Užsienio reikalų komiteto pir-
mininko pavaduotojas, su Seimo už-
sienio reikalų komiteto delegacija
Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos
Tarptautinių reikalų komiteto pirmi-
ninko kvietimu dalyvavo susitikime
su Dūmos nariais. Tokie susitikimai
jau yra tapę tradiciniai. Užsienio rei-
kalų komiteto delegacija vieną kartą
per metus važiuoja į Maskvą arba
Rusijos parlamentarai atvyksta į Lie-
tuvą. Dūmoje Seimo nariai susitiko
su Valstybės Dūmos pirmininko pa-
vaduotoju A. M. Bobakov, valdančio-
sios ,,Jedinaja Rossija” frakcijos pir-
muoju pavaduotoju A. N. Čilingarov,
užsienio reikalų viceministru V. G.
Titov, įvyko susitikimas tarptautinių
reikalų komitete. Aptarti tarpvalsty-
biniai santykiai.

,,Tėvynės sąjungos žinios” pa-
prašė A. Ažubalio pasidalinti įspū-
džiais iš šios kelionės.

Reikia pasakyti, kad pasitenkini-
mo santykiais tarp Rusijos ir Lietu-
vos iš abiejų pusių nėra daug. Dar
daugiau, pasakiau kolegoms, kad per
tuos 18 metų mums nepavyko sukur-
ti teigiamos tarpusavio santykių dar-
botvarkės. Palyginus teigiamus daly-
kus ir problemas vis dėlto problemi-
niai klausimai žymiai lenkia.

Prie teigiamų dalykų galime
priskirti istorinę 1991 m. sutartį tarp
Lietuvos ir Rusijos dėl tarpvalsty-
binių santykių pagrindų, kurioje
Rusija pripažino Lietuvą, Kovo 11-
osios aktą bei Lietuvos aneksiją 1940
m. Pavyko išspręsti Karaliaučiaus
srities tranzitą – tai unikalus spren-
dimas; yra pasirašytos sutartys dėl
sienų; pasirašyta sutartis dėl laivybos
Kuršių mariomis ir vidiniais vande-
nimis. Auga prekyba – mūsų ekspor-
tas per porą metų išaugo 30 proc.
Rusijos investicijos Lietuvoje sudaro
daugiau kaip 1 mlrd. Lt, tiesa, Lietu-
vos auga kukliai, šiuo metu sudaro
tik šiek tiek daugiau negu 145 mln.
eurų. Čia, matyt, įtakos turi ir pra-
sidėjęs spaudimas Lietuvos verslui
Karaliaučiaus srityje. Tie, kurie
nesutinka perleisti verslo ,,kažkam”,
dingsta kaip S. Jucius ar subadomi
peiliais kaip jo įpėdinis.

Reikia pripažinti, kad žymiai
daugiau yra neišspręstų klausimų.
Tarpvalstybinius santykius didele
dalimi apsprendžia oficialūs apsilan-
kymai, kurie yra tam tikri švyturiai,
parodantys, kad santykiai tarp vals-

tybių yra geri. O iki šiol nė vienas
Rusijos Federacijos prezidentas nėra
apsilankęs Lietuvoje. Ženklas yra ir
tai, kad dabartiniu metu į mūsų prem-
jero šešis laiškus Rusijos premjerui
negauta nė vieno atsakymo. Kaip ir
ženklas, kad 3 metus po sutarties su
Rusija dėl sienos pasirašymo ta ma-
žytė sienos atkarpėlė su Karaliau-
čiaus sritimi nėra nustatyta. Rusija
teisinasi... pinigų stoka! Apie garsiojo
dujotiekio ,,Družba” ,,kranelio užsu-
kimą” mes taip pat nesame infor-
muoti ar ne pusantrų metų, išskyrus
vieno Dūmos komiteto pirmininko
raštą. 43 nusikaltėliai slapstosi Ru-
sijos Federacijoje, o Rusija atsisako
mums padėti juos apklausti.

Rusija nevykdo savo įsipareigo-
jimų Europos Tarybai, – yra pasira-
šiusi programą dėl mūsų tremtinių
arba jų palikuonių grįžimo į tėvynę.
Pagaliau sutartis dėl laivybos Kuršių
mariomis ir vidaus vandenimis nėra
patvirtinta ir dar net nepateikta Dū-
mai. ,,Vnešekonombankas” tebelieka
skolingas mūsų piliečiams. O skolos
mūsų statybininkams – juokingi pini-
gai – 800 tūkst. dol. (gal jau ir tų
kompanijų, kurios Rusijoje statė gy-
venamuosius namus St. Peterburgo
srityje ir Karaliaučiuje, nebėra). Tu-
rime problemų dėl sutarties dėl kapų
tvarkymo, deramasi jau daug metų.

Visa tai sudėjus matome, kad
mūsų santykiai, prasidėję labai aukš-
ta gaida Vytauto Landsbergio ir B.
Jelcin parašais, po to sustojo. Ir sus-
tojo tada, kai, pasikeitus vadovybei,
Rusijoje pradėjo keistis kryptis, pasi-
keitė ir požiūris į ,,artimąjį užsienį”.

Galimi problemų sprendimai

Nepaisant to, kad pokalbiai vyko
Seimo arba Dūmos įprastu būdu, –
kai kalbama pakeltu balsu, – reikia
didinti tarpusavio pasitikėjimą. Mano
pasiūlymas buvo paprastas – pada-
rome knygą ir pavadiname ją baltąja,
žaliąja, raudonąja ar dar kaip nors
kitaip ir surašome abiejų pusių gin-
čytinus, išsprendžiamus ir beviltiš-
kus klausimus, kuriuos kol kas reikia
atidėti. Pradedame nuo faktų išdėsty-
mo. Dabar kiekviena institucija išdės-
to savo problemas, o bendro vaizdo
abi pusės ar bent jau viena iš jų ne-
turi.

Kitas dalykas – reikia, kad į tarp-
valstybinių santykių sprendimą la-
biau įsitrauktų abiejų pusių visuome-
nė. Mums buvo pasakyta, kad Dūma
priims griežtą pareiškimą prieš Lie-
tuvą. Mano atsakymas buvo – Lie-
tuva gali atsakyti tuo pačiu, bet tas
pareiškimų karas nieko teigiamo ne-
duos. Reikia susėsti ir pradėti kal-
bėtis iš esmės, ir geriausias laikas
tam yra kiti metai. Mes švęsime Lie-
tuvos vardo paminėjimo 1000-metį,
beje, Lietuvos vardas paminėtas kar-
tu su Rusijos vardu. Kitais metais,
vasario mėnesį, švęsime diplomatinių
santykių užmezgimo tarp Maskvos
kunigaikštystės ir Lietuvos Didžio-
sios kunigaikštystės 515 m. sukaktį –
sutartis buvo pasirašyta tarp caro
Ivano III ir Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Aleksandro. Rusija tuomet
pirmą kartą sutartį dėl pasikeitimo
pasiuntinybėmis pasirašė su Euro-
pos valstybe. Siūliau: dalyvaukite,
kurkime monografijas, kvieskime is-
torikus, renkime renginius.

Nukelta į 9 psl.

Mūsų santykiai, pra-
sidėję labai aukšta na-
ta V. Landsbergio ir B.
Jelcin parašais, po to
sustojo. Sustojo tada,
kai pasikeitus vadovy-
bei Rusijoje pasikeitė
požiūris į ,,artimąjį už-
sienį”.
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PAMINKLO KOMUNIZMO AUKOMS
ATMINTI VIENERIŲ METŲ SUKAKTIS

MONIKA RAMANAUSKAITÈ
Specialiai ,,Draugui’’
iš Washington, DC

Jungtinių Amerikos valstijų
sostinėje Washington, DC iškilmingai
paminėta paminklo komunizmo
aukoms atminti atidarymo vienerių
metų sukaktis. Šalia kitų istorinių
paminklų, politinių centrų, Mas-
sachusetts ir New Jersey gatvių san-
kirtoje, saulėtą ir šiltą š. m. birželio
12 d. rytą rinkosi garbingi svečiai. Į
minėjimą atvyko Prekybos sekreto-
rius Carlos Gutierrez, Atstovų rūmų
daugumos vadovas Steny Hoyer,
Kongreso nariai: Thaddeus McCotter
(R-MI), Denis Kucinich (D-OH),
Shelley Berkley (D-NV), Dana Roh-
rabacher (R-CA), Ileana Ros-Lehti-
nen (R-FL), Jackie Speier (D-CA),
Eliot Engel (D-NY), Anna Eshoo (D-
CA) ir Marcy Kaptur (D-OH), diplo-
matinio korpuso, visuomeninių orga-
nizacijų, žiniasklaidos atstovai.

Tokiame minėjime išnyksta poli-
tinių partijų įvairovė, trumpam
pasimiršta rinkiminių kampanijų
rūpesčiai. Visus suvienija pagrindinis
šventės tikslas – demokratija ir lais-
vė, komunizmo aukų atminimas,
Tom Lantos atminimas. ,,Įsipareigo-
jimas laisvei peržengia bet kokią
politinę partiją”, – renginio metu,
dalindamasis ilgamete darbo patirti-
mi, sakė Kongreso narys McCotter. D.
Rohrabacher, paminklo projekto
autorius, tiki, kad „nieko nėra svar-
biau už komunizmo aukų atminimą”.
Šiandien jie – laisvės gynėjai ir čem-
pionai.

Žinome, kad Jungtinės Amerikos
valstijos – demokratijos lopšys: šalies
gyventojai, kitataučiai jau daugelį
metų džiaugiasi žodžio, tikėjimo,
rasės, lyties, odos spalvos ir politinių
įsitikinimų laisve. Tiesa, dalyvių
nuomone, pasaulyje vis dar jaučiame
komunizmo grėsmę. Todėl nevalia
pamiršti šios santvarkos pėdsakų,
negalime likti abejingais kovoju-
siems, kentėjusiems, žuvusiems ir
tiems, kurie komunistinę santvarką
išgyvena šiandien. Apmaudu, kad
Kinijos, Kubos ir Vietnamo tautos vis
dar komunistinės valstybės. Tačiau
JAV palaikymas, daugelio kitų šalių
parama ir artimas bendradarbiavi-
mas skatina tikėti ir drąsiai eiti per-

galės link. Kongreso rūmų narys
Rohrabacher sakė: „Mes, laisvi žmo-
nės, netoleruosime komunistinio re-
žimo”, nes komunizmas, pasak poli-
tiko ir paminklo įkūrimo pirmininko
Lee Edwards, – didžiausias pavojus
laisvei.

Švenčiant paminklo komunizmo
aukoms atminti vienerių metų su-
kaktį iškyla garbingi, istorijoje įrašyti
prisiminimai. Mename svarbias as-
menybes, jų nuopelnus, palaikymą,
esame dėkingi jiems. Don Ritter,
šventės dalyvius kvietė sugrįžti į
1991 metus. Tada Rygoje, Taline ir
Vilniuje subruzdėjo rusų armija.
Baltijos valstybėse pasigirdo šūviai,
aidėjo kareivių balsai, pravažiuo-
jančių tankų keliami garsai. Ritter,
buvęs Kongreso rūmų narys, ir Steny
Hoyer, tuo metu užėmę pirmininko
pareigas Helsinkio komisijoje, su-
skubo į kelionę už Atlanto vandeny-
no: į Lietuvą, Latviją ir Estiją. Kodėl?
Būti arčiau kovojančių, būti kartu,
išreikšti JAV solidarumą. Neabejo-
tina – tai buvo svarbus palaikymas
vardan trokštamos laisvės, vardan
nepriklausomybės.

Suprantame, kad paminklas ko-
munizmo aukoms atminti yra svar-
bus istorijos palikimas, kurį nagrinės
esančios ir ateinančios kartos. Dar
ilgai „skaitysime” gyvenimą žmonių,
kurie kentė tironiją, kovojo už teisy-
bę ir kūrė pamatus laisvei. Tom Lan-
tos – vienas iš jų, – sakė Prekybos
sekretorius Carlos Gutierrez.

Renginio svečiai už nuoširdų rū-
pestį ir didžiulę paramą įamžinant
komunizmo aukų atminimą dėkojo
buvusiam bendradarbiui, draugui,
geram bičiuliui ir pažįstamam Tom
Lantos, kurio netekome 2007 metais
vasario mėnesį. Žymus politikas, ger-
biamas Kongreso rūmų narys po mir-
ties pagerbtas Truman-Reagan lais-
vės medaliu, kuris buvo įteiktas poli-
tiko našlei Anette Lantos.

Šventės metu susirinkusieji tu-
rėjo galimybę susipažinti ir su virtu-
alaus muziejaus komunizmo aukoms
atminti projektu. Tikimasi, kad mu-
ziejus, kuriame išvysime nepamirš-
tamą raudonojo režimo istoriją, apsi-
lankyti „pakvies” jau ateinančių me-
tų vasarą.

Renginio pabaigoje paminklą
papuošė spalvingi žiedų vainikai,
puokštės, skirtos kovotojams už
laisvę, tikėjusiems ir turėjusiems viltį
būti stipresniais už komunizmą.
Daugelio šalių ambasadoriai ir diplo-
matai kartu su Amerikos organizaci-
jų, tarp kurių ir Jungtinis Baltijos
Amerikos nacionalinis komitetas,
Nacionalinė Amerikos ir Vengrijos
Federacija, Amerikos ir Afganistano
prekybos rūmai, Tarptautinė Tibeto
kampanija ir Krymo totorių asamblė-
ja, atstovais pagerbė per 100 mln.
žmonių, visame pasaulyje kritusių
kovoje prieš komunistus ir jų pro-
paguojamą santvarką.

Tikime, jog prisiminimuose il-
gam išliks šiltas ir saulėtas 2008
metų birželio 12 d. rytas, įspūdingos
šventės akimirkos. Norėtųsi, kad
tolimesni planai – įsteigti specialų
Komunizmo aukų atminimo muziejų
Washington, DC taps realybe, kad
ateinančios kartos turės galimybę
pažvelgti į praeitį, įvertinti laisvės
kainą, idant jaustume nenumaldomą
atsakomybę ir norą išsaugoti nacio-
nalines vertybes.

Renginio šeimininkas, buvęs Kongreso narys Don Ritter ir Atstovų rūmų
daugumos vadovas Steny Hoyer. D. Ritter, pristatydamas S. Hoyer, prisimi-
nė judviejų ir kitų Kongreso narių delegacijos kelionę, kurios tikslas buvo
išreikšti JAV solidarumą, kilus neramumams 1991 m. sausį, į Baltijos šalis.

Daugiau nei dvi dešimtys ambasadų ir JAV etninių organizacijų atstovai
dalyvavo vainikų padėjimo iškilmėse. Nuotraukoje: JAV Baltarusijos ben-
druomenės atstovai Yaraslau Kryvoi ir Irina Krasovskaya, Ukrainos
ambasadorius Oleh Shamshur, JAV Vietnamo bendruomenes narė Binh
Nguyen, JAV Ukrainos Kongreso komiteto atstovas Michael Sawkiw ir
Tibeto buvusių veteranų koalicijos atstovas Doan Huu Dinh.

Tibeto amerikiečiai pagerbia komunizmo aukas. Centre – Dalai Lama dukterėčia ir Tarptautinės Tibeto kampani-
jos atstovas. JBANC nuotraukos
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STEBUKLAI — TAI NE DIRBTINIAI STATINIAI
AR DIDINGI RENGINIAI

Romualdas Kriaučiūnas yra lin-
kęs viską, kas yra didinga, laikyti ste-
buklais. Jis pats savo atsakyme kartą
yra sakęs, kad stebuklais laikytini
antgamtiniai reiškiniai, normaliai
negalintys įvykti. Mano manymu,
žodį ,,stebuklas” vartoja tik tikinčioji
visuomenė nepaprastiems įvykiams
įvardyti, o ne tie, kuriems tikėjimas
nėra svarbus ir kurie gali šį žodį
panaudoti kam tik nori. R. Kriaučiū-
nas taip pat rašė, kad yra ir antroji
šio žodžio reikšmė – nuostabūs, nepa-
prasti ir nuostabą keliantys dalykai ir
kad jie gali būti vadinami stebuklais. 

Sunkiai suprantamas yra R.
Kriaučiūno kvietimas parašyti septy-
nis JAV lietuvių išeivijos stebuklus
(,,Draugas” 2008 m. birželio 25 d.).
Stebuklai tikrai neįvyko, jie atsirado

darbščiujų asmenų, kurie šiems dar-
bams skyrė daug savo laiko, proto
jėgų ir sumanumo, dėka. Jis savo
kvietime pamini kelis jų, tai: Čikagos
lietuvių opera, Dainų ir šokių šventė,
Mokslo ir kūrybos simpoziumai ir t.t.

Reikia manyti, kad asmenys,
rašantys apie atliktus didingus dar-
bus, nepalaikys jų stebuklais, o tik
iškels šių asmenų nuostabius darbus,
vertus paminėjimo ir pagarbos, nors
R. Kriaučiūnas prašo nerašyti apie
juos. Sunku suprasti tokį draudimą.
Juk ne tiek svarbūs objektai, kiek –
šių objektų kūrėjai. Šitie asmenys
turi būti įmžinti istorijoje su jų atlik-
tais darbais.

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL

SEPTYNI JAV LIETUVIÛ (LB/DYPUKÛ) 
STEBUKLAI:

1. Lietuvių enciklopedija/Encyclopedia Lituanica.
2. Lietuvių Fondas.
3. (JAV/Kanados) LB Švietimo tinklas.
4. ,,Draugas” ir Draugo fondas.
5. ,,Lituanus” (per 54 metus 216 numerių!)
6. Lietuvos vaikų viltis.
7. Dainų ir šokių šventės.

Danguolė ir Antanas Klimai
Rochester, NY

ATSILIEPIMAS Î R. KRIAUÇIÙNO STRAIPSNÎ
Atsakydamas į dr. Kriaučiūno straipsnį (,,Draugas” 2008 m. birželio 25

d.), siūlau šias organizacijas į septynių ,,stebuklų” išeivijoje sąrašą:
1. Lietuvių Enciklopedija
2. ,,Draugas”
3. Lietuvių Fondas
4. Dainavos stovykla
5. Lituanistikos tyrimų ir studijų centras
6. Jaunimo centras
7. Čikagos Lietuvių opera

Vytautas J. Bieliauskas, Ph. D, Psy. D., ABPP
Cincinnati, OH

PATIKSLINIMAI
Š. m. liepos 2 d. ,,Draugo” straips-

nio ,,’SPARNAI’ Kaune: org. ‘Vaiko
vartai į mokslą’ rengiamas semi-
naras” parašas po nuotrauka turėtų
būti: paskaitininkė, Kauno medicinos
universiteto profilaktinės medicinos
katedroje dirbanti docentė Nida Že-
maitienė,  sveikinimo žodį tarusi org.

rėmėjų būrelio Washington, DC koor-
dinatorė Teresė Landsbergienė ir
kitos seminaro dalyvės.

Penktosios charakterio ugdymo
programos tikslus pavadinimas, kaip
ir seminaro, – ,,SPARNAI- Socialinių
problemų apžvalga ir įveika”. 

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai su-
tampa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško
autorius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo
adresą ir telefono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdi-
name. 

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Elektroninėje ,,Draugo” liepos 2
d. laidoje jau skaitėme įdomų ir išsa-
mų Dalios Cidzikaitės aprašymą apie
Lietuvių Fondo surengtą spaudos
konferenciją. Jos dalyviai buvo supa-
žindinti su šių metų pelno paskirsty-
mo rezultatais. Aprašyme apstu skai-
čių, pavardžių bei paaiškinimų.

Internete radau ir išsispausdinau
2008 metų LF stipendininkų sąrašą
ir paramos skirstymo lentelę. Stipen-
dininkų sąraše yra 80 pavardžių. Prie
jų pažymėta jų studijų šaka ir mokyk-
la. Įdomu, kad beveik trys ketvirta-
daliai stipendininkų yra merginos. O
tarp tų merginų matosi daug gražių
lietuviškų vardų – Ugnė, Rasa, Eglė,
Lina, Rima, Aista, Dainora, Daina,
Daiva, Vakarė, Jūratė, Vaiva, Algė,
Mėta ir kt. Vaikinų varduose lietuviš-
kumo irgi netrūksta – Nerijus, Algir-
das, Kazimieras, Danius, Giedrimas,
Mantautas, Mindaugas, Girius, Gy-
tis, Giedrius ir kt. Būtų labai įdomu
žinoti jų gyvenamąją vietą ar bent
valstybę. Didelė įvairovė pastebima
pasirinktose studijų šakose. Jei prieš
50 metų dauguma vaikinų būtų rin-
kęsi inžineriją, o merginos – biologiją
ar chemiją, šiame stipendininkų są-
raše randami tik trys būsimieji inži-
nieriai ir tiek pat chemikų.

Ne mažesnė įvairovė ir mokyklo-
se bei universitetuose. Prie šešių sti-
pendininkų pažymėtas Vilniaus uni-
versitetas. Didelė dauguma univer-
sitetų yra JAV. Tačiau viena stipen-
dininkė lankys ar lanko Universita
Ca Forcari Venezia, kitas – Royal
Aca-demy of Music, dar kita – Vienos
diplomatinę akademiją. Minimi ir
Leipzig universitetas, Westminster
Choir College, Newcastle University,
UK, Universite Paris-Sorbone. Trys
stipendininkai yra iš Kauno kunigų
seminarijos. Gal įdomiausia ir neįti-
kėtina, kad šeši stipendininkai yra iš
Vasario 16-osios gimnazijos ir visi
studijuoja ar studijuos lietuvių kalbą.

Visiems šiems visiems stipendi-
ninkams paskirta 144,235 dol. Šią su-
mą padalinus iš 80 turimų stipendi-
ninkų, gaunasi gana kukli 1,803 dol.
stipendija. Daug kur Amerikoje, ypač
privačiuose universitetuose, už tą
sumą ,,nenusipirksi” nė vieno kurso.
Stipendijos perkamoji galia atitinka-
mai padidėja gal tik Lietuvoje. Di-
delei daugumai – 56 stipendininkams
– stipendijos pilnai ar iš dalies skirtos
iš LF specialiųjų fondų pagal jų
įsteigėjų nurodymus. 

Toliau aptarsiu LF 2008 m. para-
mos skirstymo lentelę. Joje surašyti
JAV LB, PLB, žiniasklaidos ir kiti
prašymai iš JAV. Lentelėje taip pat
pateikti prašymai iš kituose kraštuo-
se gyvenančios išeivijos ir prašymai iš
Lietuvos. Lentelėje duodama pra-
šytojo pavardė, atsakingas asmuo,
projekto apibūdinimas, prašyta ir
paskirta suma. Paramos prašymai
galėjo būti pilnai ar iš dalies paten-
kinti. Buvo prašytojų, kurie nieko
negavo. Iš prašymų, kurie buvo pilnai
patenkinti, paminėsiu keletą stam-
besnių, skliausteliuose duodant pra-
šytą bei paskirtą sumą. XIV Pasaulio

Lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziu-
mas (15,000 dol.); Parama JAV litu-
anistinėms mokykloms (90,000 dol.);
Fotoalbumas ,,Lietuvių kultūrinis
palikimas Amerikoje” (10,000 dol.);
XII Pietų Amerikos Lietuvių jaunimo
suvažiavimas Urugvajuje (7,500 dol.).
Dar pora projektų, gavusių prašytą
sumą: A.S.K. ,,Lituanicos” sporto
klubui bendra parama (5,000 dol.);
ALKA archyvų inventorizacija (5,000
dol.); Nauji lietuviški choriniai kūri-
niai Trijų chorų koncertų proga
(6,000 dol.); PLB Lituanistikos kate-
dra Illinois universitete Čikagoje
(30,000 dol.); 2007 m. vykusios konfe-
rencijos dokumentų knygos anglų
kalba leidyba (10,000 dol.).

Tarp nieko negavusiųjų rikiuo-
jasi daugybė projektų. Jų prašyta
suma  čia pateikiama skliausteliuose.
Folkloro grupė ,,Virvytė” dalinasi
Lietuvos praeitimi ir dabartimi
(10,000 dol.); Studija R radijo progra-
ma, IL (18,999 dol.); Lietuvių kultū-
ros centras New York (30,328 dol.);
Knyga ,,PLB veiklos atspindžiai
1973-98” (19,000 dol.); Paroda: ,,Siu-
vinėtos pasakos ir kasdieninės istori-
jos” (6,173 dol.); JAV Lietuvių porta-
lo ,,Litua” palaikymas ir praplėtimas
(9,000 dol.); Trijų veiksmų opera
,,Madam Butterfly” (10,000 dol.);
Filmas: ,,Atsiliepki sese geltonkase”
(22,425 dol.); Knyga: ,,Raudoniukų
šeima” (17,000 dol.). Pats didžiausias
nieko negavęs prašymas – ketvirčiui
milijono dolerių sumai, buvo iš Wa-
shington universiteto Baltijos studijų
nuolatinio fondo.

Lietuviškos spaudos skaityto-
jams gali būti ypač įdomu žiniasklai-
dos prašymai paramai. Iš viso buvo
prašyta 135,965 dol., o paskirta
38,000 dol., taigi, 28 proc. prašytos
sumos. Dirva gavo 2,500 dol., ,,Drau-
gas” – 12,500 dol., torontiškiai ,,Tė-
viškės žiburiai” – 3,500 dol., JAV LB
žurnalas ,,Bridges” 3,000 dol., ,,Į
laisvę” – 2,500 dol., ,,Pasaulio lietu-
vis” – 3,500 dol., ,,Pensininkas” –
2,000 dol., ,,Ecos de Lithuania” –
1,500 dol., ,,Lietuviškų melodijų”
radijo valandėlė 500 dol. ,,Margutis
II” – 5,000 dol.; ,,Tėvynės garsai” –
1,500 dol. Kiti trys prašytojai nieko
negavo.

Tarp nieko negavusiųjų pami-
nėtinos JAV LB Kultūrinės premijos
2008 metams. Buvo prašyta 7,200
dol. Reikia manyti, jog čia buvo koks
nors lėšų pervedimo reikalas, o ne
gražios ir prasmingos tradicijos rėmi-
mo pabaiga. Iš 34 prašymų iš Lietu-
vos parama buvo paskirta tik trims.
Šalia jau minėtos konferencijos kny-
gos anglų kalba leidybos, po tūkstan-
tį dolerių gavo LGAVO ,,Sugrįžus”
seminarai ir ,,Misija Sibiras ‘08”.
Dokumentinių filmų ciklas ,,Žymiau-
si pasaulio lietuviai” prašė 40,000
dol., ,,Ateities” jaunimo žurnalas
norėjo 2,500 dol. Lietuvių išeivijos
institutas pateikė septynis prašymus,
bet negavo nieko. Kiek toks sprendi-
mas padės tampresnių santykių tarp
Lietuvos mokslininkų ir išeivijos
vystymo? 

Tarp gavusiųjų tiek, kiek prašė,
ir nieko negavusiųjų yra dauguma

Pora pastabų apie Lietuvių
Fondo paramos paskirstymą

prašytojų, kuriems išvardyti nėra vie-
tos. Bent bendrai pagal katerogijas,
jie jau buvo aptarti minėtame D. Ci-
dzikaitės straipsnyje. Visą paramos
prašytojų sąrašą galima rasti inter-
nete www.lithuanianfoundation.org
internete.

Kiek visa tai LF kainavo? Turi-

momis žiniomis, 2008 metų LF tvar-
kymo, investavimo ir raštinės išlai-
doms biudžete yra paskirta 389,199
dol. Stipendijoms ir paramai 649,674
dol. Tad gaunasi 37:63 santykis. Per-
nai metais tas išlaidų ir paskirstytos
bendros paramos bei stipendijų san-
tykis buvo 36:64. Matomas mažas
skirtumas, bet – tik ne į norimą pusę. 
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Partijai patars viešûjû� ryšiû�  
specialistai iš Jungtiniû Valstijû

Anglikonû� Bažnyçia pritarè�
moterû� vyskupystei

Stabdomas dujotiekio poveikio
aplinkai tyrimas 

Vilnius, liepos 8 d. (ELTA) – Ren-
giantis Seimo rinkimams partijai
Tvarka ir teisingumas patars JAV
viešųjų ryšių įmonė ,,Brown Lloyd
James”. Šios įmonės atstovas dirbo
JAV prezidento Bill Clinton rinkimų
kampanijoje.

Ši įmonė padės partijai užmegzti
ryšius su kolegomis Vakarų valstybė-
se: užsienio politikais, žmogaus teisių
organizacijomis, judėjimais už demo-
kratiją, prieš korupciją ir piktnau-
džiavimą valdžia.

Taip sutarta vykusiame partijos
pirmininko Rolando Pakso susitiki-
me su įmonės atstovu Mike Holtz-
man. Pasak sutartį pasirašiusio Rin-
kimų vadovo V. Mazuronio, ,,bus dir-
bama projektiniu principu”. 

Agentūra ,,Brown Lloyd James”
bendradarbiavo ir dirba su Leiboristų
ir Konservatorių partijomis Didžiojo-
je Britanijoje, kitų Europos Sąjungos
valstybių politinėmis partijomis ir
politikos veikėjais, Didžiosios Brita-
nijos karališkąja šeima. 

Vilnius, liepos 7 d. (ELTA) – Antano Vaičiulaičio literatūrinė premija
šiais metais paskirta rašytojai Bitei Vilimaitei. Rašytojų klube surengtame va-
kare dalyvavo rašytojai Vytautas Martinkus, Juozas Aputis, Vanda Juknaitė,
Danielius Mušinskas, Bitė Vilimaitė, literatūrologė Jūratė Sprindytė, aktorė
Dalia Michelevičiūtė, rašytojo dukterys Danutė, Joana, Aldona Vaičiulaitytės.

Iš kairės: Juozas Aputis, Danutė Vaičiulaitytė, Vytautas Martinkus, Aldona
Vaičiulaitytė, Bitė Vilimaitė. Piotro Romančiko (ELTA) nuotr.

„Sibiro žygeiviai“ leidosi 
î penktâjâ kelionê�

Svarbu žinoti
Santuokas, gimimus bei mirtis

registruos ir diplomatai

DELFI – Užsienyje gyvenan-
tiems lietuviams nuo liepos yra leng-
viau įregistruoti santuoką, kūdikio
gimimą ir artimo žmogaus netektį.
Pernai pavasarį pasirašytu bendru
teisingumo ir užsienio reikalų minist-
rų įsakymu, nuo liepos 1 d. Lietuvos
diplomatinėse atstovybėse ir konsu-
linėse įstaigose pradedami registruoti
mūsų šalies piliečių gimimai, santuo-
kos ir mirtys. Pagal iki šiol galiojusią
tvarką, užsienyje susituokę lietuviai
pateikdavo diplomatinei atstovybei
santuokos liudijimą ir kitus reikia-
mus dokumentus, kad šį faktą būtų
galima užfiksuoti Lietuvos duomenų
bazėse. Dalis išeivių tuoktis parvyk-
davo į Lietuvą. Dabar norintieji susi-
tuokti užsienyje neturės ieškoti ati-
tinkamos tarnybos šalyje, kurioje gy-
vena. Kaip pranešė Lietuvos ambasa-
da Didžiojoje Britanijoje, santuokas
bus galima registruoti tik tarp dviejų
Lietuvos piliečių. 

Norintys susituokti turėtų as-
meniškai pateikti nustatytos formos
prašymą, gimimo liudijimus ir as-
mens tapatybės dokumentus (pasus
arba asmens tapatybės korteles). Iš-
situokę asmenys turės pateikti ir iš-
tuokos liudijimą, o našliai – buvusio
sutuoktinio mirties liudijimą. San-
tuokos registravimo data bus paskir-
ta ne anksčiau kaip po mėnesio nuo
visų dokumentų pateikimo. Ne vėliau
kaip dvi savaitės iki nustatytos proce-
dūros datos būsimųjų sutuoktinių pa-
vardės bus viešai skelbiamos ambasa-
dos konsuliniame skyriuje ir interne-
to svetainėje. Nors santuokos regist-
ravimas suprantamas kaip iškilmin-
gas aktas, ministrų nustatytoje tvar-
koje nėra numatytos jokios iškilmės. 

Be draudimo liudijimo užsienyje
galite netekti vairavimo teisių

BNS – Lietuvai tapus Šengeno
erdvės nare ir sumažėjus įvairių for-
malumų pervažiuojant sienas, tikėti-
na, kad dar daugiau Lietuvos piliečių
į keliones užsienyje važiuos nuosa-

vais automobiliais. Didėjant tokių ke-
liautojų srautams po užsienio valsty-
bes, draudikai perspėja, kad be priva-
lomojo draudimo liudijimo užsienyje
galima pakloti nemažas sumas ar net
netekti vairavimo teisių. „Už vairavi-
mą neturint draudimo liudijimo ar
jam negaliojant, užsienyje baudos la-
bai griežtos ir priklausomai nuo ša-
lies gali siekti daugiau nei 20 tūkst.
litų. Pavyzdžiui, Airijoje už tokį pa-
žeidimą gresia baudos iki 2 tūkst. eu-
rų, Prancūzijoje – iki 3,750 eurų, o
Anglijoje gali siekti net 5 tūkst. sva-
rų. Už tokius pažeidimus gresia ne
tik piniginės baudos, kai kuriose šaly-
se gali būti atimtos vairavimo teisės,
transporto priemonės ar net laisvės
atėmimas”, – perspėja „ERGO Lie-
tuva” Civilinės atsakomybės, nelai-
mingų atsitikimų, transporto prie-
monių ir sveikatos draudimo depar-
tamento direktorius Audrius Pilčicas.
Tuo tarpu baudos Lietuvoje be priva-
lomojo vairuotojų draudimo siekia
šiek tiek daugiau nei 80 litų.

Keliaujant automobiliu užsienyje
privalu turėti vairuotojo pažymėjimą,
transporto priemonės registracijos
dokumentą ir transporto priemonės
civilinės atsakomybės draudimo liu-
dijimą arba žaliąją kortelę – vairuoto-
jų civilinės atsakomybės privalomąjį
draudimą, galiojantį Europos ekono-
minės erdvės valstybėse (ES valsty-
bės narės, Islandija, Norvegija, Lich-
tenšteinas) ir Šveicarijoje. Vykstant į
valstybes, kurios nepriklauso „Žalio-
sios kortelės” biurui, būtina įsigyti
ten galiojantį privalomąjį transporto
priemonių valdytojų civilinės atsako-
mybės draudimą. Taip pat patariama
turėti vykstančių į užsienį sveikatos
draudimą.

Jei į kelionę nevažiuoja transpor-
to priemonės savininkas, patartina
turėti įgaliojimą. Pvz., jei vykstate į
kelionę tarnybiniu automobiliu, pa-
tartina turėti įgaliojimą, nes yra vals-
tybių, kurių pasienio kontrolės pa-
reigūnai gali jo paprašyti (pvz., Bal-
tarusija). Taip pat patariama įgalioji-
mo tekstą turėti rusų, anglų ar vokie-
čių kalbomis.

Vilnius, liepos 8 d. (BNS) – Lie-
tuvos europarlamentarai teigia, kad
vokiečiai ir Rusijos įmonė „Gaz-
prom”, pasitelkę lobistus Europos
Parlamente bando sužlugdyti neprik-
lausomą būsimo dujotiekio Baltijos
jūroje poveikio aplinkai tyrimą.

Europos parlamente stringa Bal-
tijos šalių siekis, kad būtų atlikta ne-
priklausomas Vokietiją ir Rusiją su-
jungsiančio „Nord Stream” dujotie-
kio poveikio aplinkai tyrimas. Pasak

Lietuvos europarlamentarų, dujotie-
kio šalininkai griebiasi įvairių gudry-
bių, kad rezoliucija dėl dujotiekio
grėsmės Baltijos jūrai būtų svarsto-
ma iš naujo arba atidėta.  

Europos parlamento narys profe-
sorius Vytautas Landsbergis teigia,
kad Rusijos dujų monopolininkas vei-
kia per savo lobistus ES įstaigose ir
siekia pakeisti sprendimą, kad „Nord
Stream” dujotiekis būtų tiesiamas tik
ištyrus jo poveikį aplinkai.

Atkelta iš 1 psl.
grįžęs iš Sibiro, bet į ten vykęs tik tris
kartus – krašto apsaugos ministras
yra gimęs tremtyje, Krasnojarsko
krašte.

Tarptautinės komisijos nacių ir
sovietinio okupacinių režimų nusi-
kaltimams Lietuvoje įvertinti sekre-
toriato vykdantysis direktorius
Ronaldas Račinskas pabrėžė, kad la-
bai svarbu giliau suvokti savo tautos
istoriją, ir priminė, kad dabar visame
pasaulyje iš naujo apmąstomi totali-
tarinių režimų baisumai.

Lietuvos politinių kalinių sąjun-
gos ir Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių bendrijos pirmininkas An-
tanas Napoleonas Stasiškis teigė len-
kiąs galvą prieš projekto sumanyto-
jus, o jo dalyviams linkėjo ištvermės.
Pasak A. N. Stasiškio (tremtinių sū-
naus, kalėjusio Sibire), ši ekspedicija
turi labai aiškų humanistinį tikslą, ji
veda į teisingesnius santykius su di-
džiąja Lietuvos kaimyne.

Ekspedicijos dalyvių vardu žodį
tarė žinomas pramogų pasaulio atsto-
vas Marijonas Mikutavičius. Atsaky-
damas į Vytauto Landsbergio išreikš-

tą lūkestį, kad galbūt kelionėje Mari-
jonas surimtės, M. Mikutavičius ne-
juokaudamas paaiškino, kad surim-
tėti greičiausiai nepavyks, nes į eks-
pediciją vyksta labai linksmų žmonių
grupė. O paskui dar rimčiau prisimi-
nė savo senelio tremtinio žodžius,
kad gerų žmonių yra visais laikais ir
visur, ir pabrėžė, kad praeities trage-
dijos neturi kurstyti keršto jausmo.

Svarbiausias ekspedicijos tikslas
– sutvarkyti labai apleistas antras pa-
gal dydį lietuviškas Sibiro kapines.
Patyrusio ekspedicijų vadovo Gin-
tauto Aleknos vedami žygeiviai dau-
gybę kilometrų su kuprinėmis ant pe-
čių keliaus pėsčiomis, didžiąją laiko
dalį gyvens palapinėse gamtoje. Žygis
Sibire truks tris savaites – nuo liepos
3 d. iki liepos 23 d.

Naujausiomis žiniomis, projekto
dalyviai sėkmingai įveikė pirmąją ke-
lionės atkarpą ir pasiekė Sibiro rajo-
nus. Kaip sakė projekto dalyvis Arnas
Marcinkus, keletą tūkstančių kilo-
metrų įveikę projekto dalyviai jaučia-
si šiek tiek pavargę, tačiau nepraradę
geros nuotaikos ir noro rasti lietuvių
tremtinių pėdsakus Irkutsko rajone.

Vilnius, liepos 8 d. (Bernardi-
nai.lt) – Pirmadienį Anglikonų Baž-
nyčios vadovybė balsavimu pritarė
galimybei skirti moteris į vyskupo pa-
reigas. Ligi šiol ši galimybė buvo lai-
koma grėsme Anglikonų Bažnyčios
vienybei. Iš tiesų šiuo metu visame
pasaulyje pasklidusi Anglikonų Baž-
nyčia išgyvena vieną rimčiausių vie-
nybės grėsmių per visą savo gyvavi-
mo istoriją. Skilimo pavojus ypač sus-
tiprėjo po to, kai kunigais buvo pas-
kirta keletas homoseksualinės pak-
raipos vyrų.

Po iki vėlumos trukusių ginčų
Anglijos Bažnyčios bendrasis sinodas,
kuris yra aukščiausia bažnytinės
doktrinos grandis Britanijoje, pa-
kankama balsų dauguma pritarė ga-
limybei skirti moteris vyskupo tar-
nystei, nepaisant aštrių nesutarimų
su tradicinių pažiūrų nariais.

Balsavimo rezultatus bažnytinis
parlamentas vadina „istoriniais”, nes
jie, kaip sakoma pirmuosiuose pra-
nešimuose, parodo, jog jau gyvuoja
pagrindinis palaikymas būsimam mo-

terų – vyskupių paskyrimui.
Bendrojo sinodo nariai, susirin-

kę Jorke, Šiaurės Britanijoje, balsavo
taip pat ir už „praktinio kodo” įvedi-
mą, kuris suteiktų teisę reikalauti
vyskupo vyro („call in a man”) tiems
dvasininkams arba parapijoms, ku-
rios nesutinka paklusti vyskupo pa-
reigas einančiai moteriai. Apie 1,300
dvasininkų grasino paliksiantys Baž-
nyčią, jei nebus įvestos jų reikalautos
pataisos.

Šis sprendimas buvo priimtas
praėjus maždaug 16 metų nuo to lai-
ko, kai Anglijoje bei Velse buvo pra-
dėta teikti kunigystės šventimus mo-
terims.

,,Vatikano radijas” praneša, kad
Popiežinė krikščionių vienybės tary-
ba pareiškė apgailestavimą dėl Ang-
lijos Bažnyčios pritarimo moterų vys-
kupystei. „Ateityje šis sprendimas
padarys nemenką poveikį visam dia-
logui, kuris lig šiol buvo davęs ne-
menkų vaisių”, sakė kardinolas Kas-
per, Krikščionių vienybės tarybos pir-
mininkas.
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žmogus, yra atsakinga Pakistano
žvalgybos agentūra. Prezidento ats-
tovas Homayun Hamizada žurnalis-
tams teigė, kad išpuolis buvo ,,suma-
nytas už Afganistano ribų ir buvo
eksportuotas į Afganistaną” pade-
dant vietos gyventojams. 

TOJAKAS
Afrikos vadovai Japonijoje vyks-

tančiame G–8 susitikime pareiškė
nepritariantys draudimams, kurie
pradėti taikyti Zimbabvei po priešta-
ringai pasibaigusių rinkimų, praneša
BBC. Pietų Afrikos prezidentas Tha-
bo Mbeki G–8 vadovams pareiškė,
kad JT (Jungtinių Tautų) draudimai
gali privesti iki pilietinio karo. JAV
daro spaudimą JT saugumo tarybai,
kad ši šią savaitę sugriežtintų nu-
matytus draudimus.

TEHERANAS
Iranas nedelsdamas pultų Izraelį

ir Persų įlankoje esančias JAV laivy-
no pajėgos, jeigu amerikiečiai pultų
šalies branduolinės programos objek-
tus, antradienį sakė Irano aukščiau-
siojo vadovo ajatolos Ali Khamenei
padėjėjas. ,,Pirmasis JAV šūvis į Ira-
ną sukels didžiulį pavojų gyvybiškai
svarbiems Jungtinių Valstijų pasau-
liniams interesams”, – sakė vidutinio
rango dvasininkas Ali Shirazi, A.
Khamenei atstovas Irano revoliuci-
nės gvardijos laivyno pajėgoms. Pa-
sak Irano naujienų agentūros ,,Fars”,
,,Tel Avivas ir Persų įlankoje esantis
JAV laivynas taptų taikiniais, kurie
suliepsnotų nuo triuškinančio Irano
atsako”. Jungtinės Valstijos ir svar-
biausias jų sąjungininkas Artimųjų
Rytų regione Izraelis nepaneigė pla-
nuojantys pulti Iraną, kuris tęsia sa-
vo branduolinę programą. Vakarų ša-
lys baiminasi, kad Iranas gali mėgin-
ti pasigaminti branduolinių ginklų.

WASHINGTON, DC
Stiprus 6,0 balų žemės drebėji-

mas antradienio rytą sudrebino pieti-
nę Peru dalį netoli Arequipa, pranešė
JAV geologijos tarnyba. Pasak pra-
nešimo, drebėjimo židinys buvo 74
kilometrų gylyje, kalnuotame regio-
ne už 53 kilometrų į šiaurės vakarus
nuo Arequipa ir už 720 kilometrų
nuo šalies sostinės Limos.

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

G–8 bando gelbèti ekonomikâ�
nuo naftos kainû� šuolio BELGRADAS

Serbijos parlamentas pirmadienį
vakare patvirtino naują vakarietiš-
kos pakraipos vyriausybę, kuri savo
užsienio politikos pagrindiniu tikslu
laiko narystę Europos Sąjungoje
(ES). Po visą dieną trukusių ginčų
dauguma dalyvavusių deputatų bal-
savo už naująjį ministrų kabinetą,
kuriam vadovauja premjeras Mirko
Cvetkovič. 

LONDONAS
Buvęs Rusijos specialiųjų tarny-

bų karininkas Aleksandr Litvinenka
buvo nužudytas pritariant Rusijos
valdžiai, praneša BBC, remdamasis
šaltiniais Didžiosios Britanijos spe-
cialiosiose tarnybose. BBC siužete
apie ,,Litvinenkos bylą”, parodytame
laidoje ,,Newsnight” praėjusį pirma-
dienį, aukštas Britanijos specialiųjų
tarnybų darbuotojas neatmetė gali-
mybės, jog ,,yra svarus pagrindas
manyti, kad tai buvo valstybės įvyk-
dytas aktas”.

MINSKAS
Baltarusijos prezidentas Alek-

sandr Lukašenka pagrasino atleisti
jėgos struktūrų vadovus, apkaltinda-
mas juos lėtai tiriant ,,chuliganišką”
sprogimą sostinėje, į kurį galėjo pa-
tekti ir jis, pranešė valstybinė infor-
macijos agentūra ,,BelTA”. Savadar-
bis sprogmuo, pridėtas varžtų ir
veržlių, suveikė liepos 4-osios naktį
per koncertą, skirtą Baltarusijos ne-
priklausomybės dienai. Per sprogimą
nukentėjo 54 žmonės. Stovėdamas
tolėliau A. Lukašenka nenukentėjo.
Kitą dieną jis pavadino įvykį ,,provo-
kacija”, bet pridūrė, kad nemato pag-
rindo imtis griežtų priemonių prieš
opoziciją artėjant parlamento rinki-
mams.

KABULAS
Afganistano vyriausybė antra-

dienį pareiškė turinti įrodymų, kad
už mirtininko išpuolį prieš Indijos
ambasadą Kabule, per kurį žuvo 41

Praha, liepos 8 d. (AFP–BNS) –
JAV valstybės sekretorė Condoleezza
Rice ir Čekijos užsienio reikalų minist-
ras Karel Schwarzenberg antradienį
Prahoje pasirašė dvišalę sutartį dėl
JAV radiolokatoriaus įrengimo Čeki-
jos žemėje.

Jungtinės Valstijos siekia, kad
radiolokacinė stotis Čekijoje ir raketų
gaudytuvai Lenkijoje padėtų apsigin-
ti nuo ,,piktavalių” šalių, tokių kaip
Iranas, raketinių išpuolių. Tačiau šis
JAV sumanymas – įrengti priešrake-
tinio skydo elementus Rytų Europoje
– sutiko didžiulį Rusijos nepritarimą,
nes, anot Maskvos, toks skydas reiš-
kiąs grėsmę Rusijos saugumui.

Prahoje pasirašytas susitarimas
dèl priešraketinio skydo

Italijos premjeras Silvio Berlusconi (k.), JAV prezidenas George W. Bush ir Japo-
nijos vyriausybės vadovas Yasuo Fukuda G–8 vadovų susitikime Japonijoje.                                                        

Reuters nuotr.                                       

Tojakas, liepos 8 d. (BNS) – Ja-
ponijoje susitikę aštuonių įtakingiau-
sių pasaulio valstybių vadovai kalbasi
daugiausia apie pasaulines ekonomi-
kos problemas ir aptarinėja būdus,
kaip kovoti su kylančiomis naftos ir
maisto kainomis.

Didžiojo aštuoneto (G–8) šalys
atskirai derasi ir dėl kovos su klima-
to kaita, o pareigūnai reiškia viltį dėl
galimos pažangos šiose sunkiose de-
rybose, kurių metu Washington spau-
džiamas pirmą kartą sutikti su įpa-
reigojamais tikslais.

Infliacijos, kuri sukėlė pasiprie-
šinimo bangą visame pasaulyje, kelia-
ma grėsmė tapo pagrindiniu ekono-
miniu rūpesčiu G–8 vadovams, kurie
Japonijos šiaurėje esančiame Tojako
kurorte sustiprinto saugumo sąlygo-
mis tariasi antrą dieną.

Naftos kainų didėjimas yra „vie-
nas svarbiausių šio viršūnių susitiki-
mo klausimų, – sakė vienas Japonijos
užsienio reikalų ministerijos pareigū-
nas. – Vadovai turėtų parodyti savo
susirūpinimą ir paskelbti apie būti-
nybę imtis suderintų G–8 veiksmų”.

Tačiau derybose nedalyvauja
dauguma svarbiausių naftos ekspor-
tuotojų, todėl neaišku, kokių veiks-
mų Didžiosios Britanijos, Kanados,
Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Ja-
ponijos, Rusijos ir Jungtinių Valstijų
vadovai galės imtis.

Viršūnių susitikimas vyksta pra-
bangiame viešbutyje, kurį saugo tūks-

tančiai policininkų, neleidusių protes-
tuotojams prisiartinti prie pastato.

Į G–8 darbotvarkės klausimą tu-
rėtų būti įtrauktas ir silpno dolerio
klausimas. Tačiau centrinių bankų
vadovai susitikime nedalyvauja, todėl
valiutų rinkos nepalankiai vertina ti-
kimybę, kad per derybas bus susitar-
ta dėl kokių nors suderintų veiksmų
doleriui sustiprinti. Pasak specialis-
tų, silpnas doleris taip pat prisideda
prie naftos kainų kilimo.

„Nėra aišku, ką daryti dolerio
vertei pakeisti, išskyrus galimą palū-
kanų normų didinimą, kuris galėtų
sulėtinti ekonomikos augimą”, – vir-
šūnių susitikimo išvakarėse sakė Pa-
saulio banko prezidentas Robert Zoe-
llick. „Jungtinės Valstijos pareiškė,
kad norėtų siekti stipraus dolerio, bet
tai tarptautinėse rinkose sprendžia
valiutos pirkėjai ir pardavėjai”, – sa-
kė R. Zoellick.

Praėjusią savaitę naftos kaina
viršijo 146 dolerius ir buvo penkis
kar-tus didesnė nei 2003 metais. Be
to, nerimaujama dėl tiekimo ir didė-
jančių poreikių kylančiose pasaulio
ekonomikose.

Degalų ir maisto kainų augimas
sukėlė pasipiktinimų bangą visame
pasaulyje – nuo Ispanijos ir Portuga-
lijos, kur streikuoja dešimtys tūks-
tančių sunkvežimių vairuotojų, iki
Azijos, kur vyksta demonstracijos, ir
Egipto bei Haičio, kur kilo riaušės.

ARTIMIEJI RYTAI

AZIJA

EUROPA

JAV

Condoleezza Rice kalba spaudos kon-
ferencijoje Prahoje.         Reuters nuotr.
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Margumynai

SIÙLO DARBÂ

PPAASSLLAAUUGGOOSS

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

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

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

STASYS CONSTRUCTION

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

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

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

IŠNUOMOJA

Išnuomojamas gražus  2 mieg.
butas naujasniame name su visais
baldais, Kedzie ir 66 pl. Vien lietu-

vių apgyvendintame name.
Tel. 708-656-6599

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

praõome skambinti Silvijai
tel. 773-585-9500

NELEISKIME PRISIMINIMAMS NUMIRTI
(Iš Jadvygos Penčylienės (Tamulaitytės) prisiminimų)

ALDONA KAMANTIENÈ

Dažnai lankydavau Jadvygą Pen-
čylienę jos mažame butelyje, Pasaulio
Lietuvių centre Lemonte. Jos kam-
barėliai buvo lyg mažas muziejus; pil-
ni paveikslų, nuotraukų, gėlių. Kiek-
vienas daiktelis ar paveikslas turėjo
savo istoriją. Mėgdavo pasakoti apie
praeitį. Kas tik su ja pakalbėdavo,
stebėdavosi jos nuostabia atmintimi.
Vis skųsdavosi, kad neturi pakanka-
mai laiko. Jeigu ją lankydavau žie-
mos metu ar pavasariop, ji jau mar-
gindavo (skutinėdavo) nuostabiai
gražiais lietuviškais raštais margu-
čius, kurie dažnai rasdavosi ir mu-
ziejuose. Kiekvieną tokį sezoną, ji
padovanodavo man ir mano dukrai
Dainai, kuri taip pat ją dažnai lanky-
davo, po pora margučių. Juos priim-
davau su džiaugsmu, kaip brangeny-
bę. Margutyje galėdavai pamatyti
lietuvišką sodybą, rugių varpas, ru-
giagėles, lietuviškus ornamentus su
tulpėmis, saulutėmis, rūtelėmis. Jei-
gu pas ją užeidavau vasaros laike, ji
būdavo stalą apsikrovusi storomis
knygomis, į kurias dėdavo spalvotų
gėlių lapelius, juos taip ,,išlyginda-
ma” ir sudžiovindama. Kai jau tokių
lapelių pakankamai prisirinkdavo,
pradėdavo kurti sveikinimų atviru-
tes, lapelius kruopščiai sudėliodama
ir suklijuodama į gražią gėlę atviru-
tės popieriuje. Atvirutes sukurdavo
tinkančias Kalėdoms, Velykoms ar
kitom progom. Atvirutės buvo meniš-
kos. Nenorėjau jos padovanotas atvi-
rutes laikyti stalčiuje, o siuntinėti
draugams buvo man per brangios.
Todėl sumaniau jas gražiai įrėminti
ir leisti joms puošti mano buto sienas.
Porą tokių paveikslų ir dabar gro-
žiuosi. Tačiau Jadvygos jau nebėra…
Ji atsisveikino su šiuo pasauliu 2007
metų lapkričio mėnesio 22 d., nesu-
laukusi savo šimtas ketvirtojo gimta-
dienio, kuris turėjo būti kovo mėnesį.
Jos atsisveikinimo pamaldose Palai-
mintojo Jurgio Matulaičio misijos

bažnyčia buvo pilnutėlė žmonių. Tai
buvo vienaip ar kitaip, per jos ilgą
amžų sutikti ir paliesti žmonės. 

Dabar gailiuosi, kad ją lankyda-
ma ir jos įdomių pasakojimų klausy-
dama jų neužrašinėjau. Bet vieną
mėnesį prieš jos mirtį, užėjusi prispy-
riau ją papasakoti ką nors iš jos prisi-
minimų apie ateitininkus, nes jau
žinojau, kad ji buvo viena iš ano meto
ateitininkių Lietuvoje. Ji pradėjo pa-
sakojimą ne apie Lietuvą, o apie pe-
reito (2007) pavasario prisiminimus.
,,Tai buvo pereito pavasario Ateiti-
ninkų šeimos šventė”, pradėjo Jad-
vyga Penčylienė. ,,Palaimintojo Jur-
gio Matulaičio bažnyčia buvo pilnu-
tėlė gražaus, uniformuoto ateiti-
ninkiško jaunimo su vėliavomis. Pa-
sibaigus Mišioms, visi rikiuotėje pra-
dėjo eiti į akademinę dalį salėje.
Stovėjau nuošaliai ir stebėjau juos.
Sugrįžusi į savo butelį pradėjau verk-
ti. Nežinau, ar tai buvo džiaugsmo ar
liūdesio ašaros. Gal džiaugsmo, kad
matau tiek daug gražaus ateiti-
ninkiško prieauglio, ir gal liūdesio,
nes prisiminė mano pačios gražiau-
sios jaunystės dienos išgyventos su
moksleiviais ir studentais ateiti-
ninkais”. 

Geriant arbatą, Jadvyga tęsė sa-
vo pokalbį. ,,Gimiau 1904 m. kovo
mėn. 28 d. Tamulaičių šeimoje. Tėvai
turėjo didelį ūkį netoli Vilkijos mies-
telio, Kauno apskrityje. Šeimoje buvo
dar du jaunesni broliai, Stasys ir
Vytautas Tamulaičiai. Baigusius Ma-
rijonų gimnaziją, tėvai abu brolius
išsiuntė mokytis į Kauną, o manęs,
mergaitės, nors buvau ir vyriausia,
bijojo leisti, kad mieste ,,nesuges-
čiau”. Vilkijoje atsidarė progimnazija
ir aš ten mokiausi. Tai galėjo būti
apie 1920 metai. Atvažiuoja į Vilkiją
toks Antanas Tamošaitis ir su direk-
toriaus pritarimu įsteigia ateiti-
ninkus. Jau kitą vasarą vykome į
Kongresą Kaune. 1924 metais įstojau

į ,,Saulės gimnaziją Kaune. Direk-
toriumi buvo Vokietaitis. Vėliau at-
vyko iš Šveicarijos dr. Rugienienė,
kuri jį pakeitė”. 

Po trumpos tylos pasakotojos
akys sužvilgo ir ji tęsė savo pasako-
jimą toliau. ,,Tada visa Lietuva žy-
dėjo. Jauni žmonės su entuziazmu
siekė mokslo, važiuodami iš kaimų į
miestus. Ateitininkai ruošė įvairius
suvažiavimus, akademijas, semina-
rus, iškylas, kviesdami Stasį Šal-
kauskį, Juozą Leimoną, Igną Skrups-
kelį. Veiklai mums trūko pinigų.
Nutarėme pinigų prašyti pas mūsų,

to laiko, profesorius. Atmenu, kad
buvau įgaliota nueiti pas mūsų profe-
sorių Stasį Šalkauskį. Paspaudžiau jo
namų skambutį. Pats profesorius
plačiai atidarė duris ir nuvedė mane į
savo raštinę. Pristačiau jam visą
reikalą kodėl atėjau. Jis išsiėmė iš
piniginės dešimt litų, padavė man ir
pasirašė kaip aukotojas. Dešimt litų
buvo didelis pinigas tuo laiku. 

Baigusi studijas pradėjau moky-
tojauti Kuršėnų miestelio gimnazijo-
je. Atvažiavo ten tokia Sireikytė,
vardo dabar neprisimenu, ir paprašė
mane, kad vadovaučiau ateitinin-
kams. Tada draugavau su a.a. Ma-
rijošienės seserim Faustina Stepo-
naityte, kuri tuo metu gyveno su savo
seserimi Žaliakalnyje. Faustina buvo
mano moralinė parama ir mokytojų
tarpe rodė krikščionės moters pa-
vyzdį”.

Pasakotoja nutilo. Mačiau, kad ji
darėsi pavargusi. Nutarėme pokalbį
tęsti kitą kartą, bet… kito karto jau
nebuvo. Iškritusią iš lovos, sūnus
nuvežė į ligoninę ir po poros savaičių
Jadvyga užmigo amžinu miegu, tris
mėnesius prieš jos šimtas ketvirtąjį
gimtadienį.  

Gailiuosi, kad daug per vėlai
pradėjau a.a. Jadvygą kalbinti apie
jos praeitį. Galėjau tai padaryti daug
anksčiau. Ji buvo neišsemiamas pri-
siminimų šaltinis. Neleiskime prisi-
minimų lobiams baigtis su iškeliau-
jančiais. Manau, kad dar labai daug
galėjo Jadvyga papasakoti. O tokių
,,Jadvygų” yra gana daug. Ieškokime
progų, kad jie pasidalintų su mumis
savo brangiais prisiminimais. Neati-
dėliokime progų užrašyti jų prisimi-
nimus, kaip aš atidėliojau…

•••ÎVAIRÙS•••

* Studentė gali išvalyti Jūsų namus. Tel.:
708-363-3422.
* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių šeimo-
je. Turi rekomendacijas, nevairuoja, mini-
mali anglų kalba. Tel. 630-552-4169.
* Moteris, gyvenanti Vernon Hills, IL, ieško
darbo. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-
592-4064.
* Moteris ieško nuolatinio darbo prie se-
nelių. Turi ilgametę patirtį ir legalius doku-
mentus. Gali pakeisti. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 773-767-8806 arba 630-677-
7467.
* 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.
* Vyras, turintis dokumentus, vairuojantis,
susikalbantis angliškai, ieško pakeitimų
savaitgaliais. Valymo darbų nesiūlyti. Tel.
773-600-2887.
* Moteris, susikalbanti angliškai, turinti
medicininį išsilavinimą, vairuojanti, ieško
naktinio darbo pietiniuose rajonuose. Valy-
mo darbų nesiūlyti. Tel. 773-387-7232.
* Reikalinga anglų kalbos mokytoja
Brighton Park rajone. Tel. 773-387-7232.
* Moteris ieško darbo su grįžimu namo ar
su gyvenimu. Gali pakeisti savaitgaliais ar
išleisti atostogų. Pageidautina šiaurės-
vakarų rajone. Tel. 847-202-2893.

Jadvyga Penčylienė
Dainos Čyvienės nuotr.

Apie muziką
Gr. „mousike”, lot. „musica” –

reiškia „muzikos menas” arba „garsų
menas”.

Istoriniu požiūriu muzika kaip
menas žmonijoje yra pati jauniausia.
Pvz., poezija, drama, skulptūra jau
senovės graikų ir romėnų laikais bu-
vo pasiekusios aukštą lygį, o muzika
dar ilgai buvo tik poezijos, dramos ir
šokių meno palydovė. Ji išsivystė tik
krikščionybės eros laikais.

Muzikos menas susideda iš trijų
pagrindinių elementų: iš ritmo, melo-
dijos ir harmonijos, t. y. iš dviejų ar
daugiau garsų sąskambių.

Ritmas yra pirmasis muzikos ele-
mentas. Muzikos ritmo išvystymu
pasižymi primityvios tautos.

Melodija atsirado kartu su ritmu,
bet jos vystymasis žmonijoje buvo lė-
tesnis, o harmonijos įsigalėjimas mu-
zikoje siekia vos kelis šimtmečius.

Pagal išpildymo priemones muzi-
ka yra skirstoma į vokalinę – daina-
vimo ir instrumentinę.

Pagal savo paskirtį muzika yra
skirstoma į pasaulietinę ir religinę.

Muzika yra skirstoma į įvairias
rūšis: į simfoninę, kamerinę, solinę,
operinę, baletinę, koncertinę, karinę,
šokių, religinę-bažnytinę ir kt.

Muzikos užrašymą gaidomis ant
kelių horizontalių linijų išrado Guido
Arezzo apie 980–1050 metus. Jis pra-
dėjo gamos tonus vadinti raidėmis,
kurias jis paėmė iš šv. Jono himno
pirmųjų septynių eilučių: c (do), d
(re), e (mi), f (fa), g (sol), a (la) ir h
(si).

Mūsų dienomis muzika yra užra-
šoma ant 5 horizontalių linijų.

Eugenius Gerulis
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos
Õirdies ir kraujagysliû

ligos

Vidaus ligos 

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

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

Chirurgai 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000
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Tačiau kovoje jis buvo drąsus ir
išradingas. Kartais neįtikėtinai rizi-
kuodamas išeidavo sveikas iš pavojin-
giausių padėčių. Tačiau 1947 m. kovo
10 d. Diršių kaime pateko rusams į
nagus. Leidosi bėgti, bet matydamas,
kad neišsigelbės nusišovė. Ant ran-
kos jis mūvėjo du žiedus:  Aušros Var-
tų Marijos ir Vyties. Taigi abu drau-
gai ištesėjo duotą partizanų priesai-
ką – nepasiduoti gyviems!

Sunku apsakyti jausmą, kai po
daugelio metų „Tremtinyje” pama-
čiau mūsų krašto partizanų nuotrau-
kas. Nebesitikėjau, kad kada nors
juos pamatysiu taip gyvai žvelgian-
čius iš nuotraukų. Taip, tai jie – Vyčio
apygardos, Deltuvos vls., Ukmergės
aps. partizanai ir būrio vadas Bene-
diktas Narkevičius-Algis. Liūdna tų
nuotraukų darymo proga...

Iš būrio vado Algio gavau nuro-
dymą su mokytoju Algirdu Čeponiu-
Aitvaru atvykti į sutartą vietą. Mes
dirbome kartu Taujėnų progimnazi-
joje ir jis ne kartą fotografavo parti-
zanus. Netoli Vaidilos namų, krū-
muose, mūsų laukė grupė partizanų,
Vaidilos sesuo Liuda Žižminskaitė ir
Jaunučio sesuo Julė Belickaitė. Diena
buvo graži. Partizanai ilsėdamiesi
traukė graudžią, ilgesingą dainą.
Merginoms paruošus pietus, sėdome
prie „stalo”. Pavalgius  Aitvaras vi-
sus fotografavo. Mes taip pat su jais
įsiamžinome. Paskui vadas su šird-
gėla man pasisakė, kokia proga fo-
tografuotasi... Nedaug kas iš būrio
žinojom, kad Dziadas, ko gero, pas-
kutinįkart su mumis. Jis įtariamas
išdavyste. Mane nepaprastai nuliūdi-
no ta žinia, nesinorėjo tikėti, kad jis
galėjo išduoti savo draugus.

Netrukus vadas pranešė, kad visi
ruoštųsi į susitikimą pas apygardos
vadą  Danielių Vaitelį-Briedį. Mudu
su  Aitvaru, atsisveikinę su partiza-
nais, palikome stovyklą. Vėliau suži-
nojau, kad Dziadui buvo įvykdyta
mirties bausmė. Tačiau iki šiol nėra
aišku – ar jis netapo KGB pinklių
auka?

Tuomet turėjau paslėpusi daug
nuotraukų, partizanų laiškų, pogrin-
džio literatūros, dokumentų, tačiau
grįžusi iš lagerio viso to neberadau.
Nežinau kur jie dingo. Jeigu būtų ra-
dęs saugumas, būčiau kaip mat suži-
nojusi...

Šios nuotraukos atsirado labai
netikėtai Kaune, Panemunėje, jauni
žmonės darė remontą ir rado ryšulėlį
nuotraukų. Supratę, kokios tai nuo-
traukos, perdavė jas į patikimas
rankas. Tokiu būdu Balio Juknevi-
čiaus dėka jos atsirado „Tremtinio”
redakcijoje. Be galo už tai esu dėkin-
ga. Prieš daugelį metų nuotraukas
paslėpė partizanas Bronius Kinertas-
Arminas. Kuomet jis užsiregistravo ir
svetima pavarde išvyko gyventi į
Kauną, nusivežė ir nuotraukas. 1949
m. vasario 17 d. jį suėmė ir nuteisė
25-eriems metams. Grįžęs iš Jaku-
tijos lagerių, apsigyveno Ukmergėje
ir, matyt, pamiršo, kur buvo paslėpęs
nuotraukas.

Dar 1946 m. net neišryškintos fo-
tojuostos buvo pakliuvusios į saugu-
miečių rankas. Tuo laiku Aitvaras tu-
rėjo atlikti labai pavojingą užduotį.
Išdavikui jį atpažinus, Aitvaras spėjo
pabėgti ir pasitraukti pas partizanus.
Jo bute saugumiečiai atliko kratą ir

paėmė kartu su kitais daiktais ir
juosteles. Tame pačiame kambaryje
su Aitvaru gyveno mokytojas Anta-
nas  Grigonis. Jis, bendraudamas su
saugumiečiais, dirbo partizanams.
Sužinojęs apie fotojuosteles, sugalvo-
jo jas išgelbėti. Pasiėmęs degtinės bu-
telį, keletą tuščių fotojuostelių, nuėjo
į saugumo raštinę. Juostos gulėjo ant
stalo. Išsiėmęs degtinę, pradėjo vai-
šinti... Saugumiečiui išėjus užkandos,
Antanas skubiai pakeitė keletą
juostelių. Visų sukeisti negalėjo, nes
per mažai buvo nusinešęs. Po „vai-
šių” nunešė juosteles patikimam fo-
tografui išryškinti – ne tos!  Rizikavo
nueiti antrą kartą, apsimetęs, kad
buvo per mažai... Saugumietis apsi-
džiaugė pamatęs antrą butelį. Šį kar-
tą pavyko sukeisti visas.

Dar prieš A. Grigonio „operaciją”
gavau žinią, kad pasisaugočiau ir pra-
neščiau kitiems.  Po sėkmingos „ope-
racijos”  Antanas nuotraukas atidavė
man. Didelę dalį nunešiau būrio va-
dui Algiui, kitas pasilikau sau. Taip
mokytojo Antano Grigonio drąsos ir
sumanumo dėka nuotraukos buvo
išgelbėtos iš saugumiečių nagų.

Tą dieną būryje buvo keturiolika
partizanų. Su visais jais dažnai susi-
tikdavome. Tačiau po tiek metų sun-
ku viską prisiminti, net kai kurių
vardai, slapyvardžiai pasimiršo. O
buvo visko – skausmo, kai žūdavo
draugai, kai matydavau juos prislėg-
tus ir nerimaujančius dėl ateities.
Teko patirti pavojų bei nuotykių.
Kartais sutemus reikėjo eiti skersai
mišką, o tamsos labai bijojau... Iš
miestelio privalėjau išeiti nepastebė-
ta „budrių akių”, nes kažką, kas,
gink Dieve, negalėjo patekti prie-
šams, nešiau. Rožančiaus neišleisda-
vau iš rankų. Motinėlė globojo, ne-
pakliuvau į kryžminę ugnį, vis pavyk-
davo išvengti didesnių pavojų.

Šios grupelės partizanų likimai:
Ipolitas Ivaškevičius-Rickus iš

Karpių k., Siesikų vls. Žuvo 1947 m.
balandžio 14 d., Bardiškių k.

Julius Belickas-Klevas iš Atkočių
k., Deltuvos vls. 1947 m. rugsėjo 20 d.
išduotas susisprogdino Diržių k. bun-
keryje. Bunkeryje buvo trise: Klevas,
Vytautas Riklickas-Liočys iš Jakutiš-
kių k. ir Vytautas Penkevičius-Pova-
ras iš Kačėniškių k.

Petras Žlioba-Baravykas iš Krei-
vių k., Deltuvos vls. 1947 m. sausio
22 d. apšaudomas bėgo su draugais
per laukus iš apsupties. Vienas parti-
zanas spėjo ant arklio užsisodinti su-
žeistą draugą ir bėgo miško link.
Sunkiai sužeisto Baravyko išgelbėti
negalėjo. Jis nusišovė pats prieš tai
primygtinai paprašęs draugo paimti
jo ginklą, kad neliktų žudikams.

Adolfas Bureika-Hitleris iš Anta-
šavos k. Pagirių vls. Žuvo kartu su
būrio vadu Benediktu Narkevičiumi-
Algiu ir dar vienu partizanu Viliukų
miške 1947 m. liepos 23 d. Išdavė An-
tanas Andriūnas iš Jakutiškių kaimo.
Apsupus įvyko susišaudymas. Nuti-
lus šūviams, Hitleris ir Algis, galvo-
dami, kad priešas pasitraukė, mėgino
perbėgti kvartalinę liniją. Kareiviai
paleido automato seriją į kojas –
norėjo paimti gyvus. Nepavyko. Žmo-
nės kalbėjo, kad jų kūnai gulėjo sau-
gumo kieme. Palaidojimo vieta neži-
noma.

Bus daugiau.

Kovok!Kovok!
JANINA JALINSKAITÈ-KLUONIENÈ

Nr. 4

Atkelta iš 3 psl.
Supratau, kad rusai mato, jog

dabartiniai Lietuvos vykdomosios
valdžios žingsniai yra beprasmiški –
priešrinkiminis laikotarpis, ir nei jie,
nei mes neturime ką padėti ant stalo.
Yra aibės problemų, vienos spren-
džiamos lengviau, kitos sunkiau, bet
spręsti jų nepasiruošta. Kai kurių
problemų net nenorime spręsti. Pvz.,
sienų nustatymas. Rusai sako: ,,Kol
kas Europoje yra psichologinė kliūtis
matyti mus sovietais, o ne  Rusijos
Federacijos piliečiais.” Bet juk jie
elgiasi kaip sovietai, jie garbina so-
vietinę praeitį. Mums sovietinė pra-
eitis yra viena, o jiems – kita. Mes
taip ir sakėme: jūs tą sovietinę praeitį
įtraukėte į savo istoriją, jums tai pasi-
didžiavimas, ir jie sutiko: taip, Petro I
epocha ir stalininis/sovietinis laiko-
tarpis juos vienija. Taigi jeigu valsty-
bė yra statoma ant tokių pamatų,
žinoma, kalbėtis yra sunku.  

Na, bet mūsų apsilankymas
Maskvoje yra labai svarbus dalykas,
tai rodo, kad mes kalbamės. Galima

nusisukti nuo Rusijos ir pasakyti,
kad mums Rusija rūpi tik bendrame
Europos Sąjungos santykių su ja kon-
tekste, bet, mano nuomone, toks
požiūris neteisingas. Mes turime
savų – tikslų ir su Rusija turime
kalbėtis atskirai. 

Kad mums reikia daugiau dirbti
su rusais, rodo ir tas faktas, kiek
mažai Rusijos Dūmos nariai žino apie
istoriją. Kai aš pradėjau kalbėti apie
1991 m. sutartį, jaunas Dūmos depu-
tatas pradėjo aiškinti, kad aneksija –
tai dar ne okupacija. Arba vėl – rusai
nuoširdžiai tiki, kad Lietuvoje II
pasaulinio karo metu buvo sukurtas
SS dalinys. 

Daug dar reikia nuveikti, bet
pagrindinis dalykas – gerų santykių
turi norėti abi pusės. Mūsų pusė yra
pasirengusi sugyventi su Rusija, o
tokie apsilankymai kaip šis, tegu ir
nežymiai, prisideda prie kaimynystės
santykių kūrimo. 

Parengė 
Audronė V. Škiudaitė

LIETUVA PASIRENGUSI SUGYVENTI
SU RUSIJA

Margumynai

Akiniai, kurių nežino jaunimas
Monoklis – gr. monos „vienas” ir

lot. „oculus” („akis”), tai apvalus op-
tinis lęšis, įgaubtas arba išgaubtas
stiklas, įdedamas į akiduobę. Jį dėl
mados naudojo aristokratai arba jį
tebevartoja amatininkai, pvz., laikro-

dininkai.
Pensnė – pranc. „pincer” („sug-

nybti”), nes „nosis”. Tai akiniai be
ausinių lankelių.

Lornetas – pranc. „lorgnette”, tai
akiniai su rankenėle.

Apie uodus
2005 metų rudenį mūsų namo

kieme Naperville vienas nuodingas
uodas įgėlė Broniui Bartkui. Netru-
kus jis neteko sąmonės ir už kelių
dienų, rugsėjo 27 d. ligoninėje mirė.

Kaip atpažinti paprastąjį uodą
(Culex pipiens) ir žmogui pavojingą
maliarinį uodą (Anopheles machali-
pennis)?

Čia minimas pirmasis uodas turi
3-ų „plaukų” ūsus, o antrojo uodo
ūsai turi 5 „plaukus”.

Maliarinis uodas patinas minta
žiedų nektaru, bet jo patelės vakarais
ir naktimis puola žmones ir siurbia jų
kraują. Būtent tada jos užkrečia

žmogų maliarijos liga. Siurbdamos
kraują jos savo sporozoitus perduoda
žmogaus kraujui. Čia jie skuba įsi-
skverbti į kraujo raudonuosius kūne-
lius. Įsiskverbę, jie čia vystosi ir auga,
kol po 48–72 valandų jie užpildo visą
rastą erdvę.

Kas sparčiai vyksta toliau nera-
šysiu, nes čia reikalas labai sudėtin-
gas.

Lietuvoje maliarijos ligos nėra,
nes maliariniams uodams išsiperėti ir
užaugti reikia 6 savaičių tropinio  kli-
mato.

Eugenius Gerulis
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VU Lituanistinių studijų katedros vedėja dr. Meilutė Ramonienė ir TMID
Lituanistinio švietimo poskyrio vedėja Daiva Žemgulienė Mokytojų tobu-
linimosi kursų atidaryme. D. Žemgulienė rankose laiko TMID vadovų svei-
kinimą 40-ajai mokytojų stovyklai.

Vadovaujant Veronikai Povilionienei šoka dideli ir maži...

EDVARDAS ŠULAITIS

Legendinių lakūnų – Stepono
Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per
Atlantą 75-jų metinių proga, prisi-
minkime vieną žymųjį vyrą – Edmun-
dą Jasiūną, kuris turėjo daug bendro
su lėktuvais, aviacija ir labai domė-
josi anų  žymiųjų lakūnų darbais.

Čikagietis, visuomenės veikėjas,
inžinierius, lakūnas, redaktorius Ed-
mundas Jasiūnas amžinybėn iškelia-
vo sugrįžęs į savo jaunystės miestą
Kauną. Jis mirė  2007 m. birželio 28
d., kur ir buvo palaidotas.

Gimęs 1923 m. vasario 10 d. Pan-
dėlyje, velionis iki pasitraukimo už-
sienin 1944 m. gyveno Kaune. Ten
aukštesniojoje technikos mokykloje
baigė elektrotechnikos mokslus, ku-
riuos tęsė Vytauto Didžiojo universi-
tete.

Pasitraukęs į Vakarus, 1946-1950
m. studijavo Karlsruh (Vokietijoje)
aukštojoje technikos mokykloje. 1950
m. atvykęs į Čikagą, čia gilino studi-
jas Illinois University.

Nuo 1951 m. iki 1986 m. ėjo at-
sakingas pareigas, dirbo vyriausiuoju
elektrotechnikos inžinieriumi. Be to,
buvo įgijęs ir komercinių lėktuvų pi-
loto licenciją (1969 m.).

Plačiai reiškėsi ir lietuviškoje
veikloje. 1967 m. su draugais įsteigė
Amerikos lietuvių aeroklubą, vadova-
vo skraidymo grupei.

Nuo 1986 m. buvo lietuvių spau-
dos bendrovės prezidentas, o 1987–1996
metais – šios bendrovės leidžiamo
laikraščio „Lietuvių balsas” (jis už-
darytas pernai) vyriausiuoju redakto-
riumi. Taip pat bendradarbiavo kito-
je lietuviškoje spaudoje. 1970-1973
m. redagavo metraštį „Plieno spar-
nai”. Parašė knygą „Civilinė aviacija
Jungtinėse Amerikos Valstijose”
(1969 m.) ir paruošė didžiulius albu-
mus apie Atlanto nugalėtojus Darių
ir Girėną bei Feliksą Vaitkų, kurio
gimimo šimtmetis minimas šiais
metais. Surengė parodų apie Darių ir
Girėną, Feliksą Vaitkų, aviacijos in-
žinierių A. Gustaitį.

Reiškėsi Amerikos inžinierių ir
architektų sąjungos veikloje (buvo
Čikagos skyriaus valdyboje), dalyva-
vo ALT’o darbuose, Lietuvių filate-
listų draugijoje „Lietuva” ėjo valdy-

bos nario pareigas. Buvo Lietuvos
aviacijos muziejaus rėmėjas ir ben-
dradarbis.

Lygiai prieš 14 metų, 1993 m.
liepos mėnesį, su Vlado Kensgailo
lėktuvo „Lituanica” kopija, skris-
damas Kaunas – Soldinas – Kaunas
maršrutu, simboliškai užbaigė Da-
riaus ir Girėno skrydį į tėvynę.

Kaip mums pasakojo velionio
žmona Jūratė, a. a. Edmundas visą
laiką ilgėjosi Lietuvos ir norėjo grįžti
ten apsigyventi. Tačiau tai padaryti
ten išsirengė tik šį pavasarį, gegužės
7 d. Pasirinko savo jaunystės miestą
Kauną, kur jį priglaudė ten įsikūrę jo
giminės. Žmona Jūratė buvo likusi
Čikagoje, kur ją ir pasiekė žinia apie
vyro mirtį. Moteris sakė, kad jos vy-
ras jau keletą metų nesijautė gerai.
Tačiau vis tiek ryžosi kelionei į Lie-
tuvą, kurios labui, būdamas toli nuo
gimtinės, visokiais būdais dirbo.

Velionis paliko ne tik žmoną
Jūratę, bet ir sūnų bei tris dukras,
kurie gyvena California.

***
A. a. Edmundo Jasiūno atmini-

mui siūlome skaitytojams ištrauką iš
jo paruoštos ir išleistos knygos „Ant-
rasis Amerikos lietuvių transatlanti-
nis skridimas”, kuri aprašo ir foto-
grafijomis iliustruoja antrojo skry-
džio istoriją bei triumfu apgaubtą F.
Vaitkaus sutikimą Lietuvoje:

„Viso pasaulio lietuviams labai
jautriai išgyvenus Dariaus ir Girėno
tragišką žuvimą 1933 m. liepos 17 d.,
Amerikos lietuviai tuojau pradėjo
planuoti antrąjį skrydį. Buvo įsteigta
Amerikos lietuvių transatlantinio
skridimo sąjunga (ALTASS) ir nu-
pirktas Lockheed ‘Vega’ tipo lėktu-
vas. Pirmajam lakūnui (J. James-Ja-
nušauskas) atsisakius skristi, į jo
vietą buvo pakviestas leitenantas Fe-
liksas Vaitkus. Uošviui A. F. Brotz
padedant, F. Vaitkus ‘Lituanica II’
perstatė ir pilnai paruošė transat-
lantiniam žygiui.

Po beviltiškai ilgo geresnių oro
sąlygų laukimo 1935 m. rugsėjo 21 d.
F. Vaitkus iš Floyd Bennnett aerodro-
mo New York pakilo 4,500 mylių
skrydžiui į Lietuvą, Kauną. Po kelių
valandų jis pateko į miglą, lietų,
priešingos krypties vėją, šaltą orą ir
turėjo beveik visą laiką skristi aklai,
t. y. pagal instrumentus. Kuro atsar-
goms baigiantis, po 22 val. 15 min.
įtempto skrydžio, fiziškai išsekęs
Vaitkus nutūpė Airijoje, netoli Balin-
robe. ‘Lituanica II’ buvo palaužta. F.
Vaitkus buvo šeštasis lakūnas, solo
perskridęs Atlanto vandenyną, ir vie-
nintelis lakūnas, jį perskridęs 1935
metais.”

Kaip matome,  F. Vaitkui daugiau
negu S. Dariui ir Girėnui buvo lemta
padaryti: jis vienas perskrido per
Atlantą, tačiau iki Lietuvos negalėjo
nuskristi. Čikagietis E. Jasiūnas šį
vyrą gražiai įamžino aukščiau minė-
toje knygoje, kuri yra didelis indėlis į
Lietuvos aviacijos istoriją.

Šiandien, minėdami S. Dariaus ir
S. Girėno skrydžio  per Atlantą 75-
tąją sukaktį, prisimename ir vienerių
metų sukaktį nuo  daug tarp lietuvių
pasižymėjusio vyro – Edmundo Ja-
siūno mirties.

DARIAUS IR GIRĖNO ISTORINIO
SKRYDŽIO Į LIETUVĄ PROGA

Prisiminkime lakūną, visuomenės
veikėją Edmundą Jasiūną

Į 40–ąją JAV lituanistinių mo-
kyklų mokytojų  tobulinimosi kursus
Dainavoje vykau susipažinti su gilias
tradicijas turinčia  JAV lituanistinio
švietimo sistema, susitikti su litua-
nistinių mokyklų mokytojais, aptarti
aktualius lituanistinio švietimo klau-
simus ir glaudesnio bendradarbiavi-
mo galimybes. Tai buvo puiki proga
stovyklautojus supažindinti su Tauti-
nių mažumų ir išeivijos departamen-
to prie Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės (TMID) veikla šioje srityje, pa-
sidalinti gerąja patirtimi. 

Perskridusi per Atlantą, patekau
į lietuvybės salą – Dainavą. Medinių
kryžių kalnelis, parimęs lietuviškasis
Rūpintojėlis, Spyglio ežeras, puikiai
sutvarkyta aplinka ir, žinoma, didelis
būrys įvairaus amžiaus žmonių, atvy-
kusių į Dainavą dalyvauti turiningoje
tobulinimosi kursų savaitėje bei
kultūrinėje veikloje, pasidalinti patir-
timi, šokti ir dainuoti lietuvių liau-
dies dainas, prisiminti lietuviškų
švenčių tradicijas.

Visą savaitę lituanistinių mokyk-
lų mokytojai klausėsi Vilniaus uni-
versiteto (VU) Lituanistinių studijų
katedros vedėjos dr. Meilutės Ramo-
nienės paskaitų ciklo „Komunikaci-
nis kalbų mokymas: nuo teorijos į
praktiką”. Darbo patirtimi, mokant
vaikus lietuvių kalbos, dalinosi pa-
tyrusios JAV lituanistinių mokyklų
pedagogės, su Švietimo tarybos veik-
la supažindino JAV LB Švietimo tary-
bos pirmininkė Daiva Navickienė,
apie lietuviškų švenčių papročius ir
tradicijas pasakojo ir liaudies dainų
bei šokių stovyklautojus mokė žino-
ma Lietuvoje dainininkė Veronika
Povilionienė. 

Paskaitų metu išgirsti praneši-

mai aktualiais lituanistinio švietimo
klausimais, supažindinimas su nau-
jais komunikaciniais lietuvių kalbos
dėstymo metodais, mokymo priemo-
nėmis bei pasidalinimas sukaupta ge-
rąja patirtimi yra puiki paskata
stovyklos dalyviams rudenį grįžus į
mokyklas šias naujoves taikyti savo
veikloje.

Tuo pačiu metu mažieji stovyklos
dalyviai buvo užimti turininga ugdo-
mąja – kultūrine veikla: piešė, kūrė
rankdarbius, mokėsi eiti lietuvių
liaudies ratelius, sportavo.

Tarp stovyklautojų buvo ir su-
augusiųjų, kurie vadovaujami paty-
rusių pedagogų tobulino savo lietuvių
kalbos žinias. 

Nepakartojamos tos minutės, kai
vadovaujami Veronikos Povilionienės
ir maži, ir dideli traukdavo lietuvių
liaudies dainas bei šoko tautinius šo-
kius.

Pasibaigus paskaitoms visus
stovyklos dalyvius organizatoriai su-
kviesdavo į prasmingą kultūrinę
veiklą – susikaupimo vakarą ,,Šilu-
va”, tradicinę Joninių šventę, links-
mavakarį, stovyklos talentų vakarą,
sporto olimpiadą.

Manau, kad Dainavos stovykla
buvo visiems puiki proga pasidalinti
per metus įgyta naudinga patirtimi,
ieškoti naujų kelių ir būdų, kaip to-
liau sėkmingai ugdyti meilę lietuvių
kalbai, Lietuvos kultūrai, istorijai,
papročiams.

Nuoširdžiai dėkoju stovyklos or-
ganizatoriams, subūrusiems mokyto-
jus ir mokinius į jau gilias tradicijas
turinčią Dainavos stovyklą.

Daiva Žemgulienė
TMID Lituanistinio

švietimo poskyrio vedėja

Patekau į lietuvybės salą

Edmundas Jasiūnas
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Mielam pusbroliui

A † A
KAZIMIERUI V. DOMARKUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai AGOTAI, dukterims
RŪTAI GRIGIENEI ir RASAI ŠILKAITIENEI bei jų šeimoms.

Laima ir Jurgis Savaitis,
dukra Danutė Bright su šeima

Išrinkta skaniausia duona
Kauno technologijos universiteto

Maisto institute apdovanoti gar-
džiausios, geriausios, tradiciškiausios
ir gražiausios lietuviškos duonos ke-
pėjai. Kaip praneša Žemės ūkio min-
isterija, norą renginyje „Geriausia
lietuviška duona” dalyvauti pareiškė
10 įmonių. Vertinimui pristatyti 24
geriausi duonos gaminiai.

Šviesios duonos grupėje geriau-
sia pripažinta duona „Palanga mo-
čiučių” (UAB „Klaipėdos duona”),
gardžiausia – „Šventinė duona”
(UAB „Joniškio duona”), o gražiausia
(patraukli pakuotė ir gaminio išvaiz-
da) – „Kratono balta duona” (UAB
„Kratonas”).

Duonos su grūdų priedais grupė-
je geriausios ir gardžiausios duonos
titulus „susišlavė” UAB „Fazer Gar-
dėsis” Juoda duona su saulėgrąžo-
mis. Gražiausia pripažinta UAB
„Joniškio duona” Penkių grūdų duo-
na.

Juodos duonos grupėje geriausia
ir patraukliausia pripažinta „Močiu-
tės duona su ajerais” (UAB „Vilniaus

duona”). Gardžiausia juoda duona
pripažinta „Proginė duona” (UAB
„Alytaus duona”).

Už lietuviškų tradicijų puoselė-
jimą diplomais apdovanota Juoda
duona su saulėgrąžomis (UAB „Fazer
Gardėsis”), duona „Palanga močiu-
čių” (UAB „Klaipėdos duona”) ir
Daujėnų naminė duona (V. Stan-
kevičienės individuali įmonė
„Saimeta”).

Be duonos, kepamos pagal seną-
sias lietuvių duonos kepimo tradici-
jas, organizatorių ir vertintojų dė-
mesį patraukė ir originalios, savo
vartotoją jau atradusios duonos rūšys
bei jų pavadinimai. Specialus prizas
už originalią duonos sudėtį ir formą
įteiktas UAB ,,Mantinga” už ,,Vaisių
duoną”, o už patrauklų pavadinimą ir
gerą kokybę apdovanota ir UAB
,,Kratonas” duona ,,Martukės gar-
džioji”.

Duonos gaminių pavadinimo
patrauklumo konkurse laimėjo juoda
,,Bočių duona”. 

Delfi.lt

Ispanijoje švenčiama atsakingo
vairavimo diena

Šią kasmet pirmąjį liepos mėne-
sio sekmadienį minimą maldos už
saugų keliavimą ir atsakingumą ke-
liuose dieną Ispanijos vyskupai įvedė
atsiliepdami į Popiežiškosios mig-
rantų ir keliaujančiųjų sielovados
tarybos pernai birželio mėnesį pa-
skelbtas „Kelio sielovados gaires”.
Tad šiemetinė atsakingo vairavimo
diena yra jau antroji.

Keliavimas, ypač automobilio
vairavimas, gali būti suprantamas
kaip žmogaus laisvės ir autonomijos
išraiška, – sakoma pernai Vatikane
paskelbtame dokumente. Vairavimas
kartu turi ir savaime suprantamą
moralinę pusę. Keliauti – tai taip pat

būti santykyje su kitais keliaujan-
čiais. Čia, kaip ir kiekvienoje socia-
linėje situacijoje, reikia laikytis elge-
sio kodekso – ne tik kelių eismo
taisyklių, bet ir paslaugumo, atsargu-
mo, išmintingumo. Neatsakingumo,
o neretai ir paiko įžūlumo keliuose
pasekmės yra tragiškos. XX amžiuje,
kuriame žmonių keliavimas tapo
masiniu reiškiniu, atsirado keliai ir
automobiliai, eismo nelaimėse žuvo
35 milijonai žmonių. Lig šiol šiuo
požiūriu tragiškiausiai metai buvo
2001, kuomet keliuose žuvo 1 mili-
jonas 200 tūkstančių žmonių.

,,Vatikano radijas”

Priešistoriniuose urvuose teptukai
sekdavo būgnus

Akmens amžiaus žmonės vietas
piešiniams ant sienų, manoma, pa-
sirinkdavo pagal akustines urvo sa-
vybes. Naujas archeologinis tyrimas
atskleidė, kad piešiniai ant sienų
buvo piešiami tose urvų vietose,
kuriose garsai „pakimba” arba aidi
stipriausiai.

Mokslininkai mano, kad tokiuose
urvuose vykdavę muzikiniai rengi-
niai galėjo įkvėpti pirmųjų katedrų,
teatrų ir koncertų salių statytojus. 

Iegor Reznikoff, dirbantis Pary-
žiaus universitete (Prancūzija), teigia
ryšį tarp akmens amžiaus dailės ir
muzikos atradęs atsitiktinai. „Esu
pastatų ir erdvių rezonanso specialis-
tas, ypač – romaninių bažnyčių. Kai
pirmąkart lankiausi priešistoriniame
urve, išbandžiau įvairių jo vietų rezo-
nansą, ir greitai kilo klausimas: ar
yra ryšys tarp aido ir piešinių
vietos?”, – sako I. Reznikoff.

Taigi mokslininkas apsilankė dar
keliuose gerai žinomuose Prancūzijos
urvuose su piešiniais. Čia jis dainavo,
niūniavo ir kitaip aiškinosi akustinį
urvų „charakterį”.

I. Reznikoff padarė tris pag-
rindines išvadas. Pirma, daugelis
piešinių buvo piešiami rezonuojan-
čiose urvų vietose arba šalia jų. Ant-
ra, kuo stipresnis aidas urve tvyroda-
vo, tuo daugiau piešinių puikavosi
ant sienų. Pastebėta ir štai kas:
aidinčios vietos, kuriose piešti būtų
buvę sudėtinga (pavyzdžiui, siauri
perėjimai), būdavo pažymimos rau-
donais dažais. Pastarasis atradimas
leidžia manyti, kad urvų gyventojai
pirmiausia patikrindavo urvų tinka-
mumą muzikai ir pagal tai rinkdavosi
vietą piešiniams.

Mokslininko išvados paaiškina ir
tai, kodėl šalia kai kurių urvų su
piešiniais buvo rasta akmeninių švil-
pynių. „Priešistorinės gentys mokėjo
groti akmenimis, medžio gabaliukais,
skirtingais būgnais ir kitais instru-
mentais”, – pasakoja mokslininkas.
Pasak akustikos specialisto D. Lub-
man, visai įmanoma, kad akustinės
urvų savybės davė pradžią visai da-
bartinei muzikai.

mokslofestivalis.eu 

Vandens užterštumą parodys
„kalbantys“ augalai

Izraelio Bar-Ilano universiteto
mokslininkai rado naują būdą, kaip
aptikti ir įvertinti vandens telkinio
užterštumą – pagal garsus, kuriuos
skleidžia augalai. Technologiją, jau
vadinamą revoliucine, sukūrė profe-
sorius Zvy Dubinsky ir daktaro laip-
snį turinti Julia Pinkhasov. Išsamus
naujos metodikos straipsnis buvo išs-
pausdintas žurnale „Hydrobiological
Journal”.

Šis būdas remiasi augalų, augan-
čių vandenyje, fotosintezės analize.
Mokslininkai ištyrė, kiek augalai
išnaudoja savo potencialo: jeigu auga-
lo rodikliai yra žemesni nei norma,
tai reiškia, kad aplinkoje kažkas
negerai.

Į augalą bus projektuojamas
žalias lazerio spindulys, kuris, esant
normaliai fotosintezei, bus iš dalies
sugertas ir paverstas energija ir
šiluma. Šiluma vandeniui darys tam
tikrą spaudimą, kuris iš tiesų yra
garso banga. Ją fiksuos hidrofonas
arba specialus mikrofonas. Pagal tai,
kiek šviesos energijos virsta šiluma ir
garsu, mokslininkai gali paskaičiuoti,
kiek jos pasisavino augalas, ir taip
sužinoti augalo būklę. Pavyzdžiui,
augalai, kenčiantys nuo švino, skelis
kitokį garsą nei sveiki augalai. Šis
metodas leis kontroliuoti toksinių ir
kitų teršalų patekimą į vandenį dar
ankstyvojoje stadijoje. 

Delfi.lt

Liepa brandina vasarą
SELEMONAS PALTANAVIÇIUS

Žmonės skirtingi: kitas, žiūrėk,
ima ir pareiškia: „O man ruduo gra-
žesnis!” Gal ir gerai, kad mes nevie-
nodi. Tačiau vasaros reikia visiems,
net ir tiems, kuriems patinka ruduo
ar žiema. Liepa – brandus mėnuo, bet
vis dar bręstantis, brandinantis savo
turtus. Tik įpusėjus šiam mėnesiui
pagaliau suprantame, kad vasara yra
ne šiaip sau metų laikas, o reiškinys,
kurio tiesiog neįmanoma įvertinti.

Viskas gamtoje turi prasmę

Jau galime pamatyti šių metų
derlių, daug ko paragauti, paskanau-
ti ir pasiruošti atsargų žiemai. Ne-
nustebkite, kad apie vasarą kalbame
taip pragmatiškai. Iš tikro – visa, kas
vyksta gamtoje, turi savo tikslus, vis-
kam galima surasti paaiškinimą.

Konkretaus rezultato siekimas, o
tiksliau – giminės pratęsimas, sąlygų
būsimų kartų palikuonims paruoši-
mas ar užtikrinimas yra duoti gam-
tos, natūralūs siekiai. Gerai, kad
žmogus daug kur stengiasi matyti
grožį, ieško ne tik materialiųjų, bet ir
dvasinių vertybių. Žmogaus būtyje
šie pojūčiai yra savotiškas energijos
stimuliatorius, mūsų gyvenimo koky-
bės rodiklis.

Baltas liepos medis

Liepos mėnesiui pavadinimą da-

vė liepa – baltos medienos, gerą vardą
užsitarnavęs medis. Mūsų miškuose
liepos auga ne mažiau kaip 8–10 tūk-
stančių metų. Tiesa, kai kur jų auga
labai mažai – ten, kur dirvožemis
netinkamas. Tačiau prie namų liepos
auga bene dažniausiai, netgi dažniau
už ąžuolus, klevus ar uosius. Kaž-
kada liepai teikta visokių galių, jos
vardu iki šol krikštijamos lietuvaitės.
Iš tikro – gražus medis, gražus ir jo
vardas.

Tačiau kodėl liepos vardą gavo
vidurinis vasaros mėnuo – juk liepos
žydėti pradeda per Jonines, o pirmo-
siomis liepos mėnesio dienomis
liepukai (taip kaime vadinami liepų
žiedai) būna jau nudžiūvę. Kad ne-
reikėtų klaidžioti teiginiuose ir abe-
jonėse, reikia pasižiūrėti kokios
liepos pražydo per Jonines. O gi tos,
plačiais lapais, kurių žiedai taip pat
daug didesni. Taip atrodo ir anksti
pražysta atvežtinės liepos, imigran-
tės. Plačialapės liepos auga prie ke-
lių, sodybų, kai kur – net miškuose.
Žydi anksti, tačiau jų kvapas neturi
to ypatingo stipraus salsvo skonio,
kurį skleidžia mūsiškės, mažalapės,
liepos. Pastarosios pražysta ne anks-
čiau kaip liepos pradžioje, o kai kur
dar gausiai žydi ir liepos viduryje. Tai
jos taip vilioja vabzdžius, tai iš jų
bitės prineša tiek daug medaus. Tie-
sa, ne kiekvienais metais liepų žiedai
turi daug nektaro. 

,,Valstiečių laikraštis”
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SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
Visos kriminalinès bylos
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

�Audrius Brūzga, Lietuvos Res-
publikos ambasadorius JAV ir Mek-
sikai, persiuntė geriausius sveikini-
mus ir linkėjimus Dariaus ir Girėno
75-rių metų sukakties paminėjimo,
kuris įvyks liepos 13 d. Čikagoje,  ren-
gimo komitetui.

�Norintys  tapti rėmėjais galite
skelbtis Dariaus ir Girėno žygdarbio
jubiliejui skirtame leidinyje. Čekius
rašyti ,,Lithuanian Youth Center”
vardu  ir  siųsti adresu:  Dariaus –Gi-
rėno komitetas, 6434 S. Kedvale Ave.,
Chicago, IL 60629. Tel.  pasiteiravi-
mui: 773-627-2137; 708-945-1541. El.
paštas: algis3@prodigy.net

�Rugpjūčio 4–8 dienomis nuo
9:30 val. r. iki 12 val. p.p. vyks Ziono
Lietuvių liuteronų bažnyčios ir vaikų
darželio ,,Spindulėlis” organizuojama
Vaikų biblijos vasaros stovykla.
Priimami vaikai nuo 3 iki 10 metų
amžiaus. Tel. pasiteiravimui ir regist-
racijai: 708-422-1433. Mūsų adresas:
9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL
60453.

�Tęsiasi vaikučių registracija  į
lietuvišką vaikų darželį ,,Spindulėlis”
naujiems mokslo metams. Priimame
vaikus nuo 3 metų amžiaus. Atves-
kite – nesigailėsite! Telefonas pasitei-
ravimui ir registracijai 708-422-1433.
Mūsų adresas: 9000 S. Menard Ave.,
Oak Lawn, IL 60453.

�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.

Besidomintys 
lituanistiniu švietimu
Amerikoje gerai 
žino ,,Aušros”  
aukštesniosios 
lituanistinės mokyklos
vedėją Vidą Bučmienę.
Ne kartą ji  skaitė
paskaitas Dainavoje
susirinkusiems 
lituanistinių mokyklų
mokytojams. Šiais
metais į Mokytojų 
tobulinimosi kursus
(MTK) atvažiavo jos
dukra Vaiva 
Bučmytė-Mieldažienė,
kuri taip pat dirba 
lituanistinėje 
mokykloje. Kartu
paskaitas ,,lankė” ir
Vaivos dukrelė 
Gabija. 
Kas žino, gal mažoji
Gabija užaugusi 
taip pat bus mokytoja?!

Laimos Apanavičienės 
nuotr. 

LR ministro pirmininko Gedimino Kirkilo darbo vizito į JAV metu LR am-
basadorius JAV Audrius Brūzga Washington, DC susitiko su garbės konsu-
lais. Nuotraukoje iš kairės: LR garbės konsulas Algimantas Karnavičius, LR
garbės konsulė Roma Kličienė, LR ambasadorius Audrius Brūzga, Imsrė
Brūzgienė ir garbės generalinė konsulė Ingrida Bublienė.

Jeff Nelson nuotr.

Mokslo ir kūrybos simpoziumas
Pasaulio Lietuvių Mokslo ir kūrybos simpoziumas (MKS), kuris įvyks

2008 m. lapkričio 26–30 dienomis, Lemonte, (Čikagos priemiestyje),
Illinois valstijoje, JAV kviečia viso pasaulio lietuvius išeivius ir Lietuvos
mokslininkus ir kultūros darbuotojus bei kūrėjus dalyvauti šiame renginy-
je.  Norintieji dalyvauti, prašomi pateikti pranešimus iš savo darbų, susi-
pažinti su kitų lietuvių profesiniais pasiekimais ir kartu gvildenti bendrus
visuomeninius klausimus, kurie yra svarbūs Lietuvai, lietuvių tautai ir jos
išsibarsčiusiai po platų pasaulį išeivijai.

Bus aptariamos komunikacijos priemonių įvairovės ir jų įtaka susižino-
jimui ir bendravimui, globalizacijos grėsmės ir nauda moksliniam išsivysty-
mui bei tautinės kultūros išlikimui. Tikimasi pranešimų ir diskusijų apie
sveikatos apsaugos reiškinius, apie energetikos plėtros ir jos kontrolės prob-
lemas, apie aplinkosaugos ir klimato pasikeitimų poveikius, apie ryšius su
Lietuva, lituanistiką, išeivijos teisinius poreikius, ilgalaikes psichologines
okupacijos pasekmes, ir kt.

XIV MKS susidės iš plenarinių sesijų ir mokslinių sesijų. Simpoziumo
metu vyks kultūriniai renginiai, meno parodos, lietuviškų filmų festivalis ir
mokslinės bei pramoginės išvykos. Yra rengiamas baigiamasis pokylis. Bus
specialios programos lituanistinių mokyklų mokytojams ir studentams.
Visuomenė yra taip pat kviečiama atsilankyti.

MKS rengėjai galės padėti, reikalui esant, dalyvaujantiems su praneši-
mais prelegentams iš įvairių pasaulio kraštų  su daliniu kelionės išlaidų pa-
dengimu. MKS svetainės elektroninis adresas užsiregistruoti iki rugpjūčio
15 d. yra www.mks14.com Kita informacija ir kvietimas į simpoziumą –
tinklalapyje: www.JAVLB.org

Dariaus – Girėno transatlantinio skrydžio 60-
mečio minėjimo komiteto ir Illinois valstijos lietu-
vių pastangomis Čikagos Midway oro uoste 1993
m. liepos 17 d. buvo atidengta bronzinė pamink-
linė lenta Dariaus ir Girėno skrydžio 60-osioms
metinėms. Deja, šiuo metu paminklinės lentos
nerasite? Paslaptingomis aplinkybėmis ji dingo. 

Dariaus ir Girėno  transatlantinio skrydžio 
75-ųjų metinių minėjimo  

PROGRAMA

Liepos 13 d., sekmadienis 

12 val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette
Park, šv. Mišios, skirtos Dariaus ir Girėno žygdarbiui atminti. 

Po pamaldų automobilių paradas ir eisena pasuks ,,Litua-
nicos” paminklo Marquette Park link.

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

Po minėjimo Jaunimo centre (5620 S. Claremont Ave., Chicago IL
60636) – draugiškas pabendravimas.


