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•Iš ateitininkų gyvenimo
(p. 2)
•Nepatenkinti šokių
švente? Tokių reikėtų pa-
ieškoti (p. 4–5)
•Nors karalius mūsų že-
me ir nebevaikšto (p. 7)
•Kaip elgtis suėmimo
metu? (p. 8–9)
•Nuotolinis mokymas(is)
– pasirinkimo galimybė?
(p. 10, 13)
•J. Siručio laiškai (11) (p.
11)
•Legendinio skrydžio
sukaktį minint (p. 14)

Lenkijoje bus pagerbtas
S. Dariaus ir S. Girèno skrydis

Popiežius susitiks
su pasaulio
jaunimu

Vilnius, liepos 11 d. (BNS) – Lie-
tuvos ir Lenkijos prezidentai Valdas
Adamkus bei Lech Kaczynski sekma-
dienį drauge dalyvaus renginiuose,
skirtuose S. Dariaus ir S. Girėno
skrydžio per Atlantą 75-osioms meti-
nėms paminėti. Minėjimo iškilmės
vyks Lenkijos Pszczelnik, Mysliborz

ir Szczecin miestuose.
Lietuvos ir Lenkijos prezidentai

Pszczelnik mieste susitiks su Tarp-
tautinės jaunimo stovyklos ,,Litua-
nika–75” dalyviais. V. Adamkus ati-
dengs atminimo lentas Mysliborz ir
Szczecin, susitiks su Lenkijos Lietu-
vių Bendruomenės atstovais.

Lėktuvo ,,Lituanica” mechanikas V. Jesulatis (k.), lakūnai S. Darius ir S. Girėnas.
Nuotrauka iš ,,Margučio” žurnalo 1933 m. liepos 25 d.

Prezidentas V. Adamkus: ,,Esu
Konstitucijos pusèje”

Vilnius, liepos 11 d. (Bernardi-
nai.lt/BNS) – Prezidentas Valdas
Adamkus penktadienį metinės spau-
dos konferencijos metu daugiausiai
dėmesio skyrė Lietuvos politikos
svarbiausiems įvykiams – vetuotam
Pilietybės įstatymui, Aukščiausiojo
Teismo pirmininko Vytauto Grei-
čiaus atleidimui, ekonominei padėčiai
ir energetinio saugumo klausimams.

Prezidentas pabrėžė, jog, svars-
tydamas Pilietybės įstatymą, turėjo
nuslopinti asmeninius jausmus, ta-
čiau vadovavosi teisininkų analize ir
išvadomis, teigiančiomis, kad šis įs-
tatymas prieštarauja Konstitucijai.

„Teisinėje valstybėje niekam ne-
valia pažeidinėti Pagrindinio Įstaty-
mo. Konstitucija yra viršiausia tarp
visų kitų įstatymų. Nepaisydamas
įvairių vertinimų ar emocijų, visada
stovėsiu jos pusėje”, – sakė preziden-
tas V. Adamkus.

Pasaulio Lietuvių Bendruome-
nės pirmininkė Regina Narušienė ne-
slepia nusivylimo dėl prezidento
sprendimo vetuoti dvigubos piliety-
bės įstatymą. Kalbėdama apie tai, ji
taip pat leido suprasti, kad tokį šalies
vadovo sprendimą nulėmė jo patarėjai.

,,Man yra labai skaudu ir esu la-
bai nusivylusi, be to, nežinau, ką pa-
siūlė Seimui, bet bandysiu tai išsiaiš-
kinti. Aš žinau, kad prezidentas šir-
dyje norėtų daryti kažką kita, bet jo
patarėjai dar pasenusio mentaliteto –
jie nesugeba žvelgti atviriau ar tie-
siog neturi pakankamos kompetenci-
jos”, – sakė R. Narušienė.

Svarstant daug prieštaravimų

sukėlusi įstatymą, daugiausia ginčų
kilo dėl numatytos dvigubos piliety-
bės Europos Sąjungos ar NATO vals-
tybėse gyvenantiems lietuviams. Kai
kurie parlamentarai šią nuostatą va-
dino diskriminacine kitų valstybių –
pavyzdžiui, Australijos, Naujosios Ze-
landijos, Ukrainos – išeivių atžvilgiu.

Kalbėdamas apie ekonominę ša-
lies padėtį, V. Adamkus pastebėjo,
kad, specialistams įspėjant apie gali-
mą ekonomikos krizę ir augimo nuos-
mukį, dar labiau siūloma didinti biu-
džeto išlaidas, naujomis lengvatomis
ardyti mokesčių sistemą ar netgi
keisti pinigų politiką, atsiejant litą
nuo euro.

Prezidentas paragino politikus
laikytis griežtos biudžeto politikos
bei „taikyti tikslingą, o ne tariamą
paramą sunkiai besiverčiantiems
žmonėms”.

2009 m. uždarius Ignalinos ato-
minę elektrinę, pasak prezidento,
Lietuvos laukia naujas iššūkis, ku-
riam turi pasiruošti dar šios kadenci-
jos Vyriausybė, nelaukdama artėjan-
čių Seimo rinkimų.

Padėtį, susidariusią dėl Aukš-
čiausiojo Teismo pirmininko V. Grei-
čiaus atleidimo, prezidentas apibūdi-
no kaip teisinę aklavietę ir pakartojo,
jog teismų vadovų pasikeitimas pa-
dėtų Nukelta į 6 psl.

Vatikanas, liepos 11 d. (AFP–
BNS) – Popiežius Benediktas XVI lie-
pos 12 d. atvyksta į Australiją, kur
susitiks su šimtais tūkstančių jau-
nuolių, atokiausiame pasaulio žemy-
ne švenčiančių Pasaulines jaunimo
dienas.

Į Sydney organizuojamą rengi-
nį, kuriuo Katalikų Bažnyčia sten-
giasi pabrėžti pasaulinės, jaunatviš-
kos ir veiklios bendruomenės įvaizdį,
kviečiami jaunuoliai iš viso pasaulio.

Į kol kas tolimiausią kelionę iš-
vykstantis popiežius Benediktas XVI
paragino visą Katalikų Bažnyčią pa-
laikyti ,,pasaulį apėmusią naują di-
džiąją jaunimo piligrimystę, kuriai
1985 metais davė pradžią Jonas Pau-
lius II”.

Šventės svarbiausiu įvykiu
turėtų tapti liepos 20 d. Sydney įvyk-
siantis popiežiaus susitikimas po at-
viru dangumi, kuriame turėtų susi-
rinkti šimtai tūkstančių piligrimų.

Sidney arkivyskupas George Pell
Vatikano radijui sakė, jog Katalikų
Bažnyčia tikisi, kad popiežiaus vieš-
nagė bus vertinama ,,ne taip priešiš-
kai”, tačiau ir ,,ne taip entuziastin-
gai” kaip Benedikto XVI balandžio
mėnesį surengtas apsilankymas
Jungtinėse Valstijose.

Viešnagės metu Benediktas XVI
taip pat atkreips dėmesį į už savo tei-
ses tebekovojančius Australijos abo-
rigenus, kuriuos parėmė 1986 metais
šioje šalyje apsilankęs popiežiaus
pirmtakas Jonas Paulius II.

„Teisinėje valstybėje niekam nevalia pažeidinėti Pagrindinio Įstatymo. Konstituci-
ja yra viršiausia tarp visų kitų įstatymų. Nepaisydamas įvairių vertinimų ar emo-
cijų, visada stovėsiu jos pusėje”, – sakė prezidentas V. Adamkus. ELTOS nuotr.
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apie kun. Stasį Ylą. Prelegentas ypač
džiaugėsi, kad prie jo pastangų
kiekvienoje vietovėje gyvenantieji
prisidėjo, jo pranešimą papildė gyvais
atsiminimais, eilėmis, išleistų knygų
pavyzdžiais.

Prieš akis Lietuvių tautinių
šokių šventė, kurios metu ruošiamas
ateitininkų pabendravimas pagrin-
diniame viešbutyje. Šalia kitų sąjun-
gų, ten ir sendraugiai turės savo
stalą, prie kurio budės sąjungos
atstovės. Bus galima įsigyti sen-
draugių ženkliukų, brošiūrų apie
ateitininkus, pasiruošimo įžodžiui
programą ir kt.

Posėdyje pranešimą apie dvi sen-
draugių vasaros stovyklas skaitė Ra-
munė Kubiliūtė. Stovyklos vyksta
Kennebunkport, Maine ir Dainavoje,
Michigan valstijoje. Jas rengia patyrę
komitetai ir visada sutraukia daug
dalyvių pasidžiaugti gražia gamta,
pabendrauti su senais draugais, pasi-
semti naujų žinių bei sukaupti naujų
prisiminimų.

Ryšininkė su ŠAAT Birutė Bub-
lienė pranešė, kad Tarybos didžiau-
sias rūpestis prieš akis yra Studijų
savaitgalio surengimas Darbo dienos
savaitgalį Dainavoje. Taip pat ji
pranešė, kad Tarybos kadencijai
einant prie pabaigos, ruošiamasi nau-
jos Tarybos rinkimams. Sudarytas
Nominacijų komitetas kviečia visus
siūlyti naujus kandidatus į Tarybą.

Iždininkas Eugenijus Šilgalis

pranešė, kad iki šiol tik du sen-
draugių skyriai yra atsiskaitę su
nario mokesčiu – tai Cleveland ir Los
Angeles. Laukiama sureagavimo ir iš
kitų skyrių. Iš A.S.S. iždo buvo
paremtos Gedimino Mikelaičio ke-
lionės jam lankant skyrius su paskai-
ta apie kun. Stasį Ylą. Iš to paties
iždo su 350 dol. suma prisidėta prie
Ateitininkų mugės išlaidų padengimo
Lietuvių tautinių šokių šventės
metu.

Posėdis vyko paskutinę pavasa-
rio dieną. Posėdžio pabaigoje buvo
prisiminta Joninės bei Jonai ir su
vardadieniu pasveikinta pirmininkė
Janina Udrienė.

Romualdas Kriaučiūnas

Daugelis su įdomumu sekė tele-
vizijos laidą vardu ,,Appren-
tice”, kur turtuolis Donald

Trump iš jau parinkto būrio kandi-
datų kas savaitę pašalindavo po vie-
ną, kol pagaliau atrinkdavo padėjėją
sau. Lietuvių kalboje toks padėjėjas
vadinamas gizeliu. Juos turėdavo
meistrai, pirkliai, malūnininkai ir kt.
Panašus geros valandos pasirodymas
numatomas šių metų Ateitininkų
sendraugių sąjungos stovykloje Dai-
navoje rugpjūčio 2 d., 4:30 – 6:00 val.
po pietų.

Tai buvo vienas iš aptartų dar-

botvarkės punktų birželio 21 d.
įvykusiame Ateitininkų sendraugių
sąjungos Centro valdybos posėdyje,
kuriam vadovavo valdybos pirminin-
kė Janina Udrienė. Šiame, jau šešta-
jame, šios valdybos posėdyje dalyvavo
visa valdyba, išskyrus dvasios vadą.
Ta proga posėdžio namų šeimininkas
Algis Bublys visus nufotografavo.

Posėdyje buvo apžvelgti jau atlik-
ti darbai. Pasidžiaugta Gedimino
Mikelaičio viešnage penkiose JAV
ateitininkų vietovėse — Cleveland,
Detroit, Chicago, Toronto, Putnam ir
Boston — kur prelegentas kalbėjo

Iõ Ateitininkû gyvenimo
Medñiagâ siûsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org
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JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
Metams $215.00 • 1/2 metû $130.00

• 3 mèn.$100.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $600.00 • 1/2 metû $300.00

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD)

Metams $150.00 •1/2 metû $120.00
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu

Metams $70.00
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A la Trump’o gizelio pasirodymas
Sendraugių stovykloje ir

kiti Centro valdybos planai

Ateitininkų sendraugių sąjungos Centro valdyba susirinko posėdžiui. Moterys iš k:
Gražina Kriaučiūnienė, Birutė Bublienė, Valentina Rauckienė, pirm. Janina Udrienė ir
Ramunė Kubiliūtė. Už jų Romualdas Kriaučiūnas ir Eugenijus Šilgalis.

Algio Bublio nuotrauka

endraugių poilsio ir studijų savaitė
pas Tėvus Pranciškonus

Kennebunkport, Maine rugpjūčio 2-9 d.
Registruotis (užsisakant kambarį) per raštinės administraciją:

tel. (207) 967-4865, el. paštas: franciscanguesthouse@yahoo.com
Su klausimais rašykite: dzikas@comcast.net

S Sendraugių ateitininkų stovykla
liepos 28 d. – rugpjūčio 2 d.
ALRKF stovykloje Dainavoje
Nors jau visos vietos užimtos,

visuomenė yra kviečiama atvykti į
stovyklą kasdien 10 val. r. ar 4:30

val. p. p pasiklausyti paskaitų.

PROGRAMA

Pirmadienį, liepos 28 d. 10:00 v. r. Audrius Poli-
kaitis ,,E-sveikata”. 4:30 v. p. p. Pokalbis su Lyana
Kubiliene ,,Į sveikatą!”

Antradienį, liepos 29 d. 10:00 v. r. Lukas Laniaus-
kas, SJ. ,,Ar mes girdime? Dievas šaukia!” 4:30 v. p.
p. Pokalbis su Matthew Pyle, ,,Gyvenimas lietuviškoje
šeimoje — nelietuvio perspektyva”.

Trečiadienį, liepos 30 d. 10:00 v. r. Dana Mikužienė,
Augustinas Idzelis ir Petras V. Kisielius, ,,Kunigo
Stasio Ylos prisiminimai” 4:30 v. p. p. Audra
Kubiliūtė-Daulienė ves ,,Gramatikos valandėlę”.

Penktadienį, rugpjūčio 1 d. 10:00 v. r. Donatas
Tijūnėlis, ,,Įspūdžiai besidarbuojant Ukrainoje,
Jordane ir kitur”. 4:30 v. p. p. Lietuvos ambasadorė
Kanadoje Gintė Damušytė, ,,Pilietinė visuomenė
Lietuvoje: Valstybės priešas ar pamatas?”

Šeštadienį, rugpjūčio 2 d. 10:00 v. r. ,,Draugo” vyr.
redaktorė Dalia Cidzikaitė, ,,Draugas ties 100 metų
slenksčiu”. 4:30 v. p. p. Pokalbis su Ateitininkų
sendraugių Centro valdyba, ,,A la Trumpo gizelio šou:
Rimtų uždavinių sprendimas”.

Los Angeles įvykusioje Šokių šventėje liepos 4 d. iš viso pasaulio suvažiavusius atei-
tininkus linksmai sutiko aktyvūs ateitininkai Žibutė ir Pranas Pranckevičiai bei Rasa
Kasniūnienė. Ramunės Kubiliūtės nuotrauka.



DRAUGAS, 2008 m. liepos 12 d., šeštadienis 3

Sveikinant ,,Draugą”
su 99-tuoju
gimtadieniu!

MARIJA REMIENÈ

Kai bus rašoma išeivijos veiklos istorija, ,,Draugas” joje užims gana
svarbią vietą. Nė vienas lietuviškas laikraštis – net Lietuvoje – iki
šiol nėra pasiekęs 99-rių metų ribos. Tai parodo ,,Draugo” pas-

tovumą, tėvų marijonų finansinį užnugarį ir skaitytojų dėmesį bei pa-
ramą.

XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje iš Lietuvos į Ameriką
atplaukė didelė emigracijos banga. Pirmieji emigrantai kūrėsi anglių ka-
syklose Pennsylvanijoje. Tarp emigrantų vyko įvairūs nesutarimai, ypač
su lenkais dėl bažnyčių, nes nebuvo, kas juos buria ir informuoja. Ameri-
kos lietuviams kunigams kilo mintis tautiečius svetimame krašte ap-
rūpinti lietuviška spauda. Ta mintis buvo greit įgyvendinta: 1909 m. lie-
pos 12 d. Wilkes Barre, Pennsylvanijoje gimė savaitraštis pavadinimu
,,Draugas”. Tai buvo katalikiškas laikraštis, įsteigtas Amerikos lietuvių
katalikų kunigų vienybės, kurią subūrė atkaklus kun. Antanas Staniu-
kynas. Pirmasis ,,Draugo” redaktorius buvo Šv. Kazimiero seserų vienuo-
lijos įkūrėjas, Marijos Kaupaitės brolis kun. Antanas Kaupas.

Netrukus lietuviai ėmė kurtis
ir kitose Amerikos vietose. Daug
emigrantų atvyko į Čikagą ir jos
apylinkes. Pradžioje laikraštis pa-
siekdavo tik Pennsylvanijos apy-
linkes ir buvo beveik natūralu per-
kelti jį į Čikagą. Tad 1912 m.
,,Draugas” persikėlė į Čikagą, o
1916 m. jis tapo dienraščiu.

Laikraštį leido ,,Draugo” ben-
drovė, susidedanti iš lietuvių ku-
nigų. Nuo pat pradžios ,,Draugas”
turėjo ekonominių ir kitokių sun-
kumų. 1919 metais ,,Draugo” leidy-
bą perėmus tėvams marijonams,
laikraštis lengviau išbrisdavo iš pa-
sitaikančių sunkumų. Reikia pri-
pažinti, kad apskritai laikraščiai
ilgiausiai išsilaiko leidžiami vienuo-
lijų.

1957 m. ,,Draugas” buvo perkeltas į naują, specialiai dienraščiui skir-
tą pastatą, pastatytą tėvų marijonų pastangomis. Marijonams perėmus
,,Draugą”, pirmuoju vyriausiu redaktoriumi buvo kun. Petras Būčys, o
vėliau, po jo kiti kunigai marijonai.

Laiko tėkmė nesustojamai plukdo metus. Niekas nestovi vietoje. Kei-
tėsi ir redaktoriai. ,,Draugo” vyr. redaktoriais buvo: kun. Kazimieras Rėk-
laitis, kun. Kazimieras Matulaitis, Leonardas Šimutis, kun. Vytautas Bag-
danavičius, kun. dr. Viktoras Rimšelis, kun. Pranas Garšva. Nuo 1992 me-
tų vyriausiojo redaktoriaus kėdę užėmė moteris – Danutė Bindokienė,
nuo 2007 m. – dr. Dalia Cidzikaitė.

Keitėsi redaktoriai, keitėsi ir ,,Draugo” leidėjai. Pradžioje ,,Draugą”
leido Lietuvių katalikų kunigų vienybė. Perkėlus dienraštį į Čikagą, jį
leido kunigų sudaryta bendrovė. ,,Draugą” perėmus marijonų vienuolijai,
visas laikraščio leidimo rūpestis atiteko marijonams. Leidybai patiriant
nuostolių, buvo įsteigta marijonų gilda, bet dėl didelių mokesčių ji buvo
panaikinta. 1941 m. kovo 29 d. Springfielde, IL, buvo įregistruota ne pel-
no siekianti organizacija – Lietuvių katalikų spaudos draugija, kuri iki šiol
yra oficialiai atsakinga ,,Draugo” leidėja. Leidėjų taryboje yra 19 direk-
torių: 10 tėvų marijonų ir 9 pasauliečiai.

Per visus savo gyvavimo metus ,,Draugas” yra daug nuveikęs, atlikęs
tūkstančius milžiniškos vertės darbų bei patarnavimų įvairiose srityse
organizacijoms, fondams ir visai Lietuvai. Būdamas katalikiškas laikraš-
tis, kuriam rūpėjo Lietuva, jis suteikdavo daug žinių iš okupuotos Lietu-
vos ir taip išeivijoje palaikė gyvą lietuviškumą ir ryšį su Tėvyne. Kas gali
suskaičiuoti, kiek tūkstančių žmonių ,,Draugas” sukviesdavo į kultū-
rinius ar politinius renginius? ,,Draugas” turėjo ir tebeturi nepaprastą
reikšmę.

Tenka pripažinti, kad niekas tiek lietuvybei nepasitarnavo, kiek tėvai
marijonai. Jų dėka ,,Draugas” išliko krikščioniškas, lietuviškas ir kultū-
ros skleidėjas iki šių dienų. Vertinant ,,Draugo” svarbą per praėjusius 99-
rius metus, reikia pagalvoti, kokia iš viso yra spaudos reikšmė žmogui,
visuomenei ir tautai. Jei pradžioje ,,Draugo” tikslas buvo tautiečius išeivi-
joje burti ir informuoti, vėliau jo dėmesys dar labiau išsiplėtė, nes ,,Drau-
gui” rūpėjo tiek visa išeivija, tiek išeivių palikta, bet nepamiršta Lietuva.

Sveikiname 99-rius metus gyvuojantį ,,Draugą”, atnešusį ir nešantį
gausų derlių. Dėkojame už jo ištikimybę krikščionybei, už jo ištikimybę
Lietuvai, taip pat – už jo ištvermingą lietuvybės puoselėjimą išeivijoje.

Kun. Antanas Kaupas.

Priimkite mano sveikinimus 99-ųjų
dienraščio ,,Draugas” leidimo metų

jubiliejaus proga.

Jūsų bendruomenė tampa geresne
dėl jūsų atliekamo darbo.

Leidžiant tokį laikraštį kaip jūsų,
reikia nugalėti daug iššūkių ir turėti

didelį atsidavimą šiai misijai.

Dėl jūsų atsidavimo, jūsų bendruomenė išlaiko savo
paveldą ir tapatybę. Jūsų atliekamo darbo vertė negali
būti išmatuota, ji neišmatuojama ir gyvybiškai svarbi.

Aptarnaudami skaitytojus jūs stiprinate visą
bendruomenę. Aš gerbiu jūsų darbą ir linkiu jums viso

ko geriausio ilgoje ir našioje ateityje.

Su pagarba,
Maria Pappas

Cook County iždininkė

,,Draugo” darbuotojai
sveikina visus skaitytojus ir
bendradarbius su dienraščio

99-ių metų sukaktimi!

NuolaidaNuolaida
Užprenumeravus „DRAUGĄ” metams

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

vardas, pavardė

adresas

telefono numeris

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

Nuolaida galioja naujoms prenumeratoms JAV.
Metinės prenumeratos kaina – $150.00. ,,Draugą” siųsime 13 mėnesių.
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NEPATENKINTI? TOKIŲ REIKĖTŲNEPATENKINTI? TOKIŲ REIKĖTŲ
GERAI PAIEŠKOTIGERAI PAIEŠKOTI

Atgarsiai iš XIII Lietuvių tautinių šokių šventės Los Angeles 2008 m. liepos 6 d.

DALIA CIDZIKAITÈ

Nors, pasak XIII Lietuvių tau-
tinių šokių šventės kopirmininko
Jurgio Jogos, visų niekad nepaten-
kinsi, beveik nėra abejonių, jog pirmą
kartą per visą lietuvių tautinių šokių
švenčių istoriją š. m. liepos 6 d. Vaka-
rinėje JAV pakrantėje Los Angeles
mieste, CA, Galen Center įvykusi
XIII Lietuvių tautinių šokių šventė
visiems paliko pačius geriausius įspū-
džius ir atsiminimus. Ar be daugybės
šypsenų, pražydusių šventei įsibėgė-
jant ir po jos, dar reikia kitokių įro-
dymų? ,,Nors nesu naujokas tauti-
niuose šokiuose – mačiau keletą tik-
rai aukštos kokybės bulgarų ir hava-
jiečių tautinių šokių pasirodymų,
šiųmetinę jūsų tautinių šokių šventę
įvertinčiau kaip pačią geriausią,” –
laiške šventės komitetui parašė vie-
nas iš šventėje dalyvavusių svečių.
Arba: ,,Achiu! Mums be galo patiko
ponia Rūta, paskendusi rausvame de-
besyje, mūsų mėgstamiausias šokis –
vaikinai su lazdomis. Po mūsų tokios
unikalios patirties šį sekmadienį visi
nusprendėme, jog jeigu nebūtų Lie-
tuvos, kas nors vis tiek ją būtų išra-
dęs.”

Vis dėlto didžiausia šventė buvo
patiems šokėjams, ypač mažiesiems
ir jauniams. Juk dėl vaikų tą šventę
ir ėmėsi organizuoti Los Angeles
lietuviai, kurių ne viena atžala šoka
lietuvių tautinių šokių grupėje. J.
Jogai pats maloniausias atsiliepimas
ir jo pastangų įvertinimas buvo jo
keturių vaikų, šokusių šventėje,
padėka.

Vienus šokėjai virkdė, kitus –
paskatino griebtis plunksnos

Šventinei programai neliko abe-
jingi ir lietuviai žiūrovai: šventės ren-
gėjai, garbės svečiai ir net žurnalis-
tai. Už šventės reklamą atsakinga
Daina Kasputienė prisipažino: ,,Aša-
roti pradėjau per ‘Blezdingėlę’ ir
visiškai apsiverkiau per ‘Malūną’.”
Garbės viešnia, LR garbės konsulė
Cleveland, OH Ingrida Bublienė gyrė
ne tik šventės programą, bet ir
šokėjus. Jos teigimu, pirmą kartą
šokėjai taip gerai lygiavo. O štai
,,Draugo” bendradarbis Pranas Vis-
vydas, prieš šventę mandagiai atsi-
sakęs parašyti apie šventę, sakyda-
mas, jog tą darbą paliks jaunimui

padaryti, po šventės parašė laišką,
rašydamas, jog prisikaupė daugybė
įspūdžių ir galįs juos visus sudėti į
viena ir parašyti straipsnį. Tad apie
ką tik pasibaigusią šventę ,,Draugo”
puslapiuose skaitysite turbūt dar ne
kartą.

Subūrė kartas, bangas ir
vietoves

Kaip ir per kiekvieną šokių šven-
tę, taip ir šiais metais, šokėjų gretose
sukosi įvairių kartų, bangų ir vie-
tovių atstovai. Paskutiniais duomeni-
mis, šventėje šoko daugiau nei 1,100
šokėjų (daugiau nei 40 šokių grupių
iš Amerikos, Kanados ir Lietuvos),
juos stebėjo apie 3,000 žiūrovų. Pir-
mą kartą šventėje ,,Lėtūno” grupėje
iš Čikagos šokusi lietuvė neslėpė
džiaugsmo, susižavėjimo ir nuosta-
bos: ,,Esam visai nepažįstami ir sveti-
mi vienas kitam, bet šokio dėka tam-
pame artimi.” Taip gerai žinomas
posakis — daina ir šokis suartina –
dar kartą virto realybe: nuo pat at-
vykimo į Los Angeles, pirmosios re-
peticijos iki paskutinių šventės akor-
dų nutilimo — buvome viena šeima,
palaikanti ir įvertinanti.

I. Bublienė įsitikinusi, jog tokios
šventės paliudija, kad esame gyvi
šioje pakrantėje. Jai buvo džiugu su-
sipažinti su vadovais iš Lietuvos,
kurie atvežė grupes: ,,Grandinėlę” iš
Panevėžio, ,,Kalnapušę” iš Nidos ir
,,Sugrįžus” iš Vilniaus. ,,Svarbu, kad
išeivija ir Lietuva vis rastų bendrą
kalbą. Galbūt tas būdas yra per
šokį?” – spėliojo LR garbės konsulė.

Lietuvių tautinių šokių grupė ,,Grandis” iš Čikagos.
. Ramunės Kubiliūtės nuotrauka

Oficialiąją dalį šauniai vedė aktorė
Rūta Lee.

JAV LB Krašto valdybos pirmininkas
V. Maciūnas.

XIII Lietuvių tautinių šokių šventės
meno vadovė D. Varnienė.

,,Lietuvos Vyčiai” iš Čikagos ir ,,Aitvaras” iš Portland.

Į šventę atvyko ir LGAVO ,,Sugrįžus” šokėjai.

Daina ir šokis suartina.
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Ilgametės lietuvių tautinių šokių mokytojos (iš k.:) Rasa Poskočimienė ir
Audra Lintakienė.

Mažieji šokėjai iš Lemont ,,Spindulio” grupės.

Vieno seniausio lietuvių šokio ,,Blezdingėlė” šokėjos.

Pora vijo porą.

XIII Lietuvių tautinių šokių šventės
komiteto kopirmininkas J. Joga ir
Kanados JAV LB Krašto valdybos
pirmininkė J. Kuraitė-Lasienė.

Ramunės Kubiliūtės nuotrauka Šventei pasibaigus. Dainos Čyvienės nuotraukos

Nuostolių nebus

Po šventės kalbintas J. Joga taip
pat neslėpė džiaugsmo, anot jo, šven-
tė labai sėkmingai pavyko, viskas
sklandžiai praėjo – nuo pasirengimo
iki pačios šventės. Ir pridūrė, jog kiek
jam ir jo vadovaujamo komiteto na-
riams teko girdėti, daugelio nuomo-
ne, tai buvo geriausia ir gražiausia
šventė, kurioje jie bet kada yra daly-
vavę.

Skirtingai nuo anksčiau rengtų
šokių ir dainų švenčių, kurių biudže-
tai ypač dideli, po šiųmetinio renginio
šventės komitetas neturės sukti
galvos, iš kur gauti pinigų susimokėti
skolas. J. Joga telefonu patvirtino, jog
galą su galu sudūrė ir nuostolių tikrai
nebus. ,,Tai, kad šventė gerai pavyko,
turbūt padėjo nusistatymas, jog
ruošiame pokylį taip, kaip jį ruoš-
tume pas save namie, – sakė kopir-
mininkas J. Joga. – Norėjome, kad
visi svečiai jaustųsi patogiai ir būtų
gerai nusiteikę. Tik visa tai paban-
dėme padaryti didesniu masteliu.”

Kadangi tokia šventė dar nieka-
da nebuvo surengta California valsti-
joje, šventės rengimo komisija, išsky-
rus buvusios šokių šventės Čikagoje
pirmininkės Audronės Tamulienės
patarimus, neturėjo kuo pasiremti. J.
Joga prisimena, jog jiems kilo
paprasčiausi klausimai: kiek šokėjų
dalyvaus, kiek žmonių atvažiuos ir
pan. ,,Mes labai konservatyviai į vis-
ką žiūrėjome. Galvojome, kad norint
sėkmingai šventę surengti, reikia į ją
žiūrėti kaip į verslą, todėl stengėmės
apriboti išlaidas.” Komiteto kopir-
mininkas džiaugėsi, kad visi spėlioji-
mai pasitvirtino.

Prisidėjo ne vienas

Prie šventės sėkmės prisidėjo ir
komiteto sudėtis bei sutarimas. J.
Joga prisiminė, jog praėjusių metų
gegužę galų gale nusprendus šventę
rengti LA, visi kibo į darbą, niekas
neatsisakė. Jo nuomone, šventė įvyko
ir ji pasisekė, nes pagrindinis šventės
ruošos branduolys labai gerai sugy-
veno, nebuvo jokių įsikarščiavimų,
ginčų. ,,Kiekvienas turėjo savo patirtį
ir jeigu kas nors pažadėjo ką nors
padaryti, nereikėjo daugiau rūpintis,
žinojai, kad bus padaryta.” O tų
darbų tikrai netrūko. Prie šventės
organizavimo prisidėjo daugiau nei
80 žmonių, bent tiek pavardžių
komitetas kol kas turi savo sąraše. Po
šventės pirmadienį University of
California, Los Angeles sutiktas prof.
Algirdas Avižienis tik patvirtino tai.
Pasak jo, Los Angeles lietuviai XIII
Lietuvių tautinių šokių šventei
pradėjo ruoštis gal daugiau nei prieš
metus, tam paaukojo daug energijos
ir darbo, ir kiekvienas jo pažįstamas

vis kažkuo prisidėjo prie būsimos
šventės rengimo ir jos sėkmės.

Šventę primins leidinys,
dovanėlės ir vaizdajuostė

Iš XIII Lietuvių tautinių šokių
šventės jos dalyviai ir svečiai į namus
parsivežė gražiai išleistą šventei
skirtą leidinį-programą (grafikos dar-
bais rūpinosi Rasa Hendrickson, lei-
dinį paruošė ir suredagavo Zita Pet-
kienė). Susipažinimo vakaro ir pačios
šventės metu buvo pardavinėjami
suvenyrai su šventės atributika. Visu
tuo rūpinosi viena iš šventės komite-
to narių Kristina Švarcaitė. Ji koordi-
navo ne tik tai, bet ir lėšų telkimą,
rėmėjų ir aukotojų paieškas. O vasa-
rai pasibaigus pradėkite ieškoti šokių
šventės vaizdo įrašo. Ne tik pačią
šventę, bet ir repeticijas filmavo či-
kagiškiai: vaizdo režsierius Arvydas
Reneckis ir jo padėjėjas Rytis Januš-
ka. J. Joga negalėjo tiksliai pasakyti,
kada vaizdo įrašas pasirodys ir kiek
jis kainuos, tačiau tikrai užtikrino,
jog visa tai netrukus bus pasiūlyta.

Tai dar ne pabaiga

Atskiro straipsnio prašosi šven-
tės programa, ją sudarę ir prie jos
dirbę žmonės, šokių choreografija,
oficialiąją dalį vedusi LA lietuvių pa-
žiba Hollywood aktorė lietuvė Rūta
Lee. Galbūt daugiau apie tai papa-
sakos pati XIII šokių šventės vadovė
Danguolė Ruzutytė-Varnienė, kuri
mielai sutiko atsakyti į ,,Draugo”
klausimus. Tikimės, jog apie pačią
šventę papasakos ir daugiau joje daly-
vavusių žmonių bei, žinoma, nuo-
traukos. Kartu primename skaityto-
jams, jog ,,Draugas” paskelbė nuo-
traukų iš šokių šventės konkursą
,,Šokam šokimėlį”. Nuotraukas siųs-
kite adresu: ,,Draugas”, 4545 W 63rd
Street, Chicago, IL 60629 arba el.
paštu:

redakcija@draugas.org,
dalia.cidzikaite@gmail.com
Geriausių nuotraukų autorių

laukia apdovanojimai.

Tad galbūt reikėtų dažniau pa-
sitikėti vakarinėje pakrantėje gyve-
nančiais lietuviais ir patikėti jiems
daugiau tokių ar panašių kultūrinių
renginių? Tebūnie kol kas tai retori-
nis klausimas. Lietuvių sugrįžimo,
atrodo, pageidautų ir ,,Universal
Hilton” viešbučio, kuriame buvo ap-
sistojusi nemaža dalis šokėjų ir ku-
riame vyko penktadienio repeticija
bei susipažinimo vakaras su pokyliu,
atstovai. D. Kasputienės teigimu,
viešbučio atstovai prašė, kad lietuvių
tautinių šokių šventė ir vėl sugrįžtų į
Los Angeles. Jie mielai mus ir vėl pri-
imtų.
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Lietuviai susidomèjo Lietuva

Išleistas pirmasis enciklopedijos
„Lietuva” tomas

Prezidentas V. Adamkus:
,,Esu Konstitucijos pusèje”

Vilnius, liepos 11 d. (ELTA) –
Įsitikinimas, kad viską žinai apie sa-
vo miestą ar šalį, dūžta į šipulius pa-
keliavus su viena kita pažintine eks-
kursija, rašo „Verslo žinios”. Vietinio
turizmo specialistai džiaugiasi – pro-
fesionalios ekskursijos po Lietuvą po-
puliarėja. „Anksčiau žmonės sakyda-
vo, ką čia Lietuvoje žiūrėti, čia gi-
miau ir viską žinau. Tačiau po eks-
kursijų ne vienas prisižįsta iš tiesų
nieko nežinantis apie savo šalį”, – sa-
ko turizmo specialistė Regina Navic-
kienė.

„Kol kas tik džiaugiamės vietinio
turizmo pumpurais, žiedai dar nesis-
kleidžia, bet neabejotinai reikalai ju-
da geryn”, – aiškina Turizmo infor-
macijos centro prie bendrovės „Mūsų
odisėja” direktorė R. Navickienė.

Anot R. Navickienės, neretai į

pirmąją ekskursiją po Lietuvą mūsų
tautiečiai išvažiuoja su draugais, at-
vykusiais iš užsienio. Tačiau, pasak
moters, pastaraisiais metais išpopu-
liarėjo, tarkime, senelių ir anūkų ke-
lionės.

Romena Savickienė, Klaipėdos
turizmo informacijos centro vadovė,
taip pat tvirtina, jog pastaraisiais me-
tais ekskursijų poreikis išaugo paste-
bimai. Anot jos, Klaipėdoje pažin-
tinės ekskursijos rengiamos kasdien,
norinčiųjų netrūksta.

Anot R. Navickienės, vietiniai tu-
ristai vis dažniau pageidauja būti ne
tik pasyvūs klausytojai, bet aktyviai
dalyvauti pramogose. Jiems rengiami
kopimai į piliakalnius, suruošiamas
šaudymas iš lanko, siūlomos ekskur-
sijos po požemius ir daugiau įvairių
pramogų.

Lietuviû jachta kels bures î tùkstantmeçio kelionê

Atkelta iš 1 psl.
išsklaidyti visuomenės abejones dėl
kai kurių va-dovų daromos įtakos pro-
fesinei bend-ruomenei ar jų ryšių su
politikais.

Prezidentas pakartojo anksčiau
išdėstytą požiūrį, jog, įstatymo nu-
matytais terminais pasibaigus ar bai-
giantis Konstitucinio Teismo, Aukš-
čiausiojo Teismo ir Vyriausiojo admi-
nistracinio teismo vadovų kadenci-
joms, „atsirado puiki proga leisti pa-
sireikšti kitiems aukštos kvalifikaci-
jos, didelį autoritetą turintiems teisė-
jams”.

Paklaustas, kaip vertintų gali-
mybes Lietuvos teritorijoje išdėstyti
JAV priešraketinės gynybos skydo
elementus, V. Adamkus teigė, jog bū-
tų prieš tokią veiksmų eigą ir nemato
reikalo Lietuvai imtis šio sumanymo,
kadangi derybos tarp JAV ir Lenkijos

dar nėra baigtos, o Lietuva apskritai
jokių derybų neveda.

Prezidentas taip pat patikino ne-
ketinantis siekti trečiosios prezidento
kadencijos ir nėra numatęs įpėdinio į
prezidento vietą.

Vertindamas savo santykius su
Seimu, V. Adamkus pripažino, kad
bendravimo tarp Seimo ir prezidento
apskritai nebuvo, tačiau teigė neži-
nąs, kas dėl to kaltas.

V. Adamkus nesutiko su kaltini-
mu dėl neveiklumo vidaus politikoje,
o galutinius jo vadovavimo šaliai re-
zultatus, pasak prezidento, sudėlios
ilgalaikė istorinė ateitis.

Prezidentas kitą savaitę išvyksta
į beveik dvi savaites truksiančią ke-
lionę po keturias Lotynų Amerikos
šalis. Liepos 14–25 dienomis vyksian-
čios kelionės metu V. Adamkus viešės
Brazilijoje, Argentinoje, Urugvajuje

Vilnius, liepos 11 d. (ELTA) –
Beveik du trečdaliai Lietuvos gyven-
tojų infliaciją išskiria kaip svarbiau-
sią Lietuvos problemą, rodo ,,Euro-
barometro” apklausos.

Palyginti su praėjusiais metais,
Lietuvoje mažiau nuogąstaujama dėl
nusikalstamumo, ekonominės padė-
ties ir nedarbo, tačiau smarkiai padi-
dėjo susirūpinimas kylančiomis kai-
nomis, infliacija. Nerimas dėl to padi-
dėjo ir visoje Europos Sąjungoje (ES).

Kaip ir anksčiau, Lietuvos ir ES
piliečių suvokimas apie terorizmo ir
imigracijos problemas labai skiriasi:
ES imigraciją kaip problemą mini 11
procentų apklaustųjų, o terorizmą – 7
procentai. Lietuvoje – atitinkamai 4
ir 1 procentas.

Be to, mažiau negu visiems ES
piliečiams lietuviams nerimą kelia
aplinkos apsauga ir nedarbas, o šiek
tiek daugiau nei ES – nusikalstamu-
mo problemos.

Vilnius, liepos 11 d. (ELTA) –
Pasaulio lietuvių bendruomenes ben-
dram Lietuvos vardo tūkstantmečio
paminėjimui sujungs entuziastai, pa-
sišovę jachta apiplaukti pasaulį.

,,Tūkstantmečio odisėja: vienas
vardas – Lietuva” – tai Lietuvos bu-
riuotojų plaukimas, kurio tikslas –
sutelkti pasaulio lietuvių bendruo-
menes, skleisti pilietiškumą ir stip-
rinti šalies įvaizdį.

Žygio metu Lietuvos buriuotojai
aplankys 25 pasaulio lietuvių bend-
ruomenes 19 pasaulio šalių 5 žemy-
nuose. Per 200 plaukimo parų ketina-
ma įveikti 37 tūkst. jūrmylių.

Aplink pasaulį plauks 11 buriuo-
tojų įgulų, kurios keis viena kitą skir-
tinguose pasaulio taškuose. Iš viso
ekspedicijoje dalyvaus apie 120 ge-
riausių Lietuvos buriuotojų.

Pirmasis plaukimas aplink pa-
saulį vyks jachta Volvo 60 ,,AMBER-
SAIL”. Pažymima, kad šios klasės lai-
vai yra itin stiprūs, pagaminti varžy-
boms aplink pasaulį, kurias neretai
lydi labai atšiaurios sąlygos.

Pasak rengėjų, Lietuvos jachtos

plaukimas aplink pasaulį bus jun-
giančioji grandis šiame projekte. Vi-
same pasaulyje organizuojami jach-
tos sutikimai, kuriuose lietuvių bend-
ruomenei bus pristatoma dabartinė
Lietuva, jos pasiekimai.

Tiek gyvenantys Lietuvoje, tiek

Vilnius, liepos 11 d. (ELTA) –
„Lietuvos vardui tūkstantis metų –
tūkstantis puslapių apie Lietuvą” –
tokiu šūkiu pristatoma nauja tritomė
enciklopedija, kurios pirmasis tomas
jau pasirodė knygynuose.

Mokslo ir enciklopedijų leidybos
institutas enciklopediją „Lietuva”
apibūdina kaip iliustruotą mokslinį
informacinį leidinį, skirtą Lietuvos
visuomenei, siekiančiai turėti išsa-
mios informacijos apie savo šalį.

Neseniai išleistame ir knygynus
jau pasiekusiame pirmajame enciklo-
pedijos tome pateikiami išsamūs ap-
žvalginiai straipsniai apie Lietuvą –
jos simbolius, administracinį suskirs-
tymą, gamtą, gyventojus, visuome-
ninį politinį gyvenimą, ūkį, istoriją,
švietimą, mokslą, kultūrą, sportą. Be
apibendrinamųjų straipsnių, tome
gausu iliustruotų straipsnių apie
svarbiausias mūsų šalies įžymybes:
aukščiausius kalnus, ilgiausias upes,
didžiausius ežerus, didžiausius mies-
tus, lietuvių etnografines grupes, tra-
dicines religijas, kultūros objektus.
Dauguma apžvalginių straipsnių pa-

rengta pagal „Visuotinės lietuvių en-
ciklopedijos” 12 tomo ir kitų tomų
straipsnius.

Beveik pusmetį trukusi pirmojo
tomo prenumerata sudomino tūks-
tančius prenumeratorių. Jie pirmieji
galės įvertinti leidinį. Šiek tiek bran-
giau negu prenumeratoriai kiti skai-
tytojai galės jį įsigyti jau dabar Lie-
tuvos knygynuose.

Leidėjai viliasi, kad Lietuvos var-
do tūkstantmečio paminėjimui skirta
enciklopedija sulauks didelio visuo-
menės dėmesio. Tai pirmoji ir ypatin-
ga tokio pobūdžio enciklopedija ne-
priklausomoje Lietuvoje. Prie tomo
dirbo gausybė įvairių mokslo sričių
autorių, Lietuvos mokslininkų, dide-
lis Mokslo ir enciklopedijų leidybos
instituto darbuotojų būrys.

2009–2010 metais leidėjai pla-
nuoja išleisti antrąjį ir trečiąjį „Lie-
tuvos” enciklopedijos tomus. Jie ap-
rėps apie 10,000 visų laikų žymiausių
Lietuvos ir su Lietuva susijusių žmo-
nių biografijų. Jau priimama antrojo
tomo prenumerata.

Projekto ,,Tūkstantmečio odisėja. Vienas vardas – Lietuva” dalyviai nusifotografavo su prezidentu V. Adamkumi (v.).
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.

Didžiausiâ rùpestî lietuviams
kelia infliacija

pasaulio lietuvių bendruomenės na-
riai kurs odę Lietuvai. Čia kiekvienas
galės parašyti po sakinį ar žodį ir pa-
sakyti, kodėl didžiuojasi Lietuva. Vi-
sa tai bus sujungta į renginių aplink
pasaulį visumą.

Tūkstantmečio kelionė prasidės

šių metų spalio 5 d. Klaipėdoje, o at-
gal į gimtąjį uostą jachta ketina sug-
rįžti 2009 m. liepos 6 d. Kelionę vai-
nikuos jachtos sugrįžimo į Lietuvą
šventė su koncertu ir tiesioginiu tele-
vizijos tiltu su lietuvių bendruome-
nėmis visame pasaulyje.
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Tomas Viluckas
putinux@gmail.com

Specialiai ,,Draugui”
iš Lietuvos

Ilgasis savaitgalis, trys dienos,
praleistos Palangoje, užmiestyje ar
pas draugus, giminaičius. Tai daugu-
mai mūsų šalies piliečių reiškia Min-
daugo karūnavimo diena. Ši šventė
nauja, atsiradusi Nepriklausomybės
laikotarpiu, todėl nenuostabu, jog jos
šventimo tradicijas tenka kurti, be to,
nors ją švęsti yra palankiau nei vasa-
rio ar kovo mėnesių darganų lydimas
valstybines iškilmes, vis dėlto prasi-
dėjus atostogų karštinei ji tartum išs-
lysta iš mūsų akiračio pradingdama
vasaros šventės šurmulyje. Tad nor-
malu, jog ji nėra „įaugusi” į mūsų są-
monės dirvą. Vis dėlto ar ji gali būti
mums svarbi, artima, užduoti svar-
biausius klausimus?

Moralinio autoriteto ilgesys?

Karaliai ir karalienės mums vei-
kiau primena pasakų veikėjus nei is-
torines asmenybes. Per savo istoriją
taip ir nesugebėjome išsaugoti aristo-
kratijos, o mūsų valstybingumo sta-
tytojai XX a. pradžioje buvo „pirma
karta nuo žagrės”, nors ir jie vienu
metu svarstė galimybę į sostą paso-
dinti Mindaugą II. Net jei esame per-
skaitę Edvardo Gudavičiaus darbus
apie karalių Mindaugą, net jei tarp
mūsų gimtų genijus, kuris susuktų
įspūdingą meninį filmą apie jo gyve-
nimą, vargiai sektųsi mintimis nusi-
kelti į „gūdžiuosius” viduramžius ir
,,prikelti” įvykį, davusį pradžią vi-
siems mūsų valstybingumo siekiams.

Kita vertus, lietuviai išgyvena
tam tikrą monarchijos ilgesį. Neįti-
kėtino susidomėjimo sulaukia mo-
narchų apsilankymai Lietuvoje. Eili-
niams piliečiams didžiojoje politikoje
nieko nelemiančių didenybių viešna-
gės mūsų šalyje atrodo ypatingos
svarbos įvykiai. Nepaprastai svarbi
žinia, priimta rimtu veidu, tapo isto-
riko Alfredo Bumblausko prielaida,
kad Didžiosios Britanijos karalienė
Elžbieta II turi lietuviško kraujo...

Maža to, Brazilijoje gyvenančiam
33 metų kunigaikščiui Pauliui San-
guškai, besiskelbiančiam, kad yra gi-
minystės ryšiais susijęs su kunigaikš-
čio Algirdo sūnumi Teodoru, pareiš-
kus, kad sutiktų tapti mūsų šalies
valdovu, jei jam tai būtų pasiūlyta,
atsiranda svarstymų, kad gal reiktų
mums monarcho... Ne vienam kartais
apmaudu, kad neturime karaliaus.
Nereiktų vaikščioti į prezidento rin-
kimus, Kazimira Prunskienė su savo
kunigaikštienės titulu nebūtų links-
niuojama kaip koks nesusipratimas,
o karaliaus dvaro išlaikymas, ko gero,
atsieitų pigiau nei visas rinkimų va-
jus ir jų organizavimas.

Visos tokios kalbos tereiškia, kad
skandalų, intrigų, politinio cinizmo
nuvarginti žmonės paprasčiausiai yra
išsiilgę moralinio autoriteto, kurio
balsas būtų girdimas ir vertinamas
įvairių krizių bei sumaiščių metu.

Lietuvos krikščionėjimo pradžia

Todėl ne veltui Mindaugo karū-
navimo šventė per brūkšnelį dar yra
ir Valstybės diena. Istorijos vyksmo
logika aiški: be Liepos 6-osios nebūtų
tiek Vasario 16-osios, tiek Kovo 11-
osios. Žinoma, karūnavus Mindaugą
netapome tokia valstybe, kaip ją su-

vokiame nūdien. Tačiau ši diena
mums skelbia, kad prasidėjo proce-
sas, kurį galėtume pavadinti „nuo
barbariškų genčių prie tautos”, atsi-
rado embrioninė tautinės savimonės
užuomazga, kuriai buvo lemta tapti
valstybe.

Krikščioniškojo pasaulio pripa-
žinimas reiškė ne tik politinį valsty-
bės pripažinimą de jure Europos
mastu, bet kad žmonėms prie Baltijos
yra lemta patirti stiprias prasmines
pertvarkas, suvokti save naujoje ap-
linkoje. Todėl ši šventė turėtų būti
itin brangi mūsų krikščionių bend-
ruomenei, nes Mindaugo karūna
ženklina, kad atsivėrė išganymo ga-
limybė ir šiame Europos lopinėlyje.

Būtent Mindaugo karūnavimas tapo
Lietuvos krikščionėjimo pradžia, pra-
džia proceso, kuris istorijos bėgyje
trūkinėdavo, bet dabar turi puikias
galimybes plėtotis. Liepos 6-osios
šventimas galėtų priminti, kur ver-
tėtų ieškoti savo šaknų, vertybinės
atsvaros bei paskatinti Lietuvos
krikščionis aktyviau įsipareigoti mū-
sų visuomenės reevangelizacijai, jos
veido atnaujinimui ir atjauninimui.

Tad krikščioniškasis požiūris į
daugybę visuomenę kamuojančių
problemų galėtų tapti tuo atsaku, ku-
rio ieškoma, kai prabylama apie „ver-
tybių krizę”, krečiančią nūdienos Lie-
tuvą. Čia neturima omenyje, kad Lie-
tuva taptų krikščioniška valstybe,
nes šalies Konstitucija užtikrina vals-
tybės ir Bažnyčios atskyrimą, tačiau
krikščioniškasis požiūris į šeimą, so-
cialines problemas, asmenį gali būti
tuo gelbėjimosi ratu, kuris padėtų
rasti atramos tašką šiandienos per-
vartose. Tokie bandymai yra, bet jie
sulaukia aršaus pasipriešinimo, kaip
tai įvyko Šeimos koncepcijos atveju.
Vis dėlto šio dokumento priėmimas
paliudijo, kad krikščioniška samprata
nėra visiškas svetimkūnis mūsų vi-
suomeniniame ir politiniame gyveni-
me. Negana to, išsivystė diskusija,
kuri turėjo būti naudinga ne tik vi-
siems joje dalyvavusiems, bet pir-
miausia – pačiai visuomenei.

Tarnystės dvasia

Tačiau didžiausia problema, su
kuria susiduriame Liepos 6-ąją, yra
būtent ta, kad nemokame didžiuotis
savo valstybe, džiaugtis tuo, kad tu-
rime ją.

Tokia yra taisyklė, kad kaip su-
vokiame valstybę, kaip žvelgiame į ją,

Nors karalius mùsû ñeme ir nebevaikõto
tokį ir turime su ja santykį. Štai so-
ciologijos klasikas vokietis Max We-
ber išskyrė tris valstybės tipus, kurie
žymi kiekvienos brandžios visuo-
menės raidą. Tai tradicinė, chariz-
matinė, teisinė valstybė, ir šis skirs-
tymas padeda atskleisti mūsų samp-
ratas apie valstybę.

Tradicinės valstybės pagrindas
yra pasikliovimas ne tiek įstatymais,
kiek seniai galiojančia tvarka. Čia di-
delę reikšmę turi visi ritualai, simbo-
liai, tęstinumas. Geriausiai tokį vals-
tybės tipą pristatytų monarchija.
Kalbama apie patriarchalinę valsty-
bę, kurioje virš visko viešpatautų as-
mens, Valdovo, Vado galia. Valstybės
funkcija paprasta: globoti savo pilie-

čius, dalinti kuo daugiau privilegijų,
užtikrinti gyventojų ramybę ir pa-
tenkinti saugumo jausmą. Atkūrus
nepriklausomybę tam tikra visuo-
menės dalis orientavosi būtent į tokį
valstybės modelį. Vyko „smetoninės”
Lietuvos romantizavimas, buvo su-
reikšminamas valstybės kultas, o pa-
garba jai rodoma etnografinėmis ap-
eigomis, dainomis, praeities didvyrių
aukštinimu. Tačiau gana greitai tai
virto kasdienybe, nebebylojo šiandie-
nos lietuviui, nors tokios valstybės il-
gesys tebelieka.

Charizmatinė valstybė yra prie-
šinga tradicinei, jos pagrindas –

veiksminga socialinė politika. Valdy-
mas tokioje valstybėje sukasi apie
charizmatinius vadovus, kuriuos iš-
kelia minios didžiulis susižavėjimas.
Čia nebelieka vietos apgalvotiems
sprendimams, o žinios, patirtis, gebė-
jimai valdantiesiems nėra svarbiau-
sias dalykas. Valstybiniai klausimai
dažnai sprendžiami neapsvarsčius,
remiantis nuojauta ir asmenų suge-
bėjimais, kas leidžia įsivyrauti grupi-
niams interesams. Tokių pavyzdžių
ilgai ieškoti nereikia. Pakanka prisi-
minti nušalintąjį prezidentą ar Vik-
torą Uspaskichą, kurie vis pabrėžda-
vo „stiprios” asmenybės svarbą.

Teisinė valstybė pasižymi racio-
nalumu, tikslingumu, joje vyrauja įs-
tatymų, o ne asmenybių viršenybė.
Pasak M. Weber, valdininkai tokioje
valstybėje dirba griežtai nustatyto-
mis taisyklėmis. Tad čia valstybės
pagrindas – teisė. Būtent teisė ir su-
darė sąlygas vystytis tam kapitaliz-
mui, kokį matome normaliose Vakarų
valstybėse. Teisinė valstybė tebėra
mūsų siekiamybė, tačiau jau ne sykį
matėme, kaip formalus teisės laiky-
masis tapo priedanga valdžios vyrų ir
moterų piktnaudžiavimams, kai for-
maliais įstatymo reikalavimais dangs-
tomas savanaudiškumas. Akivaizdu,
kad yra kažkas daugiau už teisę ir tas
„kažkas” turi tapti mūsų bendrabū-
vio norma.

Galėtume teigti, kad nė vienas
valstybės modelis mūsų krašte nėra
dar galutinai išsikristalizavęs. Vals-
tybė yra procesas, kuriame vienokiu
ar kitokiu būdu dalyvaujame kiek-
vienas. Valstybės diena yra puiki pro-
ga įsisąmoninti, jog valstybė yra žmo-
nių tarnas. Senovinė išmintis byloja:
„Viešpatauti – tai tarnauti”. Tarnys-
tės dvasia yra reikšminga visiems,
kas bebūtume – valdininkai ar darbi-
ninkai. Be jos valstybė išsikreipia ir
tampa galios bei valdymo įrankiu, bū-
tent jos trūksta šiandien Lietuvoje.

Liepos 6-oji yra ir galimybė pap-
rasčiausiai savęs paklausti, kokia
valstybė man reikalinga? Ne vien pa-
klausti, bet ir apmąstyti, ką galėčiau
padaryti, kad ji būtų kitokia: mieles-
nė, patrauklesnė, artimesnė. Ir su dė-
kingumu bei džiaugsmu prisiminti
Mindaugo karūną, nors karalius mū-
sų žeme ir nebevaikšto.

Karaliai ir karalienės mums veikiau primena pasakų veikėjus nei istorines
asmenybes.



Odos ligû specialistai

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos

teigiamus ir neigiamus auglius ir ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

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

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

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

Tel. 630-571-2630
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

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

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

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

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimâ

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

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

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

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

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

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

Chirurgai 

DDrr.. VViiddaa II..PPuuooddžžiiūnniieenn�
HHeeaalltthhyy CCoonnnneeccttiioonn

CChhiirroopprraaccttiicc && RReehhaabb CClliinniicc

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

patarimai.

1166554477 WW.. 115599 SSttrreeeett
LLoocckkppoorrtt,, IILL 6600444411 

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

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

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

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

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

9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge

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

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

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

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

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

Valandos pagal susitarimâ

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Plastinè chirurgija

Stuburo ir skausmo ligos 

Chiropraktika ir 
manualinè terapija

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

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

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

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

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

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

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

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

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

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

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

663300--994411--22660099

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

VVIIKK DDUUGGAARR,, MMDD
Illinois Pain Institute

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

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

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

KRIMINALINĖ TEISĖ: KAIP
ELGTIS SUĖMIMO METU?

Matyt, ne veltui liaudies patarlė
pataria neišsižadėti kunigo terbos,
ubago lazdos ir ... kalėjimo. Be abejo,
nė vienas iš mūsų negalvojame, kad
kada nors tikrai gali tekti susidurti
su teisėsauga dėl rimtesnio nusi-
žengimo, nei, tarkime, bauda už grei-
čio viršijimą vairuojant. Deja, pagal
JAV įstatymus, netgi neatsargus
vairavimas, ar, tuo labiau, vairavimas
apsvaigus, tam tikrais atvejais gali
būti prilyginamas kriminaliniam nu-
sikaltimui. Todėl turbūt vertėtų bent
kartelį atsisėsti ir pagalvoti, kaip
elgtumėmės, jei vis dėlto kada nors
tektų išgirsti antrankių žvangesį bei
liepimą „susidėti rankas už nugaros”.

Specialistų teigimu, universa-
liausia taisyklė, nusakanti ką daryti
suėmimo atveju, yra tiesiog vykdyti
pareigūnų paliepimus, nesiginčyti ir
neįžūlauti. Ramiai pasakykite savo
vardą ir pavardę, adresą bei telefoną,
taip pat – artimųjų bei darbdavio
duomenis (ši informacija gali būti rei-
kalinga tvarkant užstato reikalus).
Netgi jei padėtis, į kurią patekote,
yra absurdiška ir esate tikrai sulai-
kyti per klaidą, nesibarkite ir nepa-
nikuokite – taip tik nuteiksite parei-
gūnus prieš save, o dar, ko gero, ir
prikalbėsite ko nereikia, pakenkdami
sau. Nemėginkite ir pabėgti – pirma,
pareigūnai gali pagalvoti, kad bėgate
dėl to, jog turite ginklą, ir nuspręsti
panaudoti savuosius. Antra, privers-
tinio suėmimo vis tiek greičiausiai
neišvengsite, o pasipriešinimas parei-
gūnams bus laikytinas atskiru nusi-
kaltimu.

Vertėtų atsiminti, kad JAV, pri-
klausomai nuo nusikaltimo laipsnio,
įtariamas nusikaltimu asmuo gali
būti sulaikomas ne tik pagautas da-
rant nusikaltimą (tai galioja tik ,,mis-
demeanor” atveju, už kurį baudžia-
ma lygtinai arba ne daugiau nei vie-
neriems metams kalėjimo, pvz., įvy-
kus nedidelei vagystei ar pirmą kar-
tą įkliuvus girtam už vairo). Jei esate
įtariami ,,felony” lygio nusikaltimu
(beveik be išimties baudžiamu ka-
lėjimu), galite būti suimti vien įta-
rimų pagrindu. Maža to, JAV egzis-
tuoja vadinamasis „citizen arrest”
(„piliečių suėmimas”), kai teisė su-
laikyti įtariamąjį suteikiama ne tik
teisėsaugos pareigūnams, bet ir iš
esmės bet kuriam piliečiui, mačiu-
siam nusikaltimą arba turinčiam
rimtą pagrindą jus juo įtarti. Norint
suimti įtariamą asmenį jo/jos namuo-
se, paprastai privaloma turėti teismo
išduotą suėmimo orderį (,,arrest war-
rant” arba ,,bench warrant”, kuris
išduodamas asmeniui laiku nepasi-
rodžius teisme). Beje, suimti leidžia-
ma ir prieš tai neparodžius įtariama-
jam orderio kopijos. Sulaikius įta-
riamąjį, suėmimo vieta gali būti iš
karto apieškoma, tačiau jei, tarkime,

suėmimas įvyksta gatvėje, teisėsau-
gos pareigūnai be specialaus leidimo
neturi teisės apieškoti įtariamojo
namų ar automobilio.

Suimant asmenį JAV yra privalo-
ma suteikti jam/jai informaciją apie
jo/jos teises (pagal vadinamąjį Miran-
dos teisių įstatymą, priimtą po tei-
sinio precedento byloje Miranda prieš
Arizonos valstiją, 1966 m.). Kaip
žinome iš  kriminalinių filmų, tai
reiškia, jog įtariamasis turi teisę
tylėti, nes visa, ką pasakys, gali būti
panaudota jo nenaudai. Taip pat įta-
riamasis turi teisę pasinaudoti advo-
kato paslaugomis. Negalintiems už
jas susimokėti, advokatas samdomas
valstybės sąskaita. Nereikia nė saky-
ti, kad advokato paslaugos yra iš
tiesų būtinos kiekvienam įtariama-
jam kriminaliniu nusikaltimu. Todėl,
be abejo, protingiausia būtų pasinau-
doti Mirandos teisėmis, nepaisant
įkalbinėjimų ir įtampos, nieko nie-
kam nesakyti, išskyrus savo advoka-
tą. Kiti dalykai, kurių nevertėtų
daryti suėmimo metu:

� Nemėginkite įtikinti pareigūnų
savo nekaltumu. Palikite tai advoka-
tui. Jus suimantys pareigūnai tik
atlieka savo darbą, siekdami atvesti
jus į nuovadą. Jie neprivalo nustati-
nėti jūsų kaltės ir greičiausiai net
nesidomi, ar esate kalti, ar ne. Tuo
tarpu jūs, bandydami patys įrodyti
savo nekaltumą, greičiausiai būtinai
leptelsite ką nors, kas jums pakenks.
Tad geriausia tiesiog nesakyti nieko,
išskyrus tai, jog norite pasikalbėti su
advokatu ir į jokius klausimus be jo
neatsakinėsite.

� Jei pareigūnai prašo leisti apieš-
koti namus ar automobilį, neleiskite
jiems to daryti. Logiška manyti, kad,
jei prašoma Jūsų leidimo, greičiausiai
oficialių įgaliojimų ar teisės atlikti
kratą neturima. Todėl galite ramiai
pareikšti, kad ,,neduodate leidimo
apieškoti”, ir padarykite tai pakan-
kamai garsiai, kad girdėtų ir paša-
liniai liudininkai, jei tokių būtų neto-
liese. Jei turėsite tokių liudininkų,
netgi radę įrodymų, pareigūnai vė-
liau vargu ar galės panaudoti tai kaip
įkalčius prieš jus. Jei vis dėlto vyksta
krata, geriausia į ją visiškai nekreipti
dėmesio. Netgi išgirdus tiesmuką
klausimą: ,,kam tai  priklauso – gal
tai jūsų?”

� Nemanykite, kad nuoširdus pri-
sipažinimas jus išgelbės nuo kelionės
į nuovadą ar nuo teismo ir bausmės,
netgi jei taip sako pareigūnai (at-
minkite, įstatymai leidžia jiems nau-
doti manipuliacijos metodus ir netgi
atvirai meluoti, siekiant priversti
įtariamąjį prisipažinti). Žinoma, ge-
riau, jei jus suėmę pareigūnai nejaus
jums priešiškumo – todėl jokiu būdu
nekoneveikite jų    Nukelta į 9 psl.

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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

LAKE COUNTY
PLASTIC SURGERY

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

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

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

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

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

Ginekologija

KRIMINALINĖ TEISĖ

Dr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

Sudoku Nr. 3

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

PPIIGGIIAAUUSSIIOOSS KKAAIINNOOSS!!!!!!

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

WWeebb ssiittee:: www.vytistours.com

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

EE--mmaaiill:: pencylar@comcast.net

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

Ruošiame 2008 m. keliones 
î Õiluvos 400 metû jubiliejû.

D∂l informacijos skambinti Ritai Pençylienei

Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vienodi skai-
čiai nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3x3 kvadratuose. Sudoku
atsakymas – trijų skaitmenų pažymėtuose langeliuose suma.

Atkelta iš 8 psl. ir nenaudokite fi-
zinės jėgos (pastaruoju atveju galite
lengvai „užsidirbti” atskirą „felony”
lygio kaltinimą už pareigūno užpuo-
limą). Pakeliui į nuovadą galite netgi
mėginti draugiškai su jais pasikalbėti
apie orą, sporto rungtynes ar dar ką
nors – bet tik ne apie jums priskiria-
mus kaltinimus.

Jei manote, kad jūsų teisės
suėmimo metu buvo pažeistos, pa-
duokite oficialų skundą, kurio vieną
kopiją pasilikte sau, o kitą perduo-
kite kam nors iš artimųjų. Žinokite,
jog pagal įstatymus turite teisę gauti
jus areštavusių ar nuovadoje sutiktų

pareigūnų pavardes bei tarnybinius
numerius.

Pagal žiniasklaidos informaciją
parengė Vaida Maleckaitė

Šis straipsnis, parengtas siekiant
supažindinti skaitytojus su bendrais
JAV kriminalinės teisės principais,
yra grynai informacinio pobūdžio ir
neturėtų būti vertinamas kaip profe-
sionali konsultacija teisiniais klausi-
mais. Dėl individualių situacijų ir
jūsų atveju taikytinų sprendimų rei-
kėtų pasitarti su profesionaliu teisės
specialistu. 
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Nuotolinis mokymas(is) – pasirinkimo
galimybė grįžtantiems?

LORETA TIMUKIENÈ

Visiems aišku, kad tiek pati
emigracija, tiek grįžimas gimtinėn
sukelia nemažai rūpesčių, todėl rei-
kalauja ypatingų pastangų iš vals-
tybės, pačių emigrantų, jų vaikų ir
mokytojų. Nemažai užsienyje atsi-
dūrusių lietuvių nežino, kaip ilgai jie
gyvens svetur. Juos dažnai kankina
abejonės, kaip elgtis su vaikais,
kuriems išvykimas į kitą šalį   sukelia
nemažai problemų. Vieni savo atžalas
palieka giminaičiams Lietuvoje, kiti
vaikus vežasi į užsienį kartu. Tuomet
vaikams tenka pritapti prie kitokios
aplinkos, kitokios švietimo sistemos.
Tai nėra lengva. 

Daugelis lietuvaičių, gyvendami
užsienyje, stengiasi kiek įmanoma
išlaikyti lietuviškumą ir leidžia savo
vaikus į lituanistines mokyklas. Šiuo
metu 31 pasaulio valstybėje veikia
179 lietuvių švietimo įstaigos, jų
pagrindinė veikla – lietuvybės palai-
kymas ir švietimas lietuvių kalba.
Jose mokosi apie 7,000 mokinių, tai
sudaro beveik 12 Vilniaus licėjų.
Lituanistiniam švietimui užsienyje
valstybė iš biudžeto kišenės kasmet
skiria apie 6 mln. Lt. Ar investicijos į
naująją emigrantų kartą Lietuvai
atsipirks, parodys tik ateitis, o dabar
svarstoma  būtinybė jaunuosius lie-
tuvius paruošti grįžimui. 

Kartais atsitinka taip, kad tė-
vams po kiek laiko su mokyklinio am-
žiaus vaikais iš svečių šalių tenka
grįžti į Lietuvą. Tada susiduriama su
rimta problema: Ar mano vaikas
sugebės mokytis Lietuvos bendrojo
lavinimo mokykloje, kurioje, kaip
žinia, reikalavimai besimokantiems
yra tikrai nemaži? Lietuvos valdžia,
susidūrusi su šia problema, ieško
būdų, kaip ją išspręsti. Kuriamos
įvairios programos, padedančios su-
grįžusiems vaikams tęsti mokslus.
Viena iš tokių programų – nuotolinis
mokymas(is). 

Nuotolinis mokymas(is)
populiarėja

Nuotolinis mokymo(si) būdas šių
dienų pasaulyje populiarėja, kadangi
taip besimokant sutaupoma ir laiko,
ir pinigų. Nuotoliniu būdu gali mo-
kytis visi, bet jis  ypač patogus  tiems,
kurie dėl įvairių priežasčių negali
mokytis tradicinėje bendrojo lavini-
mo mokykloje. Vieni iš jų – užsienyje
gyvenantys lietuviai. Vilniaus Ozo
vidurinė mokykla 2002 m. pradėjo
organizuoti nuotolinį mokymą(si)
internetu, WebCT aplinkoje.

2005 metais ES ir Lietuvos švie-
timo ir mokslo ministerija projektui
„Nuotolinio mokymo(si) kursas
X–XII klasei” skyrė 510,000 Lt, o
2006 metais  antram projektui ,,Nuo-
tolinio mokymosi kursas VIII–IX
klasei” – 507,690 Lt. Per trejus pro-
jektų vykdymo metus Vilniaus Ozo
vidurinėje mokykloje sukurta  šiuo-
laikinė techninė, programinė, dalyki-
nė ir metodinė 8–12 klasių nuotolinio
mokymo(si)  bazė. 

Šiuo metu  Vilniaus Ozo viduri-
nėje mokykloje yra  paruoštas nuo-
tolinio mokymo(si) kursas, pritaikyta
metodika ir vyksta mokymas(is) 8–12
klasėse. Ateityje svarstoma galimybė
parengti ir žemesnių klasių mo-
kymo(si)  programas. Kiekvienos kla-
sės kursas suskirstytas į  konkrečias

pamokas ir pritaikytas  informacinių
technologijų reikalavimams.  Moki-
nių darbai vertinami ir pastabos
pateikiamos bendraujant elektroni-
niu paštu WebCT nuotolinio moky-
mo(si) aplinkoje ir ,,Skype”.  Pamo-
kose naudojama daug vaizdo ir garso
medžiagos, savikontrolės ir kontro-
linių darbų testų, papildomų infor-
macijos šaltinių.

Tai nėra savarankiškas
mokymasis

Reikia pabrėžti, kad tai nėra
savarankiškas mokymasis, kadangi
kiekvienam mokomajam dalykui yra
paruošta tiek pamokų, kiek reika-
lauja visas atitinkamos klasės  ugdy-
mo planas.  Visos pamokos surašytos
į tradicinį savaitinį pamokų tvarka-
raštį, pvz.: per savaitę būna 2 isto-
rijos, 4 matematikos ir kitų dalykų
pamokos. Kiekvieną pamoką moki-
niai konsultuojami, vertinami, atlie-
ka užduotis, gauna namų darbus.
Vieną kartą per mėnesį mokytojo
nustatytu laiku vyksta kiekvieno da-
lyko vertinamasis testas. Ne mažiau
kaip kartą per trimestrą (pusmetį)
akivaizdžiai arba naudodamiesi
,,Skype” programa su Web vaizdo ka-
mera bendrauja su dėstančiu dalyką
mokytoju.

Patogu yra tai, kad mokiniai gali
atlikti užduotis bet kuriuo paros
metu ir bet kurią savaitės dieną. Mo-
kytojas turi teisę dėl rimtų priežasčių
pratęsti mokinių užduočių atlikimo ir
atsiskaitymo laiką. 

Nuotoliniu būdu mokosi
ir sporto įžymybės

2006–2007 mokslo metais nuoto-
liniu būdu mokėsi 220 mokinių iš
Lietuvos, Norvegijos, Airijos, Ang-
lijos, Ispanijos, Belgijos, Gruzijos,
JAR, JAV ir Vokietijos. Italijos gim-
nazijose besimokantys jaunuoliai
mokosi tik  lietuvių kalbos ir Lietu-
vos istorijos modulių. Šiais metais
nuotoliniu būdu mokosi 298  moki-
niai iš  26 užsienio šalių. Vienas iš
besimokančiųjų – žymus tenisinin-
kas Ričardas Berankis. 

2006 metais vidurinę mokyklą
baigė ir sėkmingai valstybinius bei
mokyklinius egzaminus išlaikė pir-
moji ,,nuotolinukų” abiturientų lai-
da. Jie toliau tęsia studijas Lietuvos
ir užsienio universitetuose, kole-
gijose. 

Nuotoliniu būdu besimokan-
tiems Lietuvos piliečiams mokslas
nemokamas. Baigiamuosius 12–os
klasės mokyklinius egzaminus abi-
turientai laiko Vilniaus Ozo vidu-
rinėje mokykloje, valstybinius –  spe-
cialiose grupėse su kitais Vilniaus
miesto mokiniais savivaldybės pa-

skirtoje vietoje. Sėkmingai baigę
kursą mokiniai gauna valstybės
pripažintus išsilavinimą patvirtinan-
čius dokumentus.

Nuotoliniu būdu besimokan-
tiems mokiniams, kurie mokosi pagal
vidurinio ugdymo programą, yra
privalomas Bendrojo lavinimo kursas
(39 savaitinės pamokos per 2 metus).
Tokio  kurso paskirtis — suteikti vi-
durinio išsilavinimo pagrindus.
,,Nuotolinukai” turi mokytis ne ma-
žiau kaip 9 ir ne daugiau kaip 13
skirtingų dalykų. Mokinys bend-
ruosius ir išplėstinius dalyko kursus
renkasi savo nuožiūra, tačiau bend-
ras pamokų skaičius neturi viršyti 32
savaitinių pamokų. Nuotolinio mo-
kymo(si) būdu galima mokytis  ir
atskirus dalykus – lietuvių kalbos,
Lietuvos istorijos.

Mokinys,  mokslo metus baigęs
teigiamais pažymiais ir išlaikęs eg-
zaminus, gaus pagrindinio išsilavi-
nimo pažymėjimą arba brandos
atestatą. Žemesnių klasių mokiniai,
baigę mokslo metus, keliami į aukš-
tesnę klasę.

Mokslo metai ,,nuotolinukams”
prasideda rugsėjo 1 d. Moksleiviai,
norintys mokytis nuotolinėse klasėse,
reikalingus dokumentus gali pateikti
atvykę į mokyklą arba atsiųsti paštu. 

Kas turi informuoti apie
nuotolinį mokymą(si)?

Gana keista, kad JAV gyvenantys
lietuviai neturi pakankamai infor-
macijos apie nuotolinį mokymą(si).
Pasidomėjus, ar tuo kas nors rūpi-
nasi, Vilniaus Ozo mokykloje  už nuo-
tolinį mokymą(si) atsakinga Aldona
Baužienė sakė: ,,Kiek galime, mes
patys rūpinamės informacijos apie
nuotolinį mokymą(si) skleidimu už-
sienyje. Praėjusiais metais buvome
nuvykę į Londone ir Berlyne esančias
Lietuvos ambasadas. Ten susitikome
su lietuvių bendruomenių atstovais.
Palaikome ryšį su Airijoje leidžiamo
laikraščio žurnaliste. Mokyklos di-
rektorius siuntė laiškus į kitas am-
basadas. Būtų puiku, kad ateitų į
pagalbą Švietimo ir Užsienio reikalų
ministerijos. Jos turi didesnes gali-
mybes. Neturime duomenų, ar buvo
anksčiau JAV kur nors skelbta infor-
macija apie nuotolinį mokymą(si).
Jeigu ir buvo, tai mums apie tai nie-
kas nepranešė.”

Nuotolinių klasių kuratorė sakė,
kad iš JAV šiais metais nuotoliniu
būdu mokėsi tik vienas moksleivis.
Tai buvęs Vilniaus Ozo vidurinės
mokyklos mokinys sportininkas, iš-
vykęs į JAV. Kaip teigė Aldona Bau-
žienė, ,,nuotolinukų” daugėja. Ji
minėjo, jog teko susirašinėti su
pageidaujančiais mokytis iš JAV.
Vienas atsisakė šios minties, suži-
nojęs, kad teks atvykti į Lietuvą
laikyti abitūros egzaminų. Kitas gal-
vojo, kad tai yra svarankiškas mo-
kymasis. Sužinojęs, kad pamokos
vyksta internetu, nusprendė nesi-
mokyti.

Daugiau informacijos apie nuo-
tolinį mokymą(si) galima gauti šiuo
adresu: Lietuvos Respublika, Vil-
niaus Ozo vidurinė mokykla, Ozo
gatvė 39, direktorius Albinas Dau-
baras, mokyklos internetinės sve-
tainės adresas: http://ozas.w3.lt/,
galima rašyti el. laiškus adresu
ozomokykla@delfi.lt, tel. Vilniuje

2400786, mob. tel.+370 61857580.

Pakalbinome keletą nuotoliniu
būdu besimokančių jaunuolių. Pasi-
domėjome, kokia jų nuomonė apie šį
mokymo(si) būdą, kokius šios nau-
jovės pliusus ir minusus jie įžvelgia. 

Vytautas
Esu neįgalus, gyvenu Lietuvoje.

Man 18 metų. Baigus pagrindinę
mokyklą teko ieškoti, kur mokytis
toliau. Atsitiktinai iš gero draugo
sužinojau apie nuotolinį mokymą(si).
Pabandžiau – ir patiko: esu laisvas,
nereikia derintis prie tvarkaraščio,
galima mokytis namuose. Tiesa, kar-
tais pačiam  tenka ieškoti informa-
cijos, kuri reikalinga mokslui. Pa-
mokų ruošimui kasdien skiriu 1–6
valandas – tai priklauso nuo užduo-
ties sudėtingumo. Baigęs vidurinę
mokyklą galvoju toliau studijuoti
Lietuvoje. Esu įsitikinęs, kad toks
mokymo(si) būdas turi ateitį.

Veronika
Esu 10 klasės mokinė. 2007 metų

gruodžio mėnesį dėl nesutarimų
klasėje išėjau mokytis į Ozo mokyklą.
Tačiau prisipažinsiu, kad jau anks-
čiau galvojau apie šią mokyklą. Ma-
nau, kad nuotolinis mokymas(is)
pirmiausia yra gera galimybė išban-
dyti save, pamatyti, ar sugebi mo-
kytis savarankiškai. O antras
dalykas, kuris man patinka – ,,lais-
vas” mokymo(si) tvarkaraštis, galima
nuveikti daug daugiau darbų, nei
besimokant tradicinėje mokykloje.

Aš labai mėgstu bendrauti, turiu
savo svetainę ir forumą, labai do-
miuosi kinu, fotografija,  informaci-
nėmis technologijomis. Esu labai
savarankiška, o nuotolinio moky-
mo(si) rezultatai tai dar kartą pa-
tvirtina.

Nukelta į 13 psl. 

Veronika: manau, kad nuotolinis
mokymas(is) turi ateitį, ir ne tik
Lietuvoje. 
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Užtai net ir laisvalaikiu arba
skaitau knygas, mokausi, arba nau-
dingai bendrauju su kaimynu in-
žinieriumi iš Austrijos.

Dirbu, kaip ir anksčiau, staliumi
statyboje. Nori nenori tapau prityru-
siu medinių namų statybininku, nors
besimokydamas tėvynėje medine
statyba visai nesidomėjau.

Mano sveikata dabar lyg ir neblo-
ga. Darbe susitvarkau. Čia jau žiema.
Vakar daug prisnigo, net 10 cm.
Greit apsiausime veltiniais. Jau ga-
vome žieminę aprangą.

Jei galite, atsiųskite man šaliką
(tą, kurį siuntėte – pavogė) ir dar ko-
kias senesnes kelnes. Tų vienų čia
gaunamų neužtenka, sušlapus ar iš-
sipurvinus nėra kuo persirengti. Ka-
lėdoms atsiųskite ko nors valgomo.
Visiems linkiu viso gero. Jūsų Juozas.

32. 1947 m. lapkričio 7 d.
Brangioji teta, (...) dirbu po seno-

vei statyboje. Jūsų siųsti 200 rbl.
atėjo. Man išdavė tik 100 rbl. Dabar
tik tiek teišduoda mėnesiui.

Siuntinius jei siųsite, būtinai
apsiūkite medžiaga, taip tikriau, nes
pakely visko gali atsitikti. Maišelius
aš panaudosiu autams. Jų irgi reikia.
Čia jau žiema. Juozas.

33. 1947 m. gruodžio 26 d.
Sveikinu su Kalėdomis. Mes dir-

bome per visas šias dienas. Dėl to ir
šios dienos man daug sunkesnės negu
visada.

Per Kūčias susirinkome visi že-
miečiai, laužėme plotkelę, už kurią
visi dėkojame Tetai Emilijai, išsivirė-
me kompoto ir liūdnai prisiminėme,
kaip kas seniai, seniai šventė Kūčias,
Kalėdas...

Dirbti tomis dienomis buvo itin
sunku, bet nieko nepadarysi. Teliko
tik keletas dienų iki Naujųjų metų.
Dirbant dienos greit bėga, tik metai
lėtai slenka. O vis dėlto jau šeši su
puse suėjo, kai aš čia, Urale.

Kai pagalvoju, kad čia praeina
patys mano geriausieji metai, kai sva-
joju, ką būčiau pasiekęs normaliomis
sąlygomis, oi, kaip sunku, sunku
tampa širdyje... Ir dar ne vienus
metus teks čia būti. O kas tada? Kam
aš dar būsiu tinkamas, kam reikalin-
gas? Dėl savo praeities, su savo „dė-
me” vargu ar galėsiu dirbti savo tėvy-
nėje pagal specialybę. Tokios mintys
vis dažniau mane kankina... Bet nie-
ko nepadarysi, tenka laukti, kas bus
ateityje. Ilgai dar lieka laukti...

Parašykite, kaip mano Tėvas?
Sesuo Leo rašė, kad jis labai serga.
Dėl Jo labai neramu. Viso gero. Juo-
zas.

34. 1948 m. sausio 8 d.
Brangioji Teta, seniai negavau

jūsų laiškų, turbūt vėl kur nors klai-
džioja, kaip ne kartą buvo.

Taip ir praėjo visos kadaise bran-
gios šventės – Kalėdos, Nauji metai ir
jų atostogos... Tik mūsų gyvenime
dabar tai niekaip nepažymima. Visos
dienos vienodos, tik dirbk ir dirbk...
Mes nedirbome tik Naujųjų metų
dieną, o kitas dienas dirbome, kaip

visada. Kaip ilgu prisiminti praeitį,
tėviškę Dalginę, Kauną, Fredą... Vis-
kas sukasi galvoje, viskas buvo taip
brangu, sava, o dabar liko tik bran-
gūs prisiminimai... Ir tik jie... Lieka
tik viltis, kad šis ilgesys privalo kada
nors baigtis, kad reikia išlaikyti sielos
budrumą, nenukristi kaip dauguma
žemyn (o mūsų sąlygomis tai neretai
atsitinka), bent pasilikti 41 metų ly-
gyje...  Žinau, kad pas jus gyvenimas
eina greitai ir kai aš sugrįšiu, būsiu
atsilikęs ir kažin ar galėsiu eiti kartu
su gyvenimu. Oi, kiek dar daug laiko
praeis iki tol... O taip jau viskas nusi-
bodo...

Dirbu kaip ir anksčiau statyboje,
dabar užbaiginėjame pastatą parduo-
tuvei. Gerai, kai tenka dirbti patal-
pose, bent nešalta. O normaliai šal-
čiai čia iki –30 ̊C, o būna ir daugiau.
Dienos jau pradėjo ilgėti, bus švie-
siau.

Kaip gyvenimas pas jus, panaiki-
nus kortelių sistemą? Taip, dabar ir
čia dėl maisto lengviau, galima duo-
nos nusipirkti, bet tik pinigai bran-
gūs ir jų nėra.

Rašykite man dažniau. Viso gero.
Jūsų Juozas.

(Yra prierašas lietuviškai: „Pas
mus atvažiuoja daug naujų iš įvairių
kraštų. Yra ir vienas tautietis, paim-
tas  Vilniuje 1946 metų gale. Pasikal-
bame kartais...” – L.  R.).

35. 1948 m. sausio 21 d.
Labai man rūpi Tėvelio sveikata.

Leokadija rašė, kad jis labai serga.
Parašykite, nors trumpai. Nekantriai
laukiu.

Čia labai šalta, daugiau nei -30 ̊C
(Tai „kreščianskie” – krikštinimo šal-
čiai).  Dirbu kaip ir anksčiau statybo-
je ir laikausi gal ir neblogai šiomis
sąlygomis. Dabar ir pas mus galima
pirkti duonos ar kitų produktų, kad
tik būtų pinigų.

Parašykite, kada šiemet bus Ve-
lykos. Linkėjimai visiems. Juozas.

36. 1948 m. sausio 31 d.
Brangioji Teta, šiandien netikė-

tai gavau Jūsų siuntinį. Netikėtai,
nes Jūsų ir kitų giminių laiškų jau
daugiau nei mėnesį negaunu. Aš
netgi susirūpinau, ar neįvyko kokia
bėda? Rytoj turėtų skaityti mums
sąrašą gautųjų laiškų... Gal ir man
bus kas nors...

Šį laišką nusprendžiau pasiųsti
per geras rankas tiesiai į traukinį, į
Serovą, greičiau jis pasieks. Jei rytoj
bus laiškai – vėl parašysiu.

Brangioji Teta, dar kartą dėkoju
už tokį vertingą man siuntinį. Čia
ypatingai vertingi riebalai, jų mūsų
maiste labai trūksta. Kai nebeliko
kortelių sistemos, duonos mes, „že-
kai”, galime nusipirkti valstybinėmis
kainomis, tik reikia pinigų.

Neseniai susirgau – peršalau ir
jau trečią dieną nedirbu – gripas. Bet
man jau geriau ir poryt eisiu į darbą.
Kaip ir anksčiau, dirbu statyboje, bet
vis svajoju pereiti į mechanines dirb-
tuves. 

Juozo Siručio laiškai 
iš Sibiro lagerių 
(1945—1950)

Nr. 11

Tęsinį skaitykite kitame šeštadienio
numeryje.

SPYGLIAI ANT DYGLIŲ – SPYGLIAI ANT DYGLIŲ – 
SU USPASKICHU IR BORISOVUSU USPASKICHU IR BORISOVU

Sveikindamas ,,Draugą” už įdo-
mesnį laikraštį (,,Draugas” 2008 m.
birželio 4 d.) Stasys Prakapas pareiš-
kia norą pamatyti laikraštyje daugiau
juokų. Kažkas anksčiau irgi pasigedo
Aloyzo Barono skyriaus ,,Spygliai ir
dygliai”. Mes, Kalifornijos Dailiųjų
Valgių Klubas (KDVK), pritariam
tiems norams, nors būdami išskirti-
nai rimta ir patriotinė organizacija,
mums patiems šposauti ir patenkinti
tokius norus nederėtų.

Todėl turime grįžti prie rimtes-
nių arba, kaip Lietuvoje sako, prie
dalykinių reikalų. Pranešame, kad
mums neseniai teko sutikti du Lie-
tuvos politinius veikėjus, kitaip ta-
riant, du Lietuvos politikų pirkėjus,
reiškia – šių laikų Lietuvos patriotus:
Viktorą Uspaskichą ir Yurijų Bori-
sovą. Uspaskichų Viktoriukas, man-
dagiai padėjęs savo metalo virinimo
įrankius, vienu kąsniu prarijęs kelis
savo firmos agurkus, kartu su savo
prieteliu Yurijum, kuris švelniai pa-
siteiravo apie telšiškio Rolando svei-
katą, labai gražiai mus priėmė pas-
tarojo sraigtasparnių remonto dirb-
tuvėje.

Kaip lietuviškoje spaudoje dažnai
sakoma, mes ,,pasidalinome mintimis
ir aptarėme įvairias aktualijas”. Reiš-
kia – pasikalbėjome apie niekus.
Paskui švelniai iškilo pastaba, kad
kai kuriems lietuviams vis užkliūva
šių dviejų patriotų prasta lietuvių
kalba.

Abu griežtai paneigė tokius
nepagrįstus gandus ir pasididžiuoda-
mi savo lietuvių kalbos išprusimu,
padainavo mums keletą lietuvių liau-
dies dainuškų.

Dabar mums kyla įtarimas, ar
kartais vienoje tų dainuškų nebus įsi-
painioję nelietuviškos kilmės žodžių
arba ką kalbininkai vadina ,,bar-
barizmų”. Mes, patys nebūdami kal-
bininkai, šio klausimo nepajėgiam
galutinai išspręst ir galime tik pa-
reikšti savo įtarimus. Tikime, kad
išaiškinti šį lietuviško žodžio klau-
simą bus naudinga ir tiems geriems

patriotams – Viktorui ir Yurijui.
Galbūt tada teks ir jiems užtraukti
naują giesmę, broliai (kurią Telšių
Rolandas gal supras).

Šiandieninių patriotų 
daina

Chot rosiesky čeloviek,
Bet myliu tėvynę!
Rad staratsja ja vo viek,
Šokit čia suktinį.

Zdies živjotsia chorošo,
Šnapsą geriam irgi.
Av Rosiji ni groša,
Žmogus neišdirbi.

Zdies počtenje otdajut,
Mus vadina ,,ponais”,
,,Stenku Razina” pojut,
Lietuviški Jonai….

Vziatki možno tožė brat,
Kiek tik tau pakanka,
Skolko chočež možeš vrat,
Nieks čia nesupranta.

Jei man būtų negerai,
Zaciepki kakija –
Išvažiuočiau kaip matai,
V Matuš Rosiju.

Taigi, pristatome šią įtartinos
kilmės liaudies dainušką ir tikime,
kad tarp ,,Draugo” skaitytojų atsiras
nors vienas kalbininkas – ar diplo-
muotas, ar savamokslis, – kuris nu-
rodys, ar čia iš viso yra nelietuviškos
kilmės žodžių ar ne. Ir jeigu kas nors
suras, sakykime, nors ir vieną kitą
žodį, pvz., na, sakykime, kad ir ru-
siškos kilmės, jeigu nurodytumėt
kokį tinkamą lietuvišką žodį, kuriuo
būtų galima pakeisti tokius barbariz-
mus, atsiųskite į ,,Draugo” redakciją
(4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60608 arba el. paštu: redakcija@
draugas.org; dalia.cidzikaite@
gmail.com). Tuomet gal bus galima
perspausdinti šią dainušką su pilnom
lietuviškom pataisom.

Su pagarba visiems patriotams
ir patriotų pirkėjams,

KDVK įgaliotinis

Margumynai

Romos simbolis iš antikinio virto viduramžiniu
Garsi bronzinė skulptūra – Kapi-

tolijaus vilkė, saugoma Romos Kapi-
tolijaus muziejuje, buvo sukurta XIII
amžiuje, o ne V amžiuje iki mūsų
eros. Tai, panaudoję radioaktyvios
anglies datavimo metodą, nustatė
Salerno universiteto mokslininkai,
vadovaujami profesoriaus Adriano La
Regina, kuris anksčiau buvo aukšto
rango valdininkas, atsakingas už
kultūros palikimą, penktadienį rašo
„The Guardian”.

Nuo XVIII amžiaus, kai bronzinę
vilkę aprašė vokiečių menotyrininkas
Johan Winckelmann, teigiama, kad
skulptūrą sukūrė etruskai. Mažesnių
Romulo ir Remo figūrų autorystė ži-
noma – XV amžiaus pabaigoje jas su-
kūrė skulptorius Antonio Pollaiuolo.

XIX amžiuje etruskų versiją bandė
nuginčyti bent du mokslininkai, tei-
gę, kad vilkė yra viduramžių skulp-
tūra, bet vokiečių mokslininko auto-
ritetas buvo toks didelis, kad jo
nuomonei buvo pritariama iki šiol.

2006 metais metalurgijos specia-
listė Anna Maria Carruba, restaura-
vo vilkės skulptūrą. Ji paskelbė savo
išvadas, teigdama, kad skulptūra
negali būti sukurta anksčiau nei
VIII–X a., nes Antikoje nemokėta
lieti apimtinių skulptūrų: jas daryda-
vo iš atskirų dalių, kurias vėliau
suvirindavo.

Kapitolijaus vilkė yra futbolo
klubo „Roma” simbolis, ji taip pat
buvo 1960 metų Romos Olimpinių
žaidynių simboliu.              Balsas.lt
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

Accent
Homefinders

DRAUDIMO PASLAUGOS

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

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

708-423-5900

NAMÛ REMONTO IR
STATYBINÈS PASLAUGOS

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

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

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

STASYS CONSTRUCTION

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

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

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

PASLAUGOS
MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

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

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

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

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

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

•••ÎVAIRÙS•••

Parduodamas automobilis 
FFoorrdd RRaannggeerr –– ppiicckk uupp 11999988..

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

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055

RIMAS
STANKUS

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

VISI STALIAUS
APDAILOS IR REMONTO

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

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

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

Nebrangiai išnuomojamas 
2 mieg. butas 

Cicero miestelyje.
Tel. 708-656-6599

South Plainfield rajone
išnuomojamas duplex šeimai arba

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

HONIG – BELL

PRIEŽIÙRA

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

Visiems lietuviams žinoma Ričardo
Spitrio spaustuvė persikėlė į naują
vietą ir pakeitė pavadinimą. „Baltų
Spaustuvės” tel. (773) 474-3985. Kai-
nos ir spaudinių pobūdis nepasikeitė.
Spausdiname knygas, žurnalus, brošiū-
ras, katalogus, renginių programas ir t. t.

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

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

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

džiovintuvas, autonominis šildymas,
remontas nebūtinas. Smulkiau el.

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

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

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

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

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

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

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

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

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

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

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

PRANEŠIMAS

IÕNUOMOJA

PARDUODAPARDUODA

Joliet rajone, netoli 55 greitkelio,
nuosavame name išnuomojamas

vienas kambarys septyniom
dienom arba grįžtant savaitgaliais.

Tel.: 815-529-7133

* 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 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, gyvenanti Vernon Hills, IL, ieško
darbo. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-
592-4064.

* Moteris ieško darbo su grįžimu namo ar
su gyvenimu. Gali pakeisti savaitgaliais ar
išleisti atostogų. Pageidautina šiaurės-
vakarų rajone. Tel. 847-202-2893.

* Moteris ieško nuolatinio darbo prie sene-
lių. Turi ilgametę patirtį ir legalius dokumen-
tus. Gali pakeisti. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-767-8806 arba 630-677-7467.

* Reikalingi dažytojai ar dažytojų padėjėjai.
Tel. 773-484-5988, Aleksas.

* Pagyvenusi moteris gali išleisti atostogų,
pakeisti bet kurią dieną arba galimi kiti vari-
antai su gyvenimu ar grįžimu. Anglų kalba
buitinė, automobilis, patirtis, rekomendaci-
jos, legalūs dokumentai. Tel. 630-323-2785.

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

vių apgyvendintame name.
Tel. 708-656-6599
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Tel. 630 257 0339; 888 594 6604 1120 State St., Lemont, IL
www.alwayswithflowers.com           www.alwayswithflowers.net teleflora

FTD

Always with FlowersAlways with Flowers
Gèlès visoms progoms JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA

Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto 
apylinkèse ir priemiesçiuose. Patarnavimas 24 val.

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

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

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

,,Still Proudly Serving Lithuanian Families”

HILLS
FUNERAL HOME

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

Other Locations Available
(708) 598-5880

“Formerly of Roseland”     “Family Owned & Operated”

• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

Atkelta iš 10 psl.
Apie šį mokymą(si) sužinojau iš

savo buvusio klasės draugo, kuris
taip pat mokosi tokiu būdu. Jis išėjo
iš mokyklos, nes jam sunkiai sekėsi
bendrauti su mokytojais. Aš manau,
kad nuotolinis mokymas(is) yra labai
įdomus projektas, suteikiantis gali-
mybę ugdyti savarankiškumą. Moky-
mosi tempas priklauso nuo tavęs ir
tai vilioja.

Toks mokymas(is) turi nemažai
pliusų: ,,laisvas” tvarkaraštis, gali-
mybė patausoti sveikatą ir pinigus
(nereikia važiuoti viešuoju trans-
portu, nėra galimybės užsikrėsti
gripu mokykloje, taip pat nereikia
mokėti už sąsiuvinius, rašiklius,
kopijavimą). Taip pat paminėsiu tai,
kad šis mokymas(is) išsprendžia dvi
opias problemas  – rūkymo ir smurto.
Būtent mokyklose yra smurto ži-
dinys, o pradėti rūkyti nesavarankiš-
kus žmones įkalba klasiokai. Mo-
kantis namie to galima išvengti. Man
patinka ir tai, kad mokytis galima
būnant bet kur: sanatorijoje, ligo-
ninėje, kelionėje, užsienyje. Visur
galima bet kada prisijungti prie in-
terneto ir atlikti užduotis. Taip pat
nėra spaudimo iš mokytojų pusės –
mokausi tuos dalykus, kurie yra
reikalingi ir įdomūs.

Minusus aš įžvelgiu tik kelis: ne
visi mokiniai sugeba mokytis be
suaugusiojo pagalbos, kai kuriems
reikia, kad kas nors paaiškintų ne-
suprantamus dalykus. Taip pat gali
atsitikti taip, kad pasirinkęs nuo-
tolinį mokymą(si) žmogus mažiau
bendraus su aplinkiniais, taps už-
daresnis. Ir trečiasis minusas – sė-
dėjimas prie kompiuterio kenkia
akims. Tačiau vis tiek pritariu nuo-
toliniam mokymui(si).

Gyvenu Vilniuje ir bet kada galiu
atvykti į mokyklą pasikonsultuoti.
Tačiau gyvenantiems užsienyje turė-
tų būti sunkiau, nes jie tokios gali-
mybės neturi. O per ,,Skype” nėra
taip veiksminga bendrauti kaip gy-
vai. Atsiskaityti mokytojams tai, ką
išmokau, tenka kas trimestrą. Vieni

atsiskaito atvykdami į mokyklą, kiti –
per ,,Skype” programą. Kiekvieną
dieną mokymuisi skiriu apie 2–3
valandas, užduotis suspėju atlikti
laiku ir mokymosi rezultatai geri.
Baigusi vidurinę mokyklą  galvoju
studijuoti užsienyje.

Manau, kad nuotolinis moky-
mas(is) turi ateitį, ir ne tik Lietuvoje.
Mano nuomone, toks mokymas(is)
yra viso pasaulio ateitis ir po daugelio
metų  tradicinių mokyklų bus labai
mažai. Vis dėlto prasidėjo techno-
logijų era.

Arvydas
Esu dirbantis ir vis dar besimo-

kantis 28 metų vyras. Mano nuo-
mone, mokytis nuotoliniu būdu tikrai
verta, nes toks mokymas(is) yra
tikrai geras ir vertas dėmesio iššūkis.
Aš labai džiaugiuosi, kad turiu progą
mokytis būtent tokiu būdu. Apie tai
svajoja daugelis. Rinktis nuotolinį
mokymą(si) paskatino noras susirasti
geresnį darbą, o tai padaryti be
aukštojo mokslo diplomo nėra lengva. 

Esu baigęs žemės ūkio mokyklą,
bet vidurinio išsilavinimo ten ne-
įgijau, tad ieškojau vakarinių mo-
kyklų, kuriose būtų galima įgyti
vidurinį išsilavinimą. Atsitiktinai
laikraštyje pamačiau skelbimą apie
nuotolinį mokymą(si) Ozo vidurinėje
mokykloje.

Čia mokausi jau dvejus metus.
Patinka tai, kad galima mokytis pa-
sirinktu laiku, yra galimybė suderinti
darbą ir mokslą. Tenka dažnai išvykti
iš Lietuvos ilgesniam laikui, todėl
toks mokymas(is) labai patogus. Aiš-
ku, dirbant dažnokai pritrūksta laiko
užduotims atlikti ir laiku atsiskaityti.
Kartais tenka pasėdėti ir iki išnaktų.
Jeigu sėkmingai baigsiu šiuos moks-
lus, galvoju toliau studijuoti vakarais
kažkurioje aukštesniojoje mokykloje.

Esu įsitikinęs, jog nuotolinis
mokymas(is) turi ateitį, tik gaila, kad
dar kol kas mažai kas apie jį žino.

* Mokinių vardai jų prašymu pa-
keisti.

Nuotolinis mokymas(is)

Jau šį savaitgalį Zarasuose, Dū-
burio ežero saloje prasidės tradicinė,
kas penkerius metus rengiama skau-
tų tautinė stovykla. Kiek daugiau nei
savaitę truksiančioje Lietuvos skauti-
jos organizuojamoje stovykloje daly-
vaus ne tik skautai iš visos Lietuvos,
bet ir daugybė užsienio svečių.

Liepos 12–20 dienomis vyksianti
stovykla šįkart pavadinta „Legenda
tęsiasi”. Šis pavadinimas skirtas
šiemet vykstančiam jubiliejui – 90-
osioms judėjimo įkūrimo Lietuvoje
metinėms atminti.

„Tautinė stovykla visiems skau-
tams ypatinga, nes tai reta galimybė
pamatyti visus draugus ir pažįstamus
vienoje vietoje, užmegzti naujų pa-
žinčių, ar tiesiog sudalyvauti įdomio-
je stovyklos programoje ir gerai pra-

leisti laiką, – sako Lietuvos skautijos
vyriausioji skautininkė Živilė Kubi-
lienė. – Tokios stovyklos svarbios ir
pačiai organizacijai, kuri siekia ne
organizuoti laisvalaikį vaikams, bet
per programą, bendravimą ir moky-
mus ugdyti pilietišką ir vertybes
skleidžiantį visuomenės narį.”

Tautinė skautų stovykla „Legen-
da tęsiasi” bus atidaryta šį šeštadienį
Dūburio ežero Astravos saloje, Za-
rasų rajone. Stovykla įsikurs 41 fut-
bolo aikštės ploto saloje. Tautinėje
stovykloje dalyvaus daugiau nei tūks-
tantis skautų iš visos Lietuvos, taip
pat svečiai iš Australijos, Kanados,
Danijos, Norvegijos, Baltarusijos,
Latvijos, Estijos ir kitų šalių.

Alfa.lt

Zarasuose stovyklaus daugiau nei 
1,000 skautų iš viso pasaulio  
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LAIMA APANAVIÇIENÈ

Sekmadienį čikagiečiai ir Čika-
gos apylinkių gyventojai minės Da-
riaus ir Girėno 75-ąsias transatlanti-
nio skrydžio metines. ,,Kitados, mi-
nint Dariaus ir Girėno skrydžio su-
kaktį, Marquette Park susirinkdavo
šimtai, kartais net tūkstančiai žmo-
nių. Sakoma, kad 1935 m. paminklo
atidengimo iškilmėse dalyvavo net
60,000 žmonių. Šiemet, sukakus 75-
eriems metams nuo transatlantinio
skrydžio vargu, ar susirinks tiek
mūsiškių”, – rašo Petras Petrutis
viename liepos mėn. ,,Draugo” nume-
rių.

Anksčiau Dariaus ir Girėno skry-
džio minėjimų rengimas buvo lietu-
vių karo veteranų rankose. Jiems
talkininkavo kitos lietuvių organi-
zacijos ir pavieniai asmenys. Ilgainiui
daug kas pakito. Dariaus ir Girėno
bei Don Varnas postų būstinės  nebe-
priklauso legionieriams. Deja, legio-
nieriai, nesulaukę jaunos pamainos,
baigia išsiskirstyti. Ir jei ne Petras
Petrutis bei Ernestas Lukoševičius,
vargu ar šiemet Čikagoje būtume pri-
siminę šį legendinį skrydį. Ernestas –
jau antro (pirmasis buvo Romo Ka-
lantos 25 mirties metinių paminėji-
mas) didelio renginio Čikagoje orga-
nizatorius. ,,Ar idėja paminėti Da-
riaus ir Girėno skrydžio 75-ąsias me-
tines Jums kilo pačiam?” – klausiu
E. Lukoševičiaus.

,,Kažkur viduje nedrąsi idėja bu-
vo, tačiau rimtai ant to kelio užvedė
Petras Petrutis. Kartą svečiavomės
pas jį namuose ir, prasidėjus kalbai
apie drąsiuosius lakūnus, matėme jo
užsidegimą. Be to, jis ‘Drauge’ para-
šė straipsnį, kuriame retoriškai klau-
sė, ar kas nors organizuos šį paminė-
jimą? Tame pat straipsnyje jis pami-
nėjo ir mano, kaip galimo organizato-
riaus, pavardę. Tad trauktis nebebu-
vo kur – pasakoja Ernestas. – Iš pra-
džių buvo tik kalbos, domėjimasis,
paskui ta tema pagavo ir jau nebebu-
vo kito kelio, kaip imti ir suorgani-
zuoti šį renginį. Taip ir įsitraukiau.”

E. Lukoševičių likimas ne kartą
vis ,,atvesdavo” prie Dariaus ir Gi-
rėno. Jam dar gyvenant Lietuvoje te-
ko nemažai domėtis šių didvyrių žyg-
darbiu. Likimas – kai tik atvyko į
Čikagą, gal kokią trečią dieną jis ap-
lankė Dariaus ir Girėno paminklą.
Čia jį atvedė Petras Gražulis ir Kur-
tas Vėlius. ,,Įsivaizduokite – tik atva-
žiavę, vieni eina darbų ieškoti, kiti –
linksmai laiką leidžia, o aš atsidū-
riau prie paminklo. Tai įvyko savai-
me, kaip ir daug kas mano gyveni-
me. Man kartais pačiam sunku sup-
rasti, kaip ir kodėl atsiduriu vienoje
ar kitoje vietoje, – pasakoja Ernes-
tas. – Be to esu šioks toks bukinistas,
mėgstu ‘pasiknaisioti’ po antikvari-
nius knygynus. Dar tarybiniais lai-
kais Kaune dažnai lankydavausi anti-
kvariate, kurio vedėjas buvo žmogus
gražia lietuviška pavarde – Būga. Jo
pavaduotoju dirbo Don Pedro (Pet-
ras). Tas Petras kažkada buvo Ma-
rijos Šlapelienės knygyno Vilniuje
darbuotojas ar giminaitis, tarybiniais
metais gyvenęs Kaune. Jis miegodavo
tiesiog knygyne ant  sukrautų knygų.

Mane, jauną žmogų, atėjusį į knygy-
ną, jis stebėdavo. Kartą man ištraukė
iš po prekystalio knygą apie Vytį, o
kitą kartą (tai buvo apie 1978 metus)
jis man pasiūlė 1935 metais Čikagoje
išleistą knygą Petro Jurgėlos ‘Spar-
nuotieji lietuviai’. Vėl įdomus sutapi-
mas – tai ta pati knyga, kuri kažko-
kiu keistu sutapimu po tiek metų su-
randa mane Amerikoje ir kurią prie
Dariaus ir Girėno paminklo man teko
garbė įteikti Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų ministrui Petrui
Vaitiekūnui.”

E. Lukoševičiui atrodo, kad gy-
venti Amerikoje ir nežinoti, kas buvo
Darius ir Girėnas – nusikaltimas. Jie
čia gyveno, žengė  istorinį žingsnį –
pakilo skrydžiui į Lietuvą.  Jie ne tik
Lietuvos, bet ir Amerikos didvyriai –
jų atminimas čia įamžintas: Bridge-

port yra ,,Lithuanica” gatvė, Mar-
quette Park, Čikagoje, jiems pastaty-
tas paminklas. Paminklų jiems yra ir
kitose Amerikos vietose. Tad nepami-
nėti tokio žygdarbio sukakties, Er-
nesto nuomone, neleistina.

E. Lukoševičius džiaugiasi, kad į
pagalbą jam atėjo didžiulis būrys
talkininkų. Jis teigia, kad vienas nie-
ko negalėtų padaryti. ,,Įdomu tai, kad
organizuojant šį renginį atradau
žmones, kaip kokius perlus. Aš labai
laimingas, kad sutikau juos ir dar
smagiau, kad tie žmonės neužima jo-
kių aukštų postų lietuviškoje bend-
ruomenėje, ‘nenešioja jokių antpe-
čių’. Tai – paprasti žmonės, kokie bu-
vo Darius ir Girėnas. Tačiau jie idea-
listai, o kaip žinome, su idealistais vi-
sada yra lengviau įgyvendinti pla-
nus, nei su tais, kurie nori tik pri-
sidėti pliusiuką, jog kažką darė”, –
dalijasi džiaugsmu renginio organiza-
torius.

Pradėjus organizuoti renginį kilo
idėja surengti senovinių automobilių

pasirodymą. Ši mintis kilo neatsitik-
tinai – Darius ir Girėnas buvo tech-
nikos žmonės. Jiems rūpėjo ir lėktu-
vai, ir automobiliai. Girėnas Bridge-
port dirbo taksistu Lietuvių taksistų
kompanijoje, Darius grįžęs į Lietuvą
motociklais važinėjosi, steigė sporto
klubus. ,,Pagalvojome, kad būtų ne
pro šalį automobilių paradą surengti,
ir susirinkusiems žmonėms bus įdo-
miau, juolab kad parade dalyvaus
antikvariniai automobiliai. Kas žino,
gal koks senovinių automobilių ko-
lekcionierių klubas po šio renginio
susikurs? Gal net  Dariaus ir Girėno
klubu pasivadins?” – dalijasi min-
timis apie kilusią idėją  Ernestas. 

Organizatoriai mano, kad jiems
pavyks prikalbinti dalyvauti parade
žmogų, kuris turi autentišką  auto-
mobilį, kuriuo kažkada po Čikagą

važinėjo Darius ir Girėnas. 
,,O kas Jums pašnibždėjo apie tą

automobilį?” – smalsauju. ,,Smalsu-
mas padėjo. Kolekcionierius amžinai
kiša savo nosį, kur reikia ir kur ne-
reikia, o kai kiši, ji kartais ir užkliū-
va. Taip atsitiko ir šį kartą, – juo-
kiasi E. Lukoševičius. – Mašinos
savininkas pažadėjo dalyvauti, bet
nežinome, kaip bus iš tikro. Kolek-
cionieriai – kaip maži vaikai, papras-
tam žmogui gal tas nesuprantama –
ne visada jų pasižadėjimų gali paisyti.
Tad reikia sulaukti sekmadienio ir
pamatysime.”

Minėjimas prasidės šv. Mišiomis,
kurias  koncelebruos  kunigai: kleb. A
Markus, dr. K. Trimakas, J. Kelpšas,
A. Gražulis, SJ. Rengėjai džiaugiasi,
kad ypatingai gražią iniciatyvą paro-
dė Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos klebonas Antanas Markus.
Jis ne tik sutiko aukoti šv. Mišias, bet
ir pakvietė kitus kunigus.

Po pamaldų automobilių paradas
ir eisena pasuks Dariaus ir Girėno

paminklo, esančio Marquette Park,
link, kur vyks skrydžio 75-mečio pa-
minėjimo iškilmės. Lietuvos ir JAV
himnus  atliks dūdų  orkestras ,,Gin-
taras”, minėjime dalyvaus lietuviškos
organizacijos, JAV karo veteranai,
kariškiai, valstybės pareigūnai, diplo-
matai. Vyks kariškas žuvusiųjų pa-
gerbimas, gėlių, vainikų, vėliavų pa-
dėjimas.

Džiugu, kad tokios svarbios su-
kakties paminėjimas yra ruošiamas.
Reikia tik padėkoti P. Petručiui, E.
Lukoševičiui ir visiems organizacinio
komiteto nariams, kad jų dėka bus
prisimintas Lietuvos didvyrių žyg-
darbis. 

Tačiau kur mūsų oficialios JAV
LB organizacijos? Darius ir Girėnas –
ne tik Lietuvos didvyriai, Amerikos
taip pat. Ar nebuvo galima į minėji-
mą pakviesti amerikiečių? Lietuvos
vardas būtų atsidūręs Čikagos laik-
raščių puslapiuose! Dar vienas opus
klausimas – kur dingo paminklinė
lenta, kuri buvo iškabinta Midway
oro uoste skrydžio  60-osioms meti-
nėms paminėti? Gal kas gali atsakyti
į šį klausimą? Jei ne, ar mūsų organi-
zacijoms nereikėtų pasirūpinti, kad ši
lenta vėl kabėtų ten, kur ir privalu jai
kabėti?

Pažvelgus į apsilankymų prie
Dariaus ir Girėno paminklo istoriją
džiuginančių naujienų taip pat ne-
daug: iš aukštų pareigūnų tik Anta-
nas Smetona 1943 metais aplankė
paminklą ir jo papėdėje padėjo  gėlių.
Daugiau neaptikau, kad Lietuvos
Respublikos delegacijos ar jų vadovai
kada nors būtų atvykę prie paminklo.
(Gal klystu?) Gal Lietuvos valdi-
ninkai net nežino, kad Čikagoje toks
paminklas yra? Žinoma, dabartinis
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Valdas Adamkus, gyvendamas Čika-
goje, neabejotinai ir, tikriausiai ne
kartą, buvo atėjęs prie šio paminklo,
bet ar lankėsi būdamas Prezidentu –
nežinau. Ar ne keista – tik prabėgus
65 metams po A. Smetonos apsi-
lankymo Šv. Petro dieną paminklą
aplankė LR Užsienio reikalų minis-
tras Petras Vaitiekūnas su jį lydin-
čiais pareigūnais, padėjo gėles ir tuo
pagerbė mūsų tautos didvyrius. O juk
kai delegacijos aplanko svečias šalis,
jos pagerbia tų šalių didvyrius. Ar
savi didvyriai ne tokie ,,didvyriški”? 

Nesinori baigti minorine nata.
Tikimės, kad čikagiečiai gausiai at-
vyks pagerbti savo tautos didvyrius.
Rengėjai nuoširdžiai kviečia visus 12
val. p. p. į Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo parapijos bažnyčią, kur bus
koncelebruojamos šv. Mišios, o 1:30
val. p. p. prie Dariaus ir Girėno pa-
minklo vyks šio legendinio Skrydžio
75-ųjų metinių paminėjimo (tiksli
skrydžio data – 1933 m. liepos 15
diena 6 val. 24 min. ryto New York
laiku. Lakūnai pakilo iš New York
Floyd Bennet Field oro uosto) iš-
kilmės.

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

Ernestas Lukoševičius (kairėje) įteikia Lietuvos Respublikos užsienio rei-
kalų ministrui Petrui Vaitiekūnui 1935 metais Čikagoje išleistą knygą Petro
Jurgėlos ,,Sparnuotieji lietuviai”.                         Rūtos Pažemeckienės nuotr.

LEGENDINIO SKRYDŽIO SUKAKTĮ MININTLEGENDINIO SKRYDŽIO SUKAKTĮ MININT
Dariaus ir Girėno  transatlantinio skrydžio 75-ųjų metinių minėjimas vyks 

liepos 13 d., sekmadienį, Marquette Park, Čikagoje, prie  Dariaus ir Girėno paminklo
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Lietuvos regionû margumynai

Mūsų gyvenimas kaip samanė bitelė
Vėlyvą vakarą į avilį parskris
Jau bus daina nutilus, jau bus gražiai pašalę –
Kaip Dievo mintys susirinksim pas duris.

Bernardas  Brazdžionis  

PADĖKA
A † A

DR. PETRAS KISIELIUS
iškeliavo į Amžinuosius  Viešpaties Namus 2008 m. gegužės 4

d. Dėkojame kunigams koncelebravusiems laidotuvių šv. Mišias:
kun. dr. Arvydui Žygui, prelatui dr. Jurgiui Šarauskui, kun. dr.
Kęstučiui Trimakui, kun. Antanui Gražuliui, kun. Jauniui Kelp-
šui, kun. Vytui Memėnui, kun. Sergio  Solis ir ceremonieriui Ne-
rijui Šmerauskui.

Išskirtina padėka brangiam kun. Arvydui už jo nepailstantį
rūpestį, neapskaičiuojamas maldas ir šv. Mišių atnašavimus per
visą velionio sirgimo laikotarpį. Labai dėkojame taip pat ir už dva-
siai stiprinantį pamokslą šv. Mišių metu.

Dėkojame karsto nešėjams Arnoldui Čerkevičiui, Algirdui
Krasnicky, dr. Vytui Naručiui,  Arui Naručiui, dr. Antanui G. Raz-
mai ir dr. Linui Šmulkščiui. Dėkojame šv. Mišių skaitovams Arui
Naručiui, Sigai ir  Žarai Kisieliūtėms.

Tariame labai nuoširdų ačiū Šv. Antano parapijos chorui –
vadovei Vilmai Meilutytei, pirmininkei Jonei Bobinienei, vargo-
nininkei Mary Helen Mondeika-Kutz už tokias prasmingas gies-
mes, Marijui Prapuoleniui už Psalmės giedojimą. Visam Cicero
parapijos chorui esame begaliniai dėkingi už jų dvasią pakeliantį
giedojimą. Dėkui smuikininkei Marijai Žukauskienei ir smuiki-
ninkams Žarai, Mantui ir Zigmui Kisieliams už jaudinančią nuo-
taiką šv. Mišių metu.

Dėkojame Sauliui Kupriui, Nerijui Šmerauskui, Antanui ir
Viktorijai Valavičiams ir Algirdui Krasnicky, išleidusiems a†a
Petro laidotuvėms skirtą šv. Mišių knygelę.

Dėkojame  tarusiems prasmingus atsisveikinimo žodžius, Bro-
niui Nainiui, Vaclovui Kleizai, dr. Antanui Razmai, dr. Kaziui Am-
brozaičiui, Danguolei Kuolienei, Mindaugui Baukui, Petrui Briz-
giui, Jonui Urbonui, Povilui Žumbakiui ir atsisveikinimą prave-
dusiam Nerijui Šmerauskui. Labai ačiū kun. dr. Kęstučiui Tri-
makui už jo sukurtą maldą velioniui.

Ačiū Danguolei Stončiūtei Kuolienei ir dr. Loretai Stončiūtei-
Grybauskienei už nuostabiai menišką nuotraukų išdėstymą. Dė-
kojame Jonui Kupriui už nuotraukų paruošimą laidotuvėms. Mū-
sų padėka Rasai Narutytei-Kasniūnienei, suorganizavusiai įspū-
dingą vėliavų palydą. Taip pat dėkojame Dainei Narutytei-Quin
už parūpinimą labai gražų iš žiedų sukurtą  Ateitininkų ženklą
visų  Ateitininkų sąjungų vardu.

Dėkingi esame Jonui Kupriui ir Teresei Bogutienei už foto-
grafavimą bei filmavimą. Dėkojame Arnoldui Čerkevičiui, Rimai
Kuprytei ir Onai Venclovienei už visokią nuoširdžią pagalbą laido-
tuvių metu.

Dėkojame Linhart laidojimo namams už tvarkingą patarna-
vimą ir Willowbrook savininkams Birutei ir Gedui Jodwaliams už
nuoširdų priėmimą laidotuvių pietų metu.

Didžiausia mūsų padėka dr. Linui Šmulkščiui, taip rūpestin-
gai gydžiusiam ir globojusiam velionį ligoninėje.

Dėkojame už aukas šv. Mišioms,  Ateitininkų Šalpos fondui,
Marijonų gimnazijai Marijampolėje, bei už gražias gėlių puokštes
ir pareikštas užuojautas spaudoje.

Dėkingi esame visiems visiems už dalyvavimą atsisveikinime
ir laidotuvėse, už paguodos žodžius skaudžios netekties dienose,
mirus mūsų brangiam vyrui, tėvui ir seneliui.

Liūdintys žmona  Stefa, duktė Jolita ir 
sūnus Petras Vytenis su šeimomis

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

PETRAS JASULAITIS

Mirė 2007 m. liepos 12 d., sulaukęs 89 metų.
Maloniai kviečiame draugus ir pažįstamus prisiminti a. a.

Petrą savo maldose.
Amžiną atilsį duok jam Viešpatie,
Ir amžinoji šviesa tegul jam šviečia.

Liūdinti šeima

Bendro Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo pirmininkei
A † A

MARIJAI RUDIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame giliame liūdesyje
likusiam vyrui inž. ANTANUI RUDŽIUI, dukterims
MARGARITAI KRUPA ir ROSEMARY JURJONAS,
sūnums ANTANUI ir MARKUI, ir jų šeimoms.

Su pagarba ir meile prisimindami velionę, ilgus me-
tus su dideliu pasišventimu vadovavusią BALFui ir savo
gyvenimo kelyje ryžtingai siekusią krikščioniškų idealų,
liūdime kartu su artimaisiais ir dalinamės giliu netekties
skausmu.

BENDRO AMERIKOS LIETUVIŲ ŠALPOS FONDO
DIREKTORIAI IR DARBUOTOJAI

Kudirkos Naumiestyje baigia sugriūti 
visi paminklai

Pasitinkant varpininko ir tauti-
nio himno autoriaus Vinco Kudirkos
gimimo 150-ąsias metines, Kudirkos
Naumiestis (Šakių r.) suskato rūpin-
tis gausiais savo kultūros paminklais.
Deja, iki gruodžio pradžioje numa-
tytų V. Kudirkos gimtadienio iškilmių
miestelis nespės atnaujinti visų pa-
minklų dėl lėšų stygiaus, rašo „Res-
publika”.

Didelių rūpesčių miestelio seniū-
nijai iškilo su pačiu V. Kudirkos pa-
minklu, stovinčiu miestelio aikštėje.
1934 m. skulptoriaus Vinco Grybo su-
kurtas paminklas pernai buvo res-
tauruotas. Paminklą atnaujino vil-
nietis skulptorius Kęstutis Norkū-
nas. Tačiau per 40 tūkst. litų kainavę
darbai nepasiteisino. Šiemet pamin-
klą tenka restauruoti iš naujo: pra-
dėjo trupėti paminklo pamatai, baltą
spalvą padengė pelėsis. Kadangi savi-
valdybė su restauratoriumi sudariusi
penkerių metų garantinę sutartį, dėl
iškilusių problemų šiemet projekto
autorius buvo informuotas.

Gelbėdama paminklą seniūnija
šiemet iškirto arčiausiai jo augančius
senus medžius. O restauravimo dar-
bus dabar patikėta atlikti miestelyje
žinomam meistrui Gracijui Diržins-

kui.
Pasitikdami V. Kudirkos gimta-

dienį, Kudirkos Naumiesčio gyvento-
jai susirūpino ir kitais paminklais.
Atnaujinti Lietuvos Didžiojo kuni-
gaikščio Vytauto paminklą prie Šir-
vintos upės tilto patikėta žinomai
Šakiuose tautodailininkei Birutei
Jakštienei. Tikėtasi, kad B. Jakštienė
galės atnaujinti ir laiko griaunamas
savamokslio skulptoriaus Prano Se-
deravičiaus skulptūras, stovinčias
buvusios jo sodybos kieme.

Savivaldybė skulptūrų restau-
ravimui skyrė iš viso 19 tūkst. litų.

Primityviojo meno kūrėjas P.
Sederavičius, išgarsėjęs betoninių
arklių lipdymu buvusių kolūkių cen-
truose, prieš kelis dešimtmečius savo
sodybos kiemą išpuošė ne tik arkliais
bei briedžiais, bet ir Lietuvos bei
pasaulyje garsių asmenybių skulptū-
romis. Autoriui gyvam būnant ne itin
vertintos skulptūros visuotinio susi-
domėjimo sulaukė po jo mirties. Iš P.
Sederavičiaus palikuonių namą nusi-
pirkusi pedagogų šeima turi taikytis
su gausiai paminklus lankančiais
miestelio svečiais.

„Respublika” 

Įdėta atminimo kapsulė į Lietuvos 
tūkstantmečio tiltą Alytuje

2008 m. liepos 9-oji diena tikriau-
siai bus įrašyta į Alytaus istorijos
puslapius. Šią dieną dešiniajame Ne-
muno krante vyko statomo Lietuvos
tūkstantmečio tilto atminimo kap-
sulės įdėjimo šventė. Šia proga su-
sirinko daug garbingų svečių: Lie-
tuvos Respublikos Ministras Pirmi-
ninkas Gediminas Kirkilas, Susisie-
kimo ministras dr. Algirdas Butke-
vičius, Automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos gene-
ralinis direktorius Virgaudas Puo-
džiukas, tilto projektuotojų ir staty-
tojų komanda, Alytaus apskrities,

miesto ir rajono vadovai.
Susirinkę garbūs svečiai džiau-

gėsi, kad Alytus turės naują tiltą,
kuris padės sutvarkyti transporto
srautus ir vylėsi, kad ši „amžiaus”
statyba bus baigta laiku – 2009 me-
tais, Lietuvai minint garbingą tūks-
tantmečio jubiliejų.

Po iškilmingų kalbų ir gražios
Alytaus teatralų improvizacijos, sve-
čiai pasirašė po tekstu, kuris buvo
įdėtas į tvirto metalo kapsulę ir iš-
kilmingai įbetonuotas į tiltą.

,,Alytaus gidas”

D È M E S I O !
Neseniai atvykote, ieõkote darbo ar buto, 

taçiau skelbtis laikraõtyje brangiai kainuoja? Ne bèda! 
,,DRAUGAS” jùsû skelbimâ iõspausdins nemokamai. 

Tereikia paskambinti tel. 773-585-9500.
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�Liepos 13 d., 6 val. v. restorane
,,Two Rivers Bar & Grill”, 10997 S.
Archer Ave., Lemont, IL 60439, vyks
susitikimas su lietuvių, gyvenusių
Amerikoje, visuomeninės organizaci-
jos (LGAVO) „Sugrįžus” nariais. Dis-
kusijose dalyvaus LGAVO „Sugrįžus”
prezidentas dr. Daumantas Matulis
ir  LGAVO „Sugrįžus” viceprezidentė
bendradarbiavimo ir ryšių su visuo-
mene koordinatorė Giedrė Ieva Ši-
pailaitė.

��Liepos 27 d., sekmadienį, Atei-
tininkų namuose, 12690 Archer Ave.,
Lemont, IL 60439, vyks metinė JAV
LB Vidurio vakarų apygardos gegu-
žinė.

��Maloniai kviečiame į poetės Zi-
tos Kirsnauskaitės bilingvistinio
(lietuvių ir anglų) sakralinės poezijos
rinkinio ,,Ant angelo sparnų” pris-
tatymą, kuris įvyks 2008 m. rug-
pjūčio 3 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. Lietuvių dailės muziejuje, PLC,
adresu: Lemont, IL, 14911 127th  St.
Dalyvauja: Zita Kirsnauskaitė (auto-
rė), Christina Piccardi (sopranas),
Vytautas Babušis (vertėjas ir redak-
torius). Robert Valente (kompiuterio
asistentas). Poeziją skaitys autorė lie-
tuvių ir anglų kalbomis. Po renginio
bus galima įsigyti poetės Zitos knygų
ir solistės Cr. Piccardi CD bei DVD su
autografais.

�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.

�Santaros–Šviesos 55–jame su-
važiavime dalyvaus University of
Washington Seattle profesorius, Bal-
tijos studijų programos direktorius
Guntis Šmidchens. Suvažiavimo me-
tu prelegentas skaitys pranešimą
„Nacionalinė tapatybė ir daina”.

�Telšių Žemaitės gimnazija šie-
met atšventė mokyklos 90-metį. Lie-
pos viduryje (tikslią datą ir vietą pra-
nešime vėliau) norime šią gražią su-
kaktį paminėti ir Čikagoje. Kviečia-
me  atsiliepti buvusius mokinius. Tel.
registracijai: 773-776-3335 (Aldona
Šmulkštienė) arba 708-349-4768 (Lai-
ma Apanavičienė). Prašome palikti
žinutę.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
Visos kriminalinès bylos
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

CHICAGO, IL 60629
Tel.: 773-585-9500

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aldona Šmulkštienė, garbės
narė, aukojo savo vyro šviesiam at-
minimui 1,000 dol. jo dešimties me-
tų netekties proga. Iš viso ji aukojo
4,200 dol.

Su 100 dolerių:
Antanas ir Dalilė Polikaičiai,

garbės nariai, iš viso 1,900 dol.,
Westlake Village, CA

Ramunė Kubiliūtė, iš viso 555
dol., Evanston, IL

Draugo fondas dėkoja visiems
aukotojams.

DRAUGO FONDUI AUKOJO:

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 apsilankyti.

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

XII Teatro festivalis 
2008 m., spalio 10–12 dienomis

Jaunimo centro didžiojoje salėje 
5600 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636-1039

Lietuviškas teatras gyvuoja Amerikoje.  
Kas ketveri metai JAV LB Kultūros taryba sustiprina šią ypatingą

lietuviško gyvastingumo išraišką sukviesdama teatrų sambūrius iš
visos Amerikos ir Kanados į Lietuviško teatro festivalį.

Dalyvauti šių metų festivalyje jau panoro teatrų grupės iš Čikagos, 
Los Angeles, Floridos, Toronto ir Detroit.

Turint klausimų, prašome kreiptis į Dalę Lukienę, JAV LB Kultūros tarybos
pirmininkę tel.: 301-598-6657 arba el. paštas dalelukas@verizon.net

Daugiau informacijos – www.teatrofestivalis.com

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500


