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•Skautybės kelias. Šven-
čiame 90 metų sukaktį
(p. 2)
•Kokios ,,stiprios ran-
kos” geidžia lietuviai? (p.
3)
•94-ąjį kartą ruošiamos
Lietuvos Vyčių Lietuvių
dienos (p. 4)
•Nuomonė. Pasaulio lie-
tuvių bendruomenė žino
savo vertę (p. 5)
•Laiškai, nuomonės, ko-
mentarai (p. 5)
•Mažoji Lietuva (p. 8)
•Baltoji knyga (4) (p. 9)

me gyvenime yra nemažai lietuviškų
ženklų.

Prezidentas Valdas Adamkus
Urugvajuje pristatė Lietuvos verslo
galimybes ir susitiko su lietuvių bed-
ruomene. Dalyvaudamas verslo fo-
rume ,,Lietuva – raktas į Europos
Sąjungą” V. Adamkus pažymėjo, jog
panašaus dydžio Lietuvos ir Urug-
vajaus ekonomiką gali susieti nauji
verslo projektai. Lietuvos vadovas
pabrėžė, kad šiuo apsilankymu, ku-
riame jį lydi ir verslininkai, siekiama
sukurti naują palankią aplinką plė-
toti verslą tarp šalių.

Urugvajuje V. Adamkus taip pat
susitiko su šios šalies Lietuvių Bend-
ruomene, kurios atstovai, be kita ko,
kritikavo prezidento veto Pilietybės
įstatymui. Pasak pranešimo spaudai,
Urugvajaus Lietuvių Bendruomenės
pirmininkas Roberto Ibarra išreiškė
viltį, kad tokių klaidų, kaip preziden-
to vetuotas dvigubos Pilietybės įsta-
tymas, daugiau nebus padaryta.

Lietuvos prezidentas savo ruož-
tu teigė, kad keliaudamas po Pietų
Amerikos šalis, kur jau beveik šimt-
metį gyvena lietuviai, rado tai, ko ti-
kėjosi – išsaugotą lietuvybę, meilę
gimtajai kalbai ir kultūrai.

,,Svarbiausia, kad ją išlaikėte ir
tada, kai Lietuvai buvo sunku ir ji
buvo atskirta nuo demokratinio pa-
saulio”, – teigė V. Adamkus.

Urugvajaus Lietuvių Bendruo-
menė, kuri vienija 10 tūkstančių lie-
tuvių, buvo įsteigta 1950 metais.

Lenkijoje paminètos
Augustavo žudynès

Sutarta stiprinti Lietuvos ir
Urugvajaus dvišalius santykius

Nijolè Sadùnaitè mini
70-meçio jubiliejû

Vilnius, liepos 22 d. (BNS) – Lie-
tuvos ir Urugvajaus prezidentai Val-
das Adamkus bei Tabare Vazquez
bendrame pareiškime išreiškė norą
plėsti dvišalius santykius ir tiesioginį
dialogą tarp abiejų valstybių žmonių.
Pareiškimą prezidentai pasirašė pir-
madienį Urugvajaus sostinėje Mon-
tevideo.

Dokumente prezidentai pasiža-
dėjo toliau bendradarbiauti skatinant
prekybos ir investicijų plėtojimą tarp
dviejų šalių, užtikrinti tam palankias
sąlygas, neleisti atsirasti kliūtims šio-

se srityse ir šalinti esamas, tobuli-
nant dvišalius teisinius susitarimus.

Pokalbio metu prezidentai pasi-
keitė nuomonėmis apie pasaulinės
energetikos naujienas, Lotynų Ame-
rikos energetinius išteklius, geresnes
sąlygas jaunimo, mokslo bei meno
žmonių mainams. Jie taip pat išreiš-
kė norą keistis informacija apie jų ša-
lyse vykdomą politiką, skirtą užsieny-
je gyvenantiems tautiečiams palaikyti.

Dvišaliame susitikime su V.
Adamkumi Urugvajaus prezidentas
pasidžiaugė, kad šalies visuomeninia-

Vilnius, liepos 22 d. (Delfi.lt) –
Felicija Nijolė Sadūnaitė – disidentė,
vienuolė, visą gyvenimą skyrusi Die-
vui ir Tiesai, iki šiol nenustygstanti ir
nepamainoma kovotoja už tėvynę
Lietuvą, mini 70-mečio jubiliejų. Ji
gimė 1938 m. liepos 22 d. Kaune.

1955 m. baigė Anykščių Jono Bi-
liūno vidurinę mokyklą. 1956 m. tapo

Švč. Nekaltai Pradėtosios Mergelės
Marijos tarnaičių kongregacijos nare.
Nenorėdama išsižadėti religinės
praktikos, dirbo sekretore, gamyklos
darbininke, baigusi medicinos kursus
– Vilniaus kūdikių namuose.

1974 m. KGB suimta, 1975 m.
nuteista už ,,Lietuvos Katalikų Baž-
nyčios Nukelta į 6 psl.

Vilnius, liepos 22 d. (BNS) –
Lenkijoje buvo paminėtos Augustavo
žudynės – vienas kruviniausių komu-
nistų nusikaltimų šalyje po Antrojo
pasaulinio karo. Paminėjimo iškil-
mėse, kurios vyko Augustave, dalyva-
vo ir Lenkijos lietuviai.

Ilgus metus apie šias žudynes,
kurias 1945 m. surengė NKVD ir
Raudonosios armijos daliniai, buvo
draudžiama net užsiminti, nes komu-
nistinės Lenkijos valdžia siekė, kad
jos, kaip ir žudynės Katynėje, būtų iš-
trintos iš atminties. Dabar Gibuose
simbolinėje šios tragedijos aukų pa-
laidojimo vietoje stovi 10 metrų aukš-
čio kryžius.

Augustavo tragedija prasidėjo
1945 m. liepos 12 d., kai NKVD ir len-
kų komunistinis saugumas Suvalkų,
Augustavo ir Seinų apskrityse su-
rengė masines gaudynes. Raudono-
sios armijos daliniai ir NKVD sulaikė
apie 2 tūkst. vietos gyventojų, kurie
buvo įtariami padedantys partiza-
nams, kovojantiems už nepriklauso-
mybę. 600 iš jų likimas nežinomas iki
šiol. Manoma, jog jie galėjo būti iš-
vežti į Gardino apylinkes ir ten su-
šaudyti.

Rusija kol kas neleidžia istori-
kams susipažinti su archyvais, ku-
riuose gali būti medžiagos apie šiuos
įvykius, todėl Lenkijos tautos atmin-
ties institutui sunku atlikti visapu-
sišką šios tragedijos tyrimą. Instituto
tyrėjai viliasi, kad jiems gali praversti
Vilniuje saugomi specialieji archyvai
apie sovietų pastangas sunaikinti Ar-
mijos Krajovos kovotojus Vilnijoje.

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus susitiko su Urugvajaus Rytų Respublikos
prezidentu Tabare Ramon Vazquez Rosas. President.lt nuotr.

Mons. A. Svarinskas (k.), N. Sadūnaitė ir ALTo atstovas R. Kondratas prie pamin-
klo komunizmo aukoms atminti Washington, DC. S. Kuprio nuotr.
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Mūsų pažadas Dievui, Tėvynei,
Skiltys – mūsų antrieji namai,

Už Atlanto šalis gintarinė,
Stovyklaut kviečia pievos,

miškai.

Palapinės miške jau rikiuojas,
Tuoj trispalvė aukštai plevėsuos,
Mes iš miestų visi sužygiuojam,

Jubiliejų atšvęst skautijos.

Saulė rytą iš miego mus kelia,
Pasitinka paukštelių giesmė,

Mūsų broliai – šio miško
žvėreliai,

Ir sesuo mums laukinė gėlė.

Palapinės miške...

Mūsų miškas – žalieji berželiai,
Melsvas ežeras kviečia visus,

Miško voverės, lapės, kiškeliai,
Skautas – draugas gamtos

nuoširdus.

Palapinės miške...

Kai perkūnas aukštai baladojas,
Tamsūs debesys puošias žaibais,
Palapinėj linksmai mes dainuo-

jam:
Gera būti kartu su draugais.

Palapinės miške...

Skautė myli mėlyną žibutę,
Klausos vėjo dainos vakare,

Gera naktį sargyboje būti,
Ir skaičiuoti žvaigždes danguje.

Palapinės miške...

Žodžiai s. fil. Ritos
Fabijonienės

Muzika j.s. Gintros Narienės

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS TARYBA
Brangūs lietuviškosios skautybės draugai ir rėmėjai,

Kreipiuosi į Jus labai svarbiu reikalu. 2008 metų vasarą, rugpjūčio 9-
19 d., vyks mūsų – Lietuvių Skautų sąjungos šeimos šventė – IX Tautinė
stovykla. Šioje stovykloje atšvęsime lietuviškosios skautybės 90 metų gyva-
vimo jubiliejų ir pasaulinės skautybės šimtmetį. Stovyklos tema – ,,Švenčia-
me skautybės jubiliejų!”

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

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

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

Dariaus ir Girėno 75 metų iškilmėse Marquette Park skautų grupė atstovavo
Čikagos tuntams. Skautai dalyvavo šv. Mišiose su Lituanicos tunto vėliava ir
po to žygiavo prie paminklo. Ten padėjo vainiką prisimenant šauniuosius la-
kūnus Darių ir Girėną.

Nuotraukoje (iš kairės): s.fil. Ričardas Chiapetta, s.fil. Vytenis Kirvelai-
tis, s.v. j.b. Jonas Gražys, j.v.s. fil. Taiyda Chiapetta, ud. Ariana Chiapetta.
Nuotraukoje trūksta s.v. Audriaus Aleksiūno (stovėjo prie paminklo su vė-
liava). Brolis Vytenis ir brolis Jonas abu buvo veiklūs oro skautai. Oro skau-
tai vis aukštyn!

Bendrijos vadovybė maloniai
kviečia visus skautininkus, skauti-
ninkes ir kitus suaugusius brolius ir
seses dalyvauti IX Tautinėje stovyk-
loje bendrijos pastovyklėje. Siekiame
sukurti visiems įdomią ir prasmingą
programą su įvairiomis temomis,
atsižvelgiant ir į Bendrijos stovyklau-
tojų gyvenimo patirtį. Programoje iki
šiol numatyta:

JAV Prezidento rinkimų de-
batai – Dalyvauja fil. Saulius Anužis,
Chairman Michigan Republican Party.

Krikščionybė–islamizmas: pa-
našumai ir skirtumai – Pristato
v.s.fil. kun. Antanas Saulaitis, SJ.

Trusts, Wills & Estates – Pris-
tato s. fil. Vytenis Lietuvninkas, ad-
vokatas.

Alkoholizmas: ligos suprati-
mas, apsisaugojimas – Pristato
Anoniminių alkoholikų atstovas.

Financial Planning – Pristato
Paulius Majauskas, Smith Barney Sr.

Vice President of Wealth Management.
LSS dabartinė padėtis ir

ateities planai – Pristato v.s.fil.
Gintaras Plačas, LSS Tarybos pirmi-
ninkas.

Susikaupimo, susimąstymo
laikas – Veda v.s.fil. kun. Antanas
Saulaitis, SJ.

LSS Australijoje – Pokalbis su
atstove iš Australijos.

Tai dar ne viskas! Turime daug
kitų sumanymų, kuriuos stengsimės
įgyvendinti siekdami dar labiau paį-
vairinti mūsų pastovyklės gyvenimą,
kad visi išvykdami jaustų, jog savo
skautišką patirtį dar labiau pratur-
tinome.

Atvykite! Nesigailėsite! Visų lau-
kiame!

Budėkime! Ad meliorem! Ir gero
vėjo!

v.s.fil. Rimantas Griškelis
Bendrijos pastovyklės

viršininkas

KVIETIMAS Į BENDRIJOS PASTOVYKLĘ

IX TAUTINĘ STOVYKLĄ
REMIA:

s. Bronius ir vs. Birutė Banaičiai,
Abington, MA; v.s. Danguolė Banevi-
čienė, W. Hartford, CT; s. Ramūnas ir
s. Irena Bužėnai, Henderson, NV; v.sl.
Elena Čižinauskienė, Orland Park, IL;
Danutė Cline, Unicoi, TN; vs. Tadas
Dabšys, Los Angeles, CA; Hartford
skautija per s. Vytą Nenortą; vs. Lai-
ma Jarašūnienė, Santa Monica, CA;
vs. Sofija Jelionienė, Darien, IL; jvs.
Bronius Juodelis, Darien, IL; vyr. sk.
Elena Karaliūnienė a.a. v.s. Alekso
Karaliūno atminimui, Lemont, IL;
v.sl. Nijolė Kaveckienė, Oak Lawn,
IL; vs. Česlovas Kiliulis, Lexington,
MA; s. Stasė Korienė, Santa Monica,
CA; Ed ir ps. Sigita Krakauskai, W.
Hartford, CT; fil. Leonas Maskaliū-
nas, Palos Heights, IL; Dr. Vytautas
ir vyr. sk. Aldona Mauručiai, Kirt-
land, OH; fil. Algirdas ir vs.fil. Aman-
da Mulioliai, Euclid, OH; Vyr. skau-
čių židinys ,,Vilija”, New York, per
vs.fil. Lilę Milukienę; ps. Daiva Oren-
tienė, Ellicott City, MD; s. Mirga Pa-
žemėnienė, Rancho Palos Verdes CA;
s. Regina Petrutienė, W Hyannis-
port, MA; s.fil. Marytė Puškorienė,
Cleveland, OH; vs. fil. Ritonė Rudai-

ŠVENČIAME
90 METŲ SUKAKTĮ

tienė, Lemont, IL; Vyr. skaučių ,,So-
fijos Čiurlionienės” būrelis, Chicago,
IL; vyr. sk. Mirga Šulaitienė, Glen
Cove, NY; Bronė Taorienė, Rocky Ri-
ver, OH; Algis ir ps.fil. Dalia Urbu-
čiai, Palos Heights, IL; ps.fil. Aldona
Venckūnienė, Santa Monica, CA; ,,Se-
nas Vilkas” Miške, JAV, vs.fil. Euge-
nijus ir vs.fil. Irena Vilkai, Valencia,
CA; Aleksas ir sk. Danguolė Vitkai,
Palos Heights, IL; Vydūno fondas,
Chicago, IL; fil. Vladas ir fil. Julytė
Žukauskai, Riverside, IL.

Skautiškas ačiū!
Kviečiame ir kitus seses ir bro-

lius savo dalyvavimu ir auka prisidėti
prie lietuviškosios skautybės jubilie-
jaus šventės.

v.s.fil. Gintaras Plačas
LSS Tarybos pirmininkas, IX

Tautinės stovyklos viršininkas

IX Tautinės
stovyklos daina
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Ar Amerikos politikos
kieme viskas švaru?

ALEKSAS VITKUS

Savo gegužės 28 d. straipsnyje ,,Su kantrybe galima toliau nuva-
žiuoti” bandžiau pažvelgti į jau beveik primirštą buvusio JAV am-
basadoriaus Maskvoje, prieš kelis metus mirusio George F. Kennan

1947 m. paskelbtą taip vadinamą ,,containment” (sulaikymo) doktriną. Ją
pradėjo prez. Harry S. Truman ir toliau sėkmingai vykdė visi Amerikos
prezidentai iki pat Ronald Reagan laikų. Išsivystė „šaltasis karas”, kuris
tęsėsi daug metų, retkarčiais tapdamas karštu (Korėjoje ir Vietname), bet
galų gale jis atvedė prie Sovietų Sąjungos sugriuvimo. Todėl Kennan pa-
siūlytai doktrinai gal reiktų dėkoti, kad Amerika ir visas pasaulis išvengė
visų bijoto dviejų didžiųjų pasaulio galybių, Amerikos ir Sovietų, susirėmi-
mo branduoliniais ginklais.

Abu prezidentai Bush, tėvas ir sūnus, gal kiek apakinti to fakto, kad
Amerika liko vienintelė pasaulio galybė, pasirinko kiek kitokį kelią. Tėvas
teisingai pasipriešino Irako vadovui Saddam Hussein ir užpuoliką 1991
m. išstūmė iš Kuwait valstybės, paties Hussein nenuvertęs nuo sosto. Ga-
vęs progą, įsidrąsinęs jo sūnus George W. Bush nutarė Iraką ,,tinkamai”
nubausti. 2003 m. pradėtas karas su pretekstu, kad taip bus bandoma
Irakui sutrukdyti pasigaminti masinio naikinimo ginklų, tęsiasi jau šešti
metai, ir jo galo nematyti. Kitas to paties Bush pradėto karo tikslas buvo
skelbtas kaip kova prieš terorizmą, nors ne vienas amerikietis galvoja, jog
tikrasis žygio į Iraką casus belli buvo Amerikos noras sau kaip nors užsi-
tikrinti priėjimą prie gausių naftos šaltinių Irake. Patys didieji teroristai,
tokie kaip Al-Quaeda ar Taliban, pasirodė esą ne Irake, bet šimtus mylių
į rytus nuo Irako glūdinčiame Afganistane. Kiti dar nepamiršta pridėti,
kad Bush sprendimą greičiausiai paveikė ir jo rūpinimasis Izraelio, taria-
mo geriausio JAV sąjungininko, saugumu.

Kad ir kaip ten būtų, pasaulis prezidentui Bush nepritarė ir neprita-
ria. Nepritaria Bush politikai nei didžioji dalis Amerikos balsuotojų, nors
visi kenčia nuo staiga taip pabrangusio svarbiausio naftos produkto – ben-
zino. Ne vieną tokį kenčiantį yra nesunku įtikinti, kad naftos problema
Amerikai yra tokia gyvybiškai svarbi, jog tai gali net pateisinti ir bet kokį,
nors ir nelegalų ar net nemoralų Amerikos žingsnį.

Nemaža su Bush politika nesutinkančių Amerikos piliečių dalis skun-
džiasi, kad prez. Bush dėl savo karo su Iraku yra beatodairiškai apleidęs
tradicinę Amerikos taikią diplomatiją ir ją pavertęs agresyvia politika su
kartu paskui ją sekančiais karais, kraštų užėmimu ir tautų engimu. Kad
tai darydavo buvusioji Sovietų Sąjunga, visi gerai žinome. Tik prisimin-
kime jau carų pradėtą Rusijos imperializmą arba po 1917 metų revoliuci-
jos vos tik kelis metus tegyvavusias nepriklausomas Ukrainos, Gudijos,
Mongolijos ar Užkaukazės tautų valstybes. Susvyravo ir daugiau nei 20
metų nepriklausomomis išsilaikiusios Pabaltijo valstybės, kurios buvo
užimtos dėl vieno svarbiausio Sovietų Sąjungos tikslo – nukelti jos vaka-
rines sienas bent keliais šimtais kilometrų tolyn nuo Rusijos didžiųjų
miestų, taip juos bandant apsaugoti nuo jau neblogai įžiūrimo būsimo
susirėmimo su hitlerine Vokietija. Tuo pačiu tikslu jau 1939 metų žiemą
sovietai pradėjo karą ir prieš jiems taip lengvai nepasidavusią Suomiją.

Tikslas pateisina priemones? Jei taip, tai ir demokratinės Amerikos
istorija nėra be ydų. Neseniai man teko pavartyti stambią 387 puslapių
Walter Nugent knygą „Habits of Empire: A History of American Expan-
sion”. Joje autorius duoda daug pavyzdžių iš Amerikos istorijos, kuriais
mums netiktų labai didžiuotis. Pažvelkime į kai kuriuos jų.

Kai Jungtinės Amerikos Valstijos XVIII a. pabaigoje iš Anglijos išsi-
kovojo nepriklausomybę, naująją valstybę sudarė trylika ne per tankiau-
siai apgyventų, prie Atlanto vandenyno prisišliejusių buvusių kolonijų.
Nepraėjo nė šimtas metų ir naujoji valstybė jau siekė Ramųjį vandenyną.
Autorius, nepateisindamas Amerikos politikos, paaiškina, kaip vos per
trumpą, maždaug 50 metų, laiką Amerika ,,pasiėmė” tokias teritorijas arba
valstijas kaip Louisiana, Florida, Texas, Oregon ir California. Autoriaus
teigimu, tai buvo įvykdyta su diplomatija, ginklais, apgavystėmis ir melu.

1803 metais įvykęs didysis Louisiana teritorijos ,,pirkinys” nebuvo
,,švarus”. Nors pirkome iš Prancūzijos, bet žinojome, kad Prancūzija, ga-
vusi ją iš Ispanijos, tai teritorijai parduoti neturėjo teisių. Prezidentas
Thomas Jefferson ir jo valstybės sekretorius James Madison, abu garbūs
konstitucijos autoriai ir demokratai, tai žinojo, bet tos didžiulės teritori-
jos pagunda pasirodė neįveikiama.

JAV prezidentas James Monroe retoriškai skelbė, jog Amerikos poli-
tika vietinių indėnų tautelių atžvilgiu buvo vos ne altruistinė, nes pagal
jį, tų tautelių iškeldinimas į rezervatus buvo joms tikra palaima, duodan-
ti progą ,,pažinti” civilizaciją ir demokratiją.

Gal geriausias suktos infiltracijos pavyzdys yra Meksikai priklausiu-
sios Texas valstijos teritorija. Meksikos vyriausybė leido amerikiečių kolo-
nistams ten kurtis, kad taip būtų galima sėkmingiau priešintis nera-
miems vietiniams indėnams. Atvykus tūkstančiams naujų kolonistų, buvo
suvaidintas perversmas. Texas tapo nepriklausoma valstybe, kuri netru-
kus mielai ir savanoriškai ,,įsijungė” į JAV. Ar nepanašu į 1940-ųjų Lietuvą?

W. Nugent baigia savo knygą teigdamas, kad dauguma amerikiečių tų
tamsių dėmių nenori matyti. Jie mano, kad jie yra kažkaip neišaiškinamai
teisingi, nes jų hegemonija pasaulyje esanti visiems taip reikalinga ir naudin-
ga, ir kad kai kurios tautos ar rasės yra tinkamesnės valdyti negu kitos.
Mes, lietuviai, turėdami savo skaudų patyrimą, ar galime su tuo sutikti?

KOKIOS ,,STIPRIOS RANKOS”
GEIDŽIA LIETUVIAI?

VYTAUTAS RUBAVIÇIUS

Jau įsilinguoja kalbos, esą lietu-
viai ilgisi „stiprios rankos” politiko,
kitaip tariant, stiprios autoritarinės
valdžios. Kartkartėmis pagražinami
įvairiomis sociologinėmis ar tokiomis
vaizduojamomis apklausomis tokie
pasvarstymai eina ir nueina bango-
mis, kurios siejasi su vienokiais ar ki-
tokiais politiniais įvykiais, dažniau-
siai rinkimais.

Šiuo metu tokios kalbos yra lyg
įvadas į Seimo rinkimus – vadinamajam
elektoratui, kuris prieš rinkimus tik
ir prisimenamas, garbūs valdininkai,
išmintingi politologai bei kitokie moks-
lo žymūnai nurodo jo prigimtinę nuo-
dėmę – „stiprios rankos” ilgesį. Ko-
dėl?

Stengiamasi, kad nors dalis bal-
suotojų atkreiptų į tą blogybę dėmesį
ir imtųsi ją iš savęs rauti su šaknimis
– rinkimuose balsuotų ne už tuos, ku-
rie politinėje scenoje pasirodo įsivilkę
į rinkodarines „stipraus vadovo” dra-
panas. Paprasčiau kalbant, nurodant
ir aptarinėjant tą lietuviams būdingą
ir europiečiams tarsi neprideramą
ydą įtaigaujama nebalsuoti už Ro-
landą Paksą ir Viktorą Uspaskichą.
Prie jų jau imamas šlieti ir Algirdas
Paleckis. Vargana taktika. Tokiais
užkalbėjimais vadinamojo elektorato
neišgąsdinsi, juolab kad V. Uspaski-
chas su didžiule komanda važinėja po
Lietuvą smagindami publiką įvai-
riausiais krakoviakais, taip pat ir po-
litiniais. R. Pakso žygeiviai kvadrati-
niu lizdiniu būdu stengiasi kiekvieno
gyventojo bute bei sodyboje išmesti
tvarkos ir teisingumo sėklą. O juk įsi-
jungs ir valinskiniai su frontininkais.
Už ką bus kitos, „sisteminėmis” save
vadinančios partijos – už naujus susi-
tarimus su „Leo Lt”, kaip dar labiau
nuskalbti valstybę?

Tačiau man šiuo atveju labiau
rūpi pats „stiprios rankos” ilgesys.
Kas turima galvoje, kai kalbama apie
tokį ilgesį, ir ko lietuviai geidžia? Jei
pripažįstame, kad gyvename politi-
nės korupcinės sistemos, kuriai bū-
dinga vaizduojamoji demokratija, są-
lygomis, o tos sistemos grožybės dau-
geliui šalies gyventojų gerokai įky-
rėjo, tai aptarinėdami lietuviams bū-
dingą „stiprios rankos” ilgesio ydą
turėtume svarstyti ir kitą dalyką – o
kaip be „stiprios rankos” įmanu tą
korupcinę sistemą pakeisti. Nejau vis
dar viliamės, kad pati politinė korup-
cinė sistema išsiugdys ją perkeisian-
čius jokiais ,,stiprios rankos” bruo-
žais bei gebėjimais nepasižyminčius
politinius vadovus? Tokių nestiprių
būta ne vienas, o ir dabar Seime gausu
mykolaičių, tačiau jie – visomis ketu-
riomis už esamą korupcinę vaizduo-
jamąją. Prisiminkime, kai vieningai
kriuksėdami Seimo mykolaičiai puolė
prie dalijančių ,,Maxima ” savininkų
rankų, perleisdami jiems visą Lietu-
vos energetikos ūkį. Už trupinius.

Drįsčiau manyti, kad didžiuma
žmonių, kuriems pripaišomas „stip-
rios rankos” ilgesys ar kurie išties
geidžia prie valstybės vairo matyti
„stiprią ranką” – ryškią politinę as-
menybę, geidžia ne autoritarinio,
nacionalistinio ar totalitarinio valdy-
mo ir jį įkūnijančio politiko, o visai
kitokio dalyko, kuris žadamas jau
gerus aštuoniolika metų, – realios,
veiksmingos, visą visuomenę apiman-
čios ir įgalinančios demokratijos. Lie-
tuviai geidžia tokių politikų, kuriais
galėtų pasitikėti ir kurie galėtų su-

telkti žmones ne valstybės išgrobsty-
mo, o visuomenės ir valstybės sang-
laudos bei tvirtinimo proveržiui. Lie-
tuviai geidžia tokios „stiprios rankos”,
kuri galėtų keisti politinę korupcinę
sistemą, – įsitikinimus ir vertybes tu-
rinčio politiko, aiškiai išsakančios ir
ginančios savo principus, o ypač svar-
biausią – tvirtinti demokratiją, ginti
visuomenės ir nacionalinius intere-
sus. Tokių vadovų geidžia ir kitų Eu-
ropos Sąjungos valstybių žmonės.

„Stiprios rankos” ydos iškėlimui
ir aptarinėjimui būdinga kelios politi-
nės potekstės – rinkimuose dalyvau-
siantiems politikams siunčiamas žen-
klas, kad jie vengtų rinkimų batali-
jose su „stipria ranka” ar „stipria as-
menybe” siejamų įvaizdžio bruožų.
Kas laimi, kai politikoje stokojama
ryškių politinių asmenybių? Laimi
užkulisinis politikų ir aukštųjų valdi-
ninkų klanas, kuriame esama gana
stiprių vadovų, pasižyminčių tokiai
veiklai reikalingais bruožais bei gebė-
jimais. Tie keli žmonės ir laiko savo
rankose balsuotojams neįmanomas
įžiūrėti valdžios gijas, siejančias Pre-
zidentūrą, Vyriausybę ir Valstybės
saugumo departamentą.

Suprantama, kai kurie mūsų po-
litikai sugeba manipuliuoti „stiprios
rankos” įvaizdžiu – rodosi publikai kaip
stiprios asmenybės, neturėdamos jokių
politinių principų nei dorovinio ver-
tybinio stuburo. Juos linkstama vadin-
ti populistais, tačiau jie yra patys tik-
riausi „sisteminiai” politikai – dėl ga-
balėlio dangaus, kitaip tariant, val-
džios riekės pasiruošę tartis ir susi-
tarti su visomis politinėmis jėgomis
bei dujotekanomis. „Sisteminiai” jie ir
kitu atžvilgiu – kaip lietuviškosios
politinės korupcinės sistemos gami-
niai. Ar šiuo metu galima įsivaizduoti
politinę sceną be Darbo partijos ir jos
vadovo į politinio verslo aukštumas
atvesto būrio bendrininkų? Vargu. O
R. Paksas juk pabuvojo ir konservatorių
vadovu, ir premjeru, ir prezidentu.

Partijos, kurių vadovai aiškina, jog
būsimame Seime bendradarbiaus tik
su „sisteminėmis” partijomis, tiesiai
šviesiai sako Lietuvos žmonėms – esa-
me už dabartinę „sistemą” ir nesiruo-
šiame nieko keisti. Toms partijoms pa-
kanka „silpnų” vadovų, nes jas palai-
ko užkulisių klano „stiprieji”. Vieno-
kiu ar kitokiu būdu turi būti išlaiky-
ta sutartinai kurta ir partinei nomen-
klatūrai politinį ilgaamžiškumą laiduo-
janti politinio verslo korupcinė „2K
sistema”.

Seimo rinkimai ateis ir nueis, o
tuoj po jų įsilinguos prezidento rin-
kimų kampanija – juk Valdas Adam-
kus pradėjo paskutiniuosius kadenci-
jos metus. Kam šiuo metu labiausiai
tiktų „stiprios rankos” politinio vado-
vo įvaizdis? Drįstu manyti, jog ne
krakoviakais rinkėjų galvas apsukti
bandantiems, „išmintingos” politikos
perlus barstantiems ar kitaip publiką
linksminantiems vietiniams didžia-
vyriams, o moteriai – eurokomisarei
Daliai Grybauskaitei. Prezidento įpė-
dinio projekto kūrėjai šitai puikiai
supranta, tad kalbomis apie „stiprios
rankos” ydą jau iš anksto stengiasi
nukreipti galimą D. Grybauskaitės
kampaniją jai nepalankia linkme.
Anglai buvo pasirinkę „stiprią ran-
ką” – Margaret Thatcher. Ir neapsi-
riko. Prezidento įpėdinio parinkėjai
ir jo įvaizdžio kūrėjai bijo, kad ir lie-
tuviams pavyktų neapsirikti.

Balsas.lt
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94-TĄJĮ KARTĄ LIETUVOS VYČIAI RUOŠIA
LIETUVIŲ DIENAS

Lietuvos Vyčių Anthracite 144
kuopa, veikianti St. Chair, Pennsyl-
vania, praneša, kad š. m. rugpjūčio
16–17 d. Schuylkill Shopping Mall –
Center Court (Frackville, Pennsyl-
vania) parduotuvių centre 94-tąjį
kartą rengiamos Lietuvių dienos.
Lankymo valandos šeštadienį, rug-
pjūčio 16 d., nuo 11 v. r. iki 5 v. p. p.
ir sekmadienį, rugpjūčio 17 d., nuo
12 v. vidurdienio iki 4 v. p. p. Laukia
įvairūs laimikių traukimai, loterijos,
lietuviško meno parodos.

Išskirtinė vieta bus skiriama
garsiam Kryžių kalnui Lietuvoje.
Bus skanaus lietuviško maisto: kuge-
lio, bulvių ir mėsos dešrų, šaltibarš-
čių, lašinaičių ir lapienės. Skambės
daug muzikos. Visi norintys galės
linksmai pašokti. Dalyvaus tautinių
šokių ansamblis ,,Aušrinė” iš Phila-
delphia, PA, ir „Malūnas” iš Baltimo-
re, MD. Jaunų Vyčių šokių grupė
„Gintaras” iš Mahanoy City parodys
visuomenei jaunimo pasiekimus. Lie-
tuvių dainininkė Lynne Cox ir jos
grupė dainuos tradicines lietuvių
liaudies dainas.

Lietuvių dienos ruošiamos nuo
1914 m. Praeityje jos vyko Lakewood
ir Lakeside parkuose, vėliau – Rocky
Glentol, kol tie parkai buvo uždaryti.
Dabar Lietuvių dienos ruošiamos
Schuylkill Shopping Mall – Center
Court parduotuvių centre. Per dvi
dienas sulaukiama net kelių tūkstan-
čių lankytojų.

Dėl smulkesnės informacijos
prašome kreiptis į Larry Domalake
tel.: (570) 874-4092 arba el. paštu:
domalakes.ins@hotmail.com

Visuomenė kviečiama gausiai
apsilankyti ir dalyvauti Lietuvos
Vyčių ruošiamose 94-se Lietuvių die-
nose ir paremti šios organizacijos
veiklą. Visi būsite gražiai, mielai ir
draugiškai Lietuvos Vyčių priimti.
Iki pasimatymo!

Onutė Klizas-Wargo

Parengė
Regina Juškaitė-Švobienė

Akimirkos iš praèjusiais metais vykusiû Lietuvos Vyçiû Lietuviû dienû
Schuylkill Shopping Mall–Center Court, Frackville, PA

Prieš pat Pasau-
lio Lietuvių Bendruo-
menės (PLB) ir Pasau-
lio Lietuvių jaunimo
sąjungos kraštų pir-
mininkų suvažiavimą,
rugpjūčio 8–9 dieno-
mis sodyboje netoli
Utenos į trečiąjį su-
važiavimą rinksis Eu-
ropos lietuviškas jau-
nimas.

Pirmasis suva-
žiavimas vyko Tra-
kuose, praėjusiais me-
tais – Ispanijoje, Ka-
talonijoje, o šiemet
vėl sugrįžo į Lietuvą.

Šįkart renginio
partneriu tapo Jau-
nimo reikalų departa-
mentas prie Sociali-
nės apsaugos ir darbo

Europos lietuvių jaunimo suvažiavimas

2007 m. suvažiavimo dalyviai.

ministerijos. Jis suvažiavimą remia
pinigais, taip pat sudarė vienos
dienos programą, kurioje bus kalba-
ma apie jaunimo padėtį Lietuvoje,
departamento ats-tovai pristatys jau-
nimo veiklos fi-nansavimo gal-
imybes, ves diskusijas užsienio lietu-
vių jaunimui svarbiais klausimais.

Vis dėlto pirmoji suvažiavimo
diena bus skirta Pasaulio lietuvių
jaunimo sąjungai bei svarbiausiam
šios organizacijos įvykiui – XIII Pa-
saulio lietuvių jaunimo kongresui,
kuris vyks 2009 metų gruodžio 22 –
2010 metų sausio 7 d. Pietų Ameri-
kos šalyse (Argentinoje, Urugvajuje,
Brazilijoje). Tai pat ketinama aptarti
Europos lietuvių jaunimo sąjungų
problemas bei reikalus.

Suvažiavimą šiemet organizuoja
Lenkijos atstovė Vida Baranauskaitė,
Rusijos atstovė Monika Čechova,
Vokietijos atstovė Sofija Loiter bei
Nyderlandų atstovas Marius Kazra-
gis.

www.lietuviams.com
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MÙSÛ OPEROS LIKIMAS NEÑINOMAS
Vienas septynių užsienio lietuvių

JAV stebuklų prasidėjo su pirmosios
operos pastatymu Čikagoje, kurios
spektakliai įvyko 1957 m. kovo 30 ir
31 d.

Tai, kad mūsų opera išsilaikė 52
metus, tikrai verta sakyti, jog  mūsų
kultūrinėje veikloje vis dar vyksta ne-
pakartojamas  stebuklas,  nors  reika-
laujantis milžiniškų pastangų. Todėl
pritariame dr. Romualdui Kriaučiū-
nui, Stasei Semėnienei ir daugeliui
kitų, kurie pasisakė už tai.

Visi Lietuvių  Operos  spektakliai
vyko lietuvių kalba, o Lietuvoje šiuo
metu operos vyksta tik originalo kal-
ba. Iš 34 mūsų operos pastatymų su
daugybe spektaklių, kai tik susidarė
palankesnės sąlygos, septynios ope-

ros buvo pastatytos lietuvių kompozi-
torių kūrėjų.

Į mūsų  operų spektaklius visada
atvyksta tautiečiai beveik iš visų
Amerikos valstijų ir iš Kanados. Bū-
na amerikiečių ir kitų tautybių žmo-
nių. Jie stebisi, kad lietuviai turi ope-
rą ir  rodomas savo tautos kultūrin-
gumas.

Deja,  viso to gali  nebūti, nes Lie-
tuvių Fondas, kasmet  finansiškai
padėjęs  šiam  lietuvių kultūriniam
reiškiniui, šiemet pirmą kartą nesky-
rė jokios paramos. Skaudu ir sunku
patikėti, bet tuo būdu Lietuvių Fon-
das prisideda prie Lietuvių Operos
likvidacijos.

Vytautas Radžius
Čikaga, IL

,,ÕILUVOS KOPLYÇIA” – SEPTINTASIS JAV
IÕEIVIJOS STEBUKLAS

Atsiliepdama į dr. Kriaučiūno
straipsnį (,,Draugo” 2008 m. birželio
25 d.), siūlau pridėti prie ,,stebuklų”,
sukurtų išeivijoje, Vašingtone, DC,
Marijos Nekalto Prasidėjimo bazi-
likoje įkurtą ,,Šiluvos Marijos kop-
lyčią”. Vyskupo Brizgio pastangomis,
lietuvių išeivijos aukomis pastatytą
unikalaus grožio koplyčią jau aplankė
milijonai maldininkų iš viso pasaulio
kraštų. Ši koplyčia byloja ir amžinai

bylos apie Lietuvą, jos garbingą pra-
eitį, jos kančias ir didelę meilę Dievo
Motinai Marijai. Kaip nuostabu, kad
mes galime švęsti prieš 400 metų įvy-
kusį stebuklą Amerikos žemyno di-
džiausioje bažnyčioje, bazilikoje, mū-
sų  pačių ,,Šiluvos koplyčioje” šią su-
kaktį. Tai tikrai yra mūsų išeivijos
septintasis stebuklas.

Audronė Pakštienė
Ashburn, VA 

VIENI IÕ JAV LIETUVIÛ STEBUKLÛ
Vieni iš JAV lietuvių stebuklų

yra Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misija ir PLC moterų pagalbinis ko-

mitetas Lemonte.  
Marytė Černiūtė

Hinsdale, IL

PATIKSLINIMAS

,,FORŠMAKAS” – KOKS LIETUVIŠKAS 
ATITIKMUO?

Noriu patikslinti š.m. liepos 16 d.
,,Drauge” išspausdintą straipsnį apie
Dariaus ir Girėno istorinio skrydžio
paminėjimą Čikagoje ir pranešti, jog
75-erių metų skrydžio minėjime daly-
vavo ir Lietuvos Vyčių nariai, o Lie-

tuvos Vyčių Vidurio Amerikos apy-
gardos vėliavą eisenoje nešė, nors ir
sergantis, Glenn Perutis. 

Mildred Jagiella, 
KofL MAMD prezidentė

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

,,Draugo” skyriuje ,,Mūsų stalui”
(2008.06.26) Nijolė Nausėdienė pa-
teikdama  bulvių patiekalo ,,forsma-
kas” receptą, prisipažįsta nežinanti
tikro šio skanaus patiekalo lietuviško
pavadinimo. Nežinau jo ir aš, tačiau
jei jis būtų buvęs parašytas kiek ki-
taip – ,,foršmakas”, būtų buvę leng-
viau atspėti jo kilmę. Man atrodo,
kad tai yra skolinys iš vokiečių kal-
bos. Senoviškas vokiškas žodis ,,der
Vorschmack”, angliškai verčiamas
kaip ,,foretaste”. Nežinau tikslaus
lietuviško ,,foretaste” atitikmens, bet

siūlyčiau žodį ,,priešskonis” – tai, kuo
skanaujamasi iš anksto. Gal šioje sri-
tyje nusimanantieji galėtų pasiūlyti
ką nors tinkamesnio?

Vytautas Matulionis
Cleveland Heights, OH

Redakcijos prierašas. Nežino-
me, kaip tikrai lietuviškai vadinasi
šis patiekalas. Panaršę internete, ra-
dome ir  tokį pavadinimą – ,,prakan-
das”, tik kažin kiek jis turi bendro su
tikrąja ,,foršmako” etimologija.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
žino savo vertę

VYTAUTAS VOLERTAS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
(PLB) jau randa kelius pas Lietuvos
Respublikos ministrą pirmininką ir
LR Seimo vadovus. Ten kalbant už-
sienio lietuvių reikalais, be abejo, yra
išgirstama. Ji drąsiai prabyla ir į Lie-
tuvos piliečius, viešai pasisakydama
apie kai kurių partijų mostus. Ypač
svarbi yra jos nuomonė dvigubos pi-
lietybės klausimais, nes ji šneka dau-
gelio svetur gyvenančiųjų vardu.

Taip ir turi būti. Ir tik taip. Juk
PLB atstovauja gal net trečdaliui lie-
tuvių tautos, todėl ji negali būti pa-
likta Lietuvos Respublikos užvartėje.
Jos žmonės, dar Lietuvoje ar jau už-
sieny būdami, kovojo už laisvę ne ma-
žiau, kaip kai kurie dabartiniai poli-
tikai, ir tikrai daugiau už įvairius
komunistų partijos CK narius, ins-
truktorius ar jų tarnus. Be to, kovo-
dami nesisavino kolūkių turto, fab-
rikų, komunistinių leidyklų pinigų.
PLB nėra kokių nors prispaustų var-
guolių, apsileidėlių ar išlepintųjų dar-
želis. Ją sudaro aktyvūs lietuviai, ne-
mažai ir dabar savo finansais padedą
tėvynėje artimiesiems bei įvairiems
labdaros vienetams. Ji turi moralinę
teisę ieškoti rimto Lietuvos politikų
dėmesio kaip svarbi vyriausybės ben-
dradarbė, o ne kokia priešgina.

Regina Narušienė, PLB pirmi-
ninkė, savo pareigas supranta ir žino,
kaip jas reikia vykdyti. Jau pereitą
rudenį ji kreipėsi į LR ministrą pir-
mininką ir LR Seimo pirmininką dėl
Seimo nario Artūro Paulausko skati-
namo referendumo, kad būtų įteisin-
ta neribota dviguba pilietybė. O
šįmet birželį paskelbė spaudoje savo
pasisakymą dėl Naujosios sąjungos
siūlymų keisti Konstituciją (spren-
džiant dvigubos pilietybės problemą)
elektronine peticija vietoj referendu-
mo. Pareiškime R. Narušienė plačiai
išdėsto Naujosios sąjungos galvojimo
trūkumus, į juos žvelgdama teisinin-
kės akimis.

PLB pirmininkė yra pareiginga,

išmani ir gerai mokanti tvarkyti šio
svarbaus organizuoto lietuvių susi-
būrimo reikalus. Ji praveria svar-
biausių LR institucijų duris ir jaučia,
kada belstis. R. Narušienė veda PLB
į politiškai reikšmingų vienetų gretas.

Kalbant apie PLB, iškyla Lietu-
vių Bendruomenės egzistavimo esmė.
Kas šiandien dėtųsi tarp pasaulio lie-
tuvių, jei 1949 m. birželio 14 d. Lie-
tuvių chartoje nebūtų tarta, kad „Pa-
saulyje pasklidę lietuviai sudaro vie-
ningą Pasaulio Lietuvių Bendruome-
nę”? Jau beveik pamirštant PLB pas-
tangas Lietuvos laisvinimo rūpesčiuo-
se, kur būtų lituanistinės mokyklos,
kaip atsirastų didieji renginiai (dainų
ir šokių šventės, Mokslo ir kūrybos
simpoziumai), kiek atrastume svetur
organizuotų lietuviškų vienetų? LB
išgelbėjo tautinę dvasią išeivijoje. O
kiek ją, LB, aukštyn pakels naujoji
imigrantų banga, šitai pasakys būsi-
mų dienų istorija. LB mūsų išeivijai
reiškia tiek, kiek Šviečiamasis laiko-
tarpis reiškė Europos kultūrai. Tai
buvo dvasinė revoliucija.

PLB pagrindą sudarė JAV LB.
Bet jos augimas Amerikoje, kur dar
knibždėjo įvairių politinių pakraipų
klubai, kuopos, susivienijimai ir
draugijos, buvo sunkus. Jokia „vie-
ninga bendruomenė” nebuvo pripa-
žįstama. Tik Stasio Barzduko didelė
kantrybė, pasiaukojimas ir darbštu-
mas, užtrukę kelerius metus, JAV LB
tiek subrandino, kad ji jau galėjo vyk-
dyti savo uždavinius.  St.  Barzdukas,
vadovaudamas LB šiame krašte,
paruošė dirvą ir PLB. Jis savo pas-
tangomis ir giliu tikėjimu dėl LB bū-
tinumo išeivijoje prilygsta dr. Jonui
Basanavičiui, atidavusiam asmenines
aukas Lietuvos prisikėlimui XX a.
pradžioje. Kas šiandien St. Barzduką
pažįsta? Kiek apie jį yra girdėję jau-
nesni LB žmonės, jau gimę čia ir at-
vykę iš Lietuvos? Teisingumas reika-
lauja St. Barzduką prikelti iš užmarš-
ties.

Malonu, kad dėl JAV LB šiandie-
nos mums taip pat nereikia graudin-
tis. Rimtai dirbama visose srityse,
kartais net stebukliukų pasitaiko.
Vytautas Maciūnas, Krašto valdybos
pirmininkas, savo veiklumu šiek tiek
panašus į tokį stebukliuką. LB vado-
vai dirba pasauly ir Amerikoje. Ar
ateitis šiuo požiūriu gali būti geresnė?

V. Maciūnui reikėtų sugalvoti,
kaip į JAV LB prisikviesti daugiau
trečiabangių. Žinoma, dauguma iš jų
patys dar nesupranta, kas esą. Liks
čia? Grįš atgal? Gal save nepilnai
įvertino, gal pervertino? Ir šalis čia
keista. Mokslų daktarai gyvenime el-
giasi kaip paprastuoliai, eilinių pi-
liečių nuomonė lygiai išklausoma
kaip profesorių. Tai kas mes, trečia-
bangiai? Aukštos kultūros kilmingie-
ji, linksmybių kulto nariai ar LB
žmonės?

Jiems reikės laiko apsispręsti.
Bet tik žaibas per akimirką užkuria
ugnį. Rimta mintis yra lėta.

PLB atstovauja
gal net trečdaliui
lietuvių tautos, to-
dėl ji negali būti pa-
likta Lietuvos Res-
publikos užvartėje.
Ji turi moralinę tei-
sę ieškoti rimto Lie-
tuvos politikų dė-
mesio kaip svarbi
vyriausybės ben-
dradarbė, o ne ko-
kia priešgina.

Remkite ir platinkite 
katalikiõkâ spaudâ
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Europietiškoji svajonè� –
mèlynoji korta

Vaikams į Šengeno erdvės šalis
išvykti bus paprasčiau

ELTA – Lietuvai prisijungus prie
Šengeno erdvės ir panaikinus vidaus
sienas, pakeista Vaiko laikino išvyki-
mo į užsienio valstybes tvarka. Ji nu-
mato Lietuvoje gyvenančių vaikų lai-
kiną išvykimą tik į užsienio valsty-
bes, nepriklausančias Šengeno erd-
vei. Pasak Vyriausybės spaudos tar-
nybos, tvarkos pakeitimai numato,
kad tėvų sutikimas yra būtinas vai-
kui išvykstant iš Lietuvos į užsienio
valstybę, nepriklausančią Šengeno
erdvei. Jei Šengeno erdvės išorinė
siena yra kertama kitoje valstybėje
(ne Lietuvoje), vieno iš tėvų arba glo-
bėjo raštiškas sutikimas pateikiamas
tik tos valstybės sienos apsaugos pa-
reigūnui pareikalavus. Pakeitus Vai-
ko laikino išvykimo į užsienio vals-
tybes tvarką, su tėvais ar vieniems
keliaujantiems vaikams nebereikės
raštiško vieno iš tėvų sutikimo, kai
vykstama į Šengeno erdvei priklau-
sančias šalis. Tačiau jei kelionės me-
tu bus vykstama į Šengeno erdvei ne-
priklausančias valstybes, tokį suti-
kimą reikės turėti.

Šengeno kodeksas numato, kad
nepilnamečiams keliaujant sienos
apsaugos pareigūnai, nuodugniai pa-
tikrindami kelionės ir tapatybę pat-
virtinančiuosius dokumentus, užtik-
rina, kad nepilnamečiai neišvyktų iš
teritorijos prieš asmens, turinčio tė-
vų globos teises juos globoti, norą.
Socialinės apsaugos ir darbo ministe-
rija primena, kad nepriklausomai
nuo to, ar vykstama į Šengeno erdvei
priklausiančias valstybes, ar ne, vai-
kas privalo turėti pasą arba asmens
tapatybės kortelę.

Skrydžių bendrovėms uždrausta
klaidinti žmones 

ELTA – Nuo šių metų gruodžio
mėnesio skrydžių bendrovės ir kelio-
nių agentūros nebegalės vilioti kelei-
vių, reklamuodamos aviabilietų kai-
nas be mokesčių. Europos Parlamen-
tas balsuodamas pritarė tvarkai, kuri
įpareigos Europos Sąjungos (ES)
skrydžių bendroves iškart skelbti vi-
są bilieto kainą su mokesčiais. Pagal
naują tvarką oro vežėjai ir kelionių
agentūros bus įpareigotos detaliai
nurodyti visus į skrydžio kainą įei-
nančius mokesčius ir rinkliavas. Re-

miantis šia tvarka bus griežčiau tikri-
nama aviacijos įmonių finansinė pa-
dėtis. Todėl įmonei atsidūrus ties
bankroto riba  turi būti iš anksto
imamasi priemonių išvengti galimų
neigiamų pasekmių keleiviams. Oro
vežėjų finansinę padėtį nuo šiol pri-
žiūrės ne tik pačios šalys narės, bet ir
Europos Komisija. 

Siekiama užtikrinti užsieniečių
teises į sveikatos priežiūrą

ELTA – Lietuvos Vyriausybė pri-
ėmė nutarimą dėl įsipareigojimo ap-
mokėti gyvenimo Lietuvoje laikotar-
piu užsieniečiui suteiktų sveikatos
priežiūros paslaugų išlaidas. Nutari-
mu siekiama nustatyti atvejus ir
tvarką, kai išduodant ar keičiant lei-
dimą gyventi Lietuvoje, vietoje svei-
katos draudimą patvirtinančio doku-
mento kitas asmuo įsipareigoja ap-
mokėti gyvenimo mūsų šalyje laiko-
tarpiu jam suteiktų sveikatos prie-
žiūros paslaugų išlaidas.

Anot Vyriausybės pranešimo,
kasmet į Lietuvą pas savo vaikus ar
giminaičius atvyksta daugiau nei 500
senyvo amžiaus ar sveikatos sutriki-
mų turinčių užsieniečių. Norėdami
apsigyventi su savo šeimomis jie ne-
gali gauti ar pakeisti leidimo laikinai
ar nuolat gyventi Lietuvos Respubli-
koje, nes negali pateikti sveikatos
draudimą patvirtinančių dokumentų.
Draudimo įmonės atsisako drausti
senyvo amžiaus ar lėtinėmis ligomis
sergančius žmones, nes tai joms fi-
nansiškai nuostolinga.

Priimtas nutarimas yra naudin-
gas užsieniečiams, norintiems gauti
ar pakeisti leidimą gyventi Lietuvoje,
taip pat norintiems gauti Lietuvos il-
galaikio gyventojo leidimą gyventi
Europos Bendrijoje. Toks užsienietis,
kurį ne mažiau kaip 3 draudimo įmo-
nės raštu atsisakė dėl senyvo am-
žiaus ar sveikatos būklės drausti
sveikatos draudimu, pagal nustatytą
tvarką privalo pats ar per įgaliotą ats-
tovą pateikti vidaus reikalų ministro
įgaliotai įstaigai Lietuvoje gyvenan-
čio piliečio arba užsieniečio pasirašy-
tą įsipareigojimą apmokėti už gyveni-
mo Lietuvoje laikotarpiu jam suteik-
tas sveikatos priežiūros paslaugas.
Įsipareigojimą pasirašiusiojo asmens
parašas turi būti patvirtintas notaro.
Kartu su įsipareigojimu pateikiami ir
draudimo įmonių raštai. 

Vilnius, liepos 22 d. (BNS) – Dar
prieš dešimtį metų JAV žalioji korta
lietuviams, o ir daugybei kitų tautų
atstovų, buvo patikimiausias raktas,
atveriantis vartus į svajonių pasaulį
už Atlanto, nes leisdavo ten dirbti ir
gyventi. Šiandien padėtis pasikeitė iš
esmės: svajonių pasaulis lietuviams,
ir ne tik jiems, atsirado visiškai šalia
– Europoje.

Migracija jau senokai kelia gal-
vos skausmą laikantiesiems Bendri-
jos politikos vairą. Siekiant apsisau-
goti nuo nelegalių migrantų ir  norint
suvaldyti ekonominę migraciją, stip-
rinama ES išorinių sienų kontrolė, o
Šengeno erdvė panaikino kliūtis lais-
vai keliauti iš vienos ES šalies į kitą.
Vienas sprendimų ekonominei mig-
racijai valdyti – mėlynoji korta, kuri
bus panaši į amerikietiškąją, nes leis
pritraukti kvalifikuotą darbo jėgą į
ES. Europos Parlamente jau svarsto-
mi pasiūlymai, kurie nustatys tre-
čiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsi-
gyvenimo, siekiant dirbti aukštos
kvalifikacijos darbą, sąlygas.

„Jau dabar Europoje yra 3 mln.
laisvų darbo vietų, – sako europarla-
mentarė Danutė Budreikaitė. – Nu-
matoma, jog 2050 m. Europoje trūks
25 mln. žmonių laisvoms darbo vie-
toms užimti.” Pasak D. Budreikaitės,
europietiškoji svajonė pildysis tik mė-
lynosios kortos turėtojams, nes ji bus
suteikiama ne bet kam, o tik aukštos
kvalifikacijos specialistams, kurian-
tiems naujas technologijas, skatinan-
tiems pažangą šalyje ir visoje Euro-

pos Sąjungoje. Tai – inžinieriai, infor-
macinių technologijų specialistai,
mokslininkai, gydytojai.

Mėlynoji korta bus išduodama 2
metams, po to ją bus galima pratęsti.
Jeigu darbuotojas pragyvens 5 metus
ES šalyse, jis galės pretenduoti į pas-
tovaus gyventojo statusą. Šios kortos
turėtojas galės atsivežti ir šeimą.

Mėlynoji korta turėtų pradėti ga-
lioti jau šį rudenį, kai Europos Parla-
mentas pristatys kortos programą
tiek Bendrijos valstybėms, tiek tre-
čiosioms šalims. Tam dar turės pri-
tarti ES Taryba.

Verslininkai, ypač informacinių
ir komunikacijos technologijų atsto-
vai, pritaria pasiūlymams nustatyti
pretendentų gauti mėlynąją kortą at-
lyginimus, pripažinti kvalifikaciją ir,
svarbiausia, laisvą judėjimą visoje ES
teritorijoje. Tai svarbu IT įmonėms,
kurios turi verslą įvairiose šalyse. Be
informacinių technologijų ir inžineri-
nių profesijų specialistų, Bendrijai la-
biausiai trūksta švietimo, sveikatos
apsaugos specialistų.

Į mėlynąją kortą galės preten-
duoti ne tik specialistai iš besivystan-
čių šalių, bet ir iš Nepriklausomų val-
stybių sandraugos. Jie taip pat po 5
metų turėtų teisę pasilikti, o po to –
laisvai judėti visoje ES.

„Ar verslo tikslai bus aukščiau
už protų nutekėjimą, kultūrinę, so-
cialinę integraciją – kol kas į šį klau-
simą nėra atsakymo”, – sako euro-
parlamentarė D. Budreikaitė. 

Nijolè� Sadùnaitè mini 
70-meçio jubiliejû

Balsû rinkèjai vyks î 
uñsienî pas tautieçius

Svarbu žinoti

Vilnius, liepos 22 d. (BNS) – Kai
kuriems toli nuo tėvynės gyvenan-
tiems tautiečiams nebereikės rūpin-
tis, kaip per Seimo rinkimus nuvykti
iki artimiausios Lietuvos ambasados
ar konsulato. Balsų rinkėjai pas juos
atvažiuos patys.

Vyriausioji rinkimų komisija
(VRK) ir Užsienio reikalų ministerija
svetur gyvenančius Lietuvos piliečius
rinkti naujos kadencijos Seimą vilios
papildomais balsavimo punktais. Jie
bus įrengti keliose gausiausiai lietu-
vių gyvenamose užsienio valstybėse.
Be to, į kelionę po tam tikrus užsienio
šalių regionus leisis papildomos dip-
lomatinių atstovybių pajėgos.

,,Iškėlėme tikslą į rinkimus prit-
raukti kuo daugiau užsienyje balsuo-
jančių rinkėjų”, – sakė VRK pirmi-
ninkas Zenonas Vaigauskas.

Kol kas tikslus tokių punktų
skaičius nežinomas. Teigiama, kad
Lietuvos piliečiai savo politinę valią
galės pareikšti bent 65 balsavimo vie-
tose. Užsienyje veikiančios Lietuvos
ambasados buvo paprašytos įvertinti
savo galimybes dirbti didesniu nei įp-
rasta pajėgumu. 

Z. Vaigauskas tikino, kad papil-
domų balsavimo punktų sulauks ke-
liose užsienio valstybėse gyvenantys
Lietuvos piliečiai. ,,Didžioji Britanija,
Airija, Ispanija – šalių tikrai nedaug”,
– sakė jis. Po kai kuriuos lietuvių tan-
kiau gyvenamus šių valstybių regio-
nus važinės ir specialūs balsavimo
punktai. Neabejojama, kad tokių bus
Airijoje ir Didžiojoje Britanijoje. Taip
rinkėjai gali būti viliojami balsuoti ir
Ispanijoje bei Rusijoje.

Rinkimams organizuoti užsienyje numatyta skirti apie 700 tūkst. litų.
Alfa.lt nuotr.

Atkelta iš 1 psl.             kro-
nikos” dauginimą ir platinimą.
Šešerius me-tus kalėjo Mordovijoje,
ištremta gy-veno Rytų Sibire. 1980
m. grįžusi į Lietuvą vėl įsitraukė į
,,Kronikos” leidybą: rinko žinias,
pristatydavo jas redaktoriui, redaga-
vo, daugino, ga-beno leidinį į Maskvą,
iš kur jis pa-siekdavo Vakarus. Dėl
KGB persekiojimo vienuolė nuolat
slapstėsi, ne kartą buvo suimta ir tar-
doma.

1987 m. rugpjūčio 23 d. su Anta-
nu Terlecku, Vytautu Bogušiu ir Pet-
ru Cidziku surengė susirinkimą prie
Adomo Mickevičiaus paminklo pami-
nėti Ribbentrop-Molotov paktą. Su-
sirinkime po ilgų priespaudos dešimt-
mečių buvo viešai sugiedotas Lietu-
vos himnas.

Nuo 1988 m. Lietuvos Helsinkio

grupės narė. Sesuo Nijolė dar okupa-
cijos metais Vakaruose yra išleidusi
knygų apie KGB metodus ir kovą už
tikinčiųjų pamintas teises Lietuvoje.
N.  Sadūnaitė – viena gausiausiai Va-
karuose leidžiamų lietuvių autorių,
jos knygos išverstos į daugelį svar-
biausių pasaulio kalbų.

Trečiadienį Kauno miesto muzie-
juje vyko renginys iš ciklo „Aktualioji
tautos istorija”, skirtas ilgametės ko-
votojos už žmogaus teises, vienos
pagrindinių „LKB Kronikos” talki-
ninkių sesers Nijolės Sadūnaitės ju-
biliejui.

Renginyje dalyvavo pati jubiliatė,
taip pat arkivyskupas Sigitas Tamke-
vičius, monsinjoras Alfonsas Svarins-
kas, kunigas Robertas  Grigas, sesuo
Genė Šuliauskaitė, kiti bendramin-
čiai ir bendražygiai.



tai dėl sumažėjusių naftos tiekimų
tiesiogiai nėra susiję su tiekėjais Ru-
sijoje.

DELIS
Indijos parlamente antradienį

vykę ginčai dėl pasitikėjimo vyriau-
sybe virto sumaištimi, kai vienas
opozicijos parlamentaras ėmė mo-
juoti dideliais grynųjų pluoštais, ku-
rie jam esą buvo duoti kaip kyšis.
Šios audringos scenos privertė parla-
mento pirmininką paskelbti pertrau-
ką, kad būtų atkurta tvarka prieš
balsavimą dėl pasitikėjimo, kuris nu-
lems koalicinės vyriausybės ir prieš-
taringai vertinamo susitarimo su
JAV branduolinėje srityje likimą.

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas George W. Bush

Baltųjų rūmų Ovaliajame kabinete
pirmadienį priėmė  besilankančius
Washington Kosovo prezidentą Fat-
mir Sejdiu ir ministrą pirmininką
Hashim Thaci. Po susitikimo jis pa-
reiškė, kad remia Kosovo nepriklau-
somybę ir teritorijos vientisumą.
Drauge JAV prezidentas pranešė,
kad susitikime Baltuosiuose rūmuo-
se taip pat buvo svarstomi ,,Kosovo ir
Serbijos tarpžemyniniai siekiai, ku-
riuos JAV remia”. F. Sejdiu ir H. Tha-
ci Pentagone priėmė gynybos sekre-
torius Robert Gates, be to, jie susiti-
ko su JAV valstybės sekretore Con-
doleezza Rice.

HARARĖ
Derybos tarp Zimbabvės valdan-

čiosios partijos ir opozicijos, kuriomis
siekiama išspręsti po rinkimų susida-
riusią krizę, turi būti užbaigtos per
dvi savaites, sakoma bendrame pa-
reiškime. Dokumentą pirmadienį
Hararėje pasirašė prezidentas Ro-
bert Mugabe ir opozicijos vadovas
Morgan Tsvangirai. Pasak ilgą laiką
susipriešinusioms partijoms tarpi-
ninkavusio Pietų Afrikos Respubli-
kos (PAR) prezidento Thabo Mbeki,
abi šalys nori kuo greičiau išspręsti
nesutarimus, kilusius dėl kovą įvy-
kusių Zimbabvės prezidento rinkimų
rezultatų.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Suimtas buvês Bosnijos
serbû vadovas KIJEVAS

Ukraina ir Vokietija teigiamai
įvertino siūlymą sudaryti Kijevo ir
Europos Sąjungos (ES) bendradar-
biavimo sutartį, bet davė suprasti,
kad ji nepažada greito šios buvusios
sovietinės šalies įstojimo į Bendriją.
ES atstovas pranešė praėjusią savai-
tę, kad Prancūzija siūlys Ukrainos ir
ES susitarimą ES užsienio reikalų
ministrų posėdyje Briuselyje. Ukrai-
nos prezidentas Viktor Juščenka ir
Vokietijos kanclerė Angela Merkel
paskelbė, kad susitarimas, kuris turi
būti svarstomas ES ir Ukrainos va-
dovų susitikime rugsėjį, patvirtins
didžiulę pažangą Kijevo suartėjimo
su Vakarais kelyje. A. Merkel taip pat
pakartojo NATO šalių vadovų pažadą
anksčiau ar vėliau priimti Ukrainą į
Šiaurės Atlanto sąjungą. 

MASKVA
Venesuelos prezidentas Hugo

Chavez antradienį atvyko į Rusiją, ti-
kėdamasis sudaryti kelias darbo su-
tartis energetikos ir ginkluotės srity-
je, taip pat surasti bendrus atsaky-
mus su Maskva į JAV kritiką. Nesu-
taikomas Washington priešininkas
lankosi Rusijos sostinėje tuo metu,
kai pašlijo santykiai tarp Kremliaus
ir Baltųjų rūmų, kovojančių dėl įta-
kos buvusiose sovietinėse respubli-
kose ir Balkanuose. H. Chavez tikisi,
kad didėjant Rusijos ir Kinijos įtakai
pasaulyje, Amerikos, kaip didžiosios
valstybės, žvaigždė nusileis. ITAR-
TASS cituoja Venesuelos vadovo žo-
džius apie galimą strateginę sąjungą
su Rusija.

***
Rusijos ministras pirmininkas

Vladimir Putin įpareigojo savo pava-
duotoją Igor Sečin, vyriausybėje at-
sakingą už energetiką, išsiaiškinti
padėtį dėl naftos tiekimų Čekijai ir
pasirūpinti, kad panašūs sutrikimai
nesikartotų. Pirmadienį Rusijos vy-
riausybės posėdyje vicepremjeras I.
Sečin pareiškė, kad Čekijos priekaiš-

Bagdadas, liepos 21 d. (AFP-
,,Reuters”-BNS) – Demokratų parti-
jos kandidatas Barack Obama, kuris
žadėjo, jog laimėjęs prezidento rinki-
mus per 16 mėnesių išves JAV pajė-
gas iš Irako, pirmadienį susitiko su
šios smurto tebekrečiamos šalies va-
dovais ir aukštais joje esančių JAV
karių vadais.

B. Obama susitiko su šalies mi-
nistru pirmininku Nuri al-Maliki ir
prezidentu Jalal Talabani Bagdade, į
kurį jis atvyko po trumpo apsilanky-
mo Basroje, antrame pagal dydį Irako
mieste. Basroje B. Obama buvo susi-
tikęs su generolu leitenantu Lloyd
Austin, antru pagal rangą JAV pajė-
gų vadu Irake.

B. Obama varžovas respub-
likonas John McCain daug kartų kri-
tikavo jį už nenorą nuskristi į Iraką ir
asmeniškai susipažinti su padėtimi

vietoje, turint galvoje, kad smurto ly-
gio rodiklis ten dabar žemiausias per
visus ketverius metus. Pats J. Mc-
Cain Irake lankėsi jau 8 kartus, tuo
tarpu B. Obama šioje Artimųjų Rytų
šalyje pabuvojo vos sykį.

J. McCain ,,neatsakingu” pavadi-
no B. Obama siekį kiek įmanoma
greičiau išvesti Amerikos kariuome-
nę iš Irako. Respublikonų kandidatas
tvirtina, kad pernai padidinus karių
skaičių nesutarimų židinyje sustip-
rėjo saugumas.

Tačiau stiprinti saugumą skatina
ir Bagdado noras perimti vidaus pa-
dėties valdymą į savo rankas. Irako
ministras pirmininkas Nuri al-Maliki
ir JAV prezidentas George W. Bush
praėjusią savaitę susitarė nustatyti
,,laiko ribą” Amerikos karinių pajėgų
išvedimui iš Irako. Tai galima laikyti
lūžiu sprendžiant Irako problemą.

Obama susitiko su Irako vadovais

R. Karadžič naudodamasis suklastotais dokumentais dirbo Belgrado medicinos
klinikoje. Reuters nuotr.

Belgradas, liepos 22 d. (AFP-
BNS) – Suimtas buvęs Bosnijos serbų
vadovas Radovan Karadžič, kuris yra
įtariamas karo nusikaltimais, bus
perduotas Jungtinių Tautų (JT) tri-
bunolui Hagoje, kai tik bus pašalin-
tos teisinės kliūtys, sakė Serbijos ka-
ro nusikaltimų prokuroras.

,,Praėjusią naktį R. Karadžič bu-
vo apklaustas, jo tapatybė buvo nus-
tatyta, jam pateiktas Tarptautinio
tribunolo buvusiai Jugoslavijai kalti-
namasis aktas”, – Belgrade per spau-
dos konferenciją sakė Vladimir Vuk-
čevič. ,,Žinau, kad tyrimą vykdantis
magistrato teisėjas jau nusprendė,
kad visos jo perdavimo Hagai sąlygos
įvykdytos”, – pridūrė vyriausiasis
Serbijos karo nusikaltimų prokuroras.

Už bendradarbiavimą su Hagos
tribunolu atsakingas Serbijos minist-
ras Rasim Liajič žurnalistams sakė,
kad R. Karadžič buvo ,,suimtas netoli
Belgrado, kai vyko iš vienos vietos į
kitą”. Bosnijos serbų politinio vadovo
per 1992–1995 metų karą suėmimui
buvo rūpestingai ruošiamasi, kad bū-
tų užtikrintas visų saugumas. ,,Ope-
ratyvinė veikla, informacija, kurią
gavome, nulėmė Karadžič buvimo
vietos nustatymą ir suėmimą”, – sakė
jis. Ta informacija buvo surinkta se-
kant grupę žmonių, kurie, kaip įta-
riama, priklausė ,,Karadžič remian-
čiam tinklui”. Tyrėjai vis dar bando

išsiaiškinti jo judėjimą ir tikisi, kad
tai gali padėti susekti du likusius Ha-
gos tribunolo ieškomus asmenis: karo
laikų Bosnijos serbų pajėgų vadą Rat-
ko Mladič ir Kroatijos serbų vadovą
Goran Hadžič.

Pasak R. Liajič, tas suėmimas
,,rodo didžiulį valstybės ryžtą už-
baigti šį darbą”. Tai buvo svarbi sąly-
ga Serbijos siekiui tapti kandidate į
Europos Sąjungą (ES).

Kad išvengtų suėmimo, R. Kara-
džič užsiaugino ilgus žilus plaukus ir
barzdą ir išgalvota pavarde dirbo pri-
vačioje Belgrado alternatyvios medi-
cinos klinikoje. ,,Karadžič naudojosi
suklastotais dokumentais Dragan
Dabič pavarde”, – spaudos konferen-
cijoje Belgrade sakė Rasim Liajič.

Iš visų JT tribunolo ieškomų bėg-
lių apie R. Karadžič buvimo vietą bu-
vo žinoma mažiausiai. Paskutinį kar-
tą jis buvo pastebėtas 1996 m. liepą
Bosnijos rytuose esančiame Han Pije-
sako miestelyje. Anksčiau manyta,
kad jis slapstosi serbų kontroliuoja-
mose Bosnijos dalyse, Juodkalnijoje
ir Serbijoje.

V. Vukčevič, kuris vadovauja Ser-
bijos vadinamajai Veiklos komandai,
turinčiai susekti ir suimti karo nusi-
kaltimais įtariamus asmenis, sakė,
kad per apklausą praėjusią naktį R.
Karadžič ,,daugiausia naudojosi savo
teise tylėti”.

RUSIJA

AZIJA

EUROPA

JAV

AFRIKA
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PPAASSLLAAUUGGOOSS

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

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

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

STASYS CONSTRUCTION

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

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

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

IŠNUOMOJA

Išnuomojami 2 mieg. butai.
Vienas Cicero miestelyje, o kitas
Kedzie ir 66 pl. su baldais. Netoli
parduotuvių. Geras susisiekimas.
Tel. 708-656-6599

•••ÎVAIRÙS•••

* Moteris ieško darbo. Dirba su sunkiais
ligoniais ir su visomis aparatūromis.
Geros rekomendacijos. Tel. 773-396-
9232.

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

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai-
ruoja, minimali anglų kalba. Tel. 630-
552-4169.

Ten, kur gyveno K. Donelaitis
Čia Mažoji Lietuva,

Žemė Mažvydo, Donelaičio 
šventa.

Čia lietuvininkų kraštas
Ir pradžia lietuviško rašto.

Išvyką į Donelaičio žemę surengė
dvi mokyklos. Lenkviečių (Lunino)
pagrindinės mokyklos moksleiviams
kelionę po Karaliaučiaus kraštą, ten,
kur gimė, augo ir dirbo lietuvių lite-
ratūros klasikas Kristijonas Done-
laitis, organizavo lietuvių kalbos ir
etnokultūros fakultatyvo mokytoja
Aldona Bursteikienė. Tai projekto
,,Pasitinkame K. Donelaičio 300-ųjų
metų jubiliejų” pagrindinis renginys.
Kraupiškio (Uljanovo) vidurinės mo-
kyklos lietuvių kalbos besimokantys
moksleiviai irgi važiavo į išvyką K.
Donelaičio takais.

Abi kelionės skirtos artėjančiam
poeto jubiliejui. Abiejų mokyklų mo-
kiniai susitiko dainiaus tėviškėje Laz-
dynėliuose, prie paminklinio akmens.
Pagerbėme poeto atminimą, padėda-
mi gėlių puokštes, uždegdami žvaku-
tes, patvarkydami aplinką prie pa-
minklo. Išvykai abi mokyklos ruošėsi
iš anksto: rinko medžiagą apie poetą,
pagal iš anksto parašytą scenarijų
vaikai mokėsi eilėraščių. Apie K. Do-

nelaičio gyvenimą, asmenybę, kū-
rybą ir reikšmę lietuvių literatūrai
papasakojo lietuvių kalbos mokyto-
jos. Mokiniai deklamavo lietuvių po-
etų S. Nėries, E. Mieželaičio, V. Ja-
kimavičiaus, tauragiškės Z. Jurevi-
čiūtės posmus, skirtus K. Donelai-
čiui. Kraupiškio (Uljanovo) vidurinės
mokyklos moksleivės A. Ringytės ma-
ma apie būrų dainių papasakojo rusų
kalba. Mokiniams buvo parodytos
„Metų” iliustracijos, „Pavasario
linksmybių” leidinys įvairiomis kal-
bomis, lietuvių dailininkų ir skulp-
torių sukurti poeto portretai ir barel-
jefai. Prie 1990 m. Lazdynėliuose
pastatyto paminklinio akmens, netoli
pasodintų 275 ąžuoliukų, dabar jau
ąžuolų, moksleiviams ir kitiems iš-
vykos dalyviams tai buvo pamoka
apie poetą jo tėviškėje, išauginusioje
ąžuolą K. Donelaitį.

Iš Lazdynėlių autobusai pasuko į
Gumbinę (Gusevą), kur miesto baž-
nyčioje 1914 m. būsimasis poetas bu-
vo pakrikštytas. Atvykome prie pa-
minklo, kuris pastatytas ir iškilmin-
gai atidengtas 2004-aisiais, minint K.
Donelaičio 290-ąsias metines. Užde-
gėme žvakutes, padėjome gėlių, nusi-
fotografavome.

Pakeliui sustojome Trakėnuose
(Jasnaja Poliana). Gražioje vietoje įsi-

kūręs kaimas praeityje garsėjo Tra-
kėnų veislės arkliais. 1732 m. kara-
liaus Fridricho Vilhelmo I įsakymu
įkurtas žirgynas, kuriame auginama
daugiau kaip tūkstantis žirgų. Zam-
kovskajos vidurinėje mokykloje vei-
kia apylinkės kraštotyros muziejus,
šalia įsikūrusi sporto mokykla. Pasi-
vaikščiojome buvusio dvaro vietoje,
pasigrožėjome augančiais medžiais,
tvenkiniu, nusifotografavome prie di-
džiulio ąžuolo, kuris pasodintas žir-
gyno įkūrimo proga. 

Pagaliau – medžiuose paskendęs
Tolminkiemis (Čistyje Prudy), kur:
Stovi muziejus garsus. / Traukia jis
lankytojų šimtus? Ošia Romintos gi-
ria, / Didįjį būrų dainių prisiminda-
ma.  / Čia Donelaitis parašė „Metus”,
/ Apdainavo, barė ir mokė būrus. /

Apžiūrėjome eksponatus (jų mu-
ziejuje apie 230), moksleiviams pa-
pasakojome apie juos, pasigrožėjome
spalvingais vitražais, kuriuose įam-
žintos visos keturios „Metų” dalys.
Muziejuje prie altoriaus, kur K. Do-
nelaitis laikė Mišias, sakė lietuvnin-
kams pamokslus, buvo pamokos apie

poetą tęsinys: skaitėme K. Donelai-
čio patarimus mūsų laikų žmogui. Jie
parašyti rusų, vokiečių ir lietuvių
kalbomis. Tai: 1. Dirbk ir džiaukis. 2.
Būk savimi. 3. Negirtuokliauk. 4. Mo-
kykis iš gamtos. 5. Apribok savo no-
rus. 

Mokiniams papasakojome apie
Tolminkiemį, kur poetas praleido 37-
erius metus, parašė poemą „Metai”,
šešias pasakėčias, muzikines kompo-
zicijas, kurios mūsų laikų nepasiekė.
Užlipome į varpinę, iš kurios žvalgė-
mės į apylinkę, pastovėjome prie
kriptos, kur palaidotas poetas, už-
degėme žvakutes, padėjome gėlių.
Apžiūrėjome restauruotą kleboniją,
nusifotografavome prie šulinio, pasė-
dėjome medžių paunksmėje.

Tikėjomės sutikti daugiau žmo-
nių, atvykusių į talką-šventę, bet, de-
ja, tą dieną daugiau niekas neatvyko,
nors „Donelaičio žemės” š. m. nr. 3

buvo skelbta, kad K. Donelaičio drau-
gija paskutinį gegužės šeštadienį, t. y.
31 dieną, skelbia muziejaus lankymą
ir tradicinę aplinkos tvarkymo talką.

Mūsų moksleiviai, išvykoje daly-
vavę jų tėvai daugiau sužinojo apie K.
Donelaitį. Pirmą kartą Tolminkiemy-
je lankėsi rusų kalbos ir literatūros
mokytojos, jos domėjosi poetu ir jo
kūryba, nes klausimas apie K. Done-
laitį ir Tolminkiemio muziejų įtrauk-
tas į 9-os klasės rusų kalbos egzami-
no bilietus. Pasidžiaugėme, kad ke-
lionės dalyviai įsigijo gairelių, bukle-
tų apie poetą ir muziejų.

Už šias  išvykas Lenkviečių (Lu-
nino) ir Kraupiškio (Uljanovo) mo-
kyklų mokytojų, moksleivių ir jų tėvų
vardu tariame nuoširdų ačiū Tau-
tinių mažumų ir išeivijos departa-
mentui už galimybę pabuvoti Done-
laičio žemėje, giliau pažinti poetą ir jo
kūrybą. 

Emilija Algaudė Bukontienė
Kraupiškio (Uljanovo) vidurinės

mokyklos mokytoja

Lenkviečių (Lunino) pagrindinės mokyklos lietuviukai Gumbinėje (Guse-
ve) prie K. Donelaičio paminklo.                                          A. Bursteikienės

Kraupiškio (Uljanovo) lietuviukai K. Donelaičio muziejuje Tolminkiemyje. 
E. A. Bukontienės nuotr.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

Kraupiškio (Uljanovo) lietuviukai
Trakėnų (Jasnaja Poliana) parke
prie ąžuolo. 

E. A. Bukontienės nuotr.
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos
Õirdies ir kraujagysliû

ligos

Vidaus ligos 

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

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

663300--994411--22660099

Chirurgai 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

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

Rašytoja Vanda JUKNAITĖ 
Ne taip seniai prie proprosenelio

kapo turėjau progą mintimis perbėgti
porą šimtų metų atgal: taigi karus,
marus, spaudos draudimus ir bau-
džiavas. 

Po šimto metų ir visada norėčiau
matyti Lietuvą tokią, kokią mačiau
XX amžiaus paskutinį dešimtmetį.
Detalės, žinoma, gali skirtis. Turiu
prisipažinti, kad vartotojų ir gerovės
valstybe aš nelabai tikiu: patirtis, ži-
noma nedidelė, rodytų, kad vartotojų
gerovė baigiasi senelių namais ir eu-
tanazija. Taip pat labiau nei techno-
logijomis esu linkusi pasikliauti natū-
raliais procesais. 

Prognozuojama, kad tada naftos
era jau bus pasibaigusi, Europoje mu-
sulmonai viršys pusę gyventojų, o di-
džiausią įtaką pasauliui darys super-
galybės Kinija ir Indija. Stebėtinas
dalykas, kaip taikiu būdu išsilaisvi-
nusi Anglijos kolonija per šimtą metų
tapo pretendente į supergalybes, ne-
turėdama nei naftos jūrų, nei labai
gerų bombelių, vien laikydamasi nuo-
statos, kad pasaulis yra geras toks,
koks yra, nereikia jo perdirbinėti. Jei
Indijos balsas įgytų pasaulinį svorį,
taikios politikos alternatyva taptų re-
alybe. Va, tada tai ir ateitų mūsų lai-
kai! 

Etnologė, žurnalistė Gražina
KADŽYTĖ

Norėčiau po 100 metų Lietuvą
matyti teisingą ir protingą, besiva-
dovaujančią Dievo įstatymais (jų nėra
daug, ir juos visus įmanoma vykdyti),
gyvenančią jei ne tarpusavio meile,
tai bent visuotiniu supratimu ir at-
jauta. Manau, kad jokie įstatymai nė-
ra aukštesni už patį paprasčiausią
žmoniškumą, ir kol žmonės nesu-
pras, kad šitas nedidelis žemės lopi-
nėlis skirtas ne vienam ar keliems, o
visiems, kuriems lemta čia gimti ir
būti, tol nieko gero ir nebus. Labai
nenorėčiau, kad Lietuvos žemė, miš-
kai ir vandenys būtų suplėšyti į dau-
gybę privačių ,,kąsnelių”, saugomų
tvorų ir šunų... Iš tiesų, tai žemė,
vanduo, oras nėra mūsų – greičiau
jau mes priklausome jiems. 

Vyskupas Jonas KAUNEC-
KAS

Po šimto metų žvelgdamas iš am-
žinybės tikiuosi matyti didingą Lie-
tuvą. Nes jos praeitis tokia didi. Jos
istorija be galo sunki. Kartais skaitai
tą istoriją ir galvoji, kad nėra kitos
tautos taip visais amžiais trypiamos.
Visada mūsų tauta buvo ypatinga, di-
dvyrių tauta. Mūsų tautos, lietuvių
tautos didvyriškumas atvedė mus ir į
Vasario 16-ąją, ir į Kovo 11-ąją. 

Štai Vyganto Marburgiečio kro-
nika pasakoja: 4 tūkstančiai Pilėnų
gynėjų, matydami, kad pralaimi, nu-
tarė susideginti. Kryžiuočiai, pamatę
degančius vyrus, pasibaisėję pabėgo:
,,Kas gali nugalėti šią tautą, jei ji
greičiau eina į ugnį, negu į nelaisvę?” 

Ar tai nepasikartojo daugybę
kartų mūsų lietuvių tautos istorijoje?
Drąsiai ėjo į karą lietuviai visada
prieš visokius okupantus, kad ir pa-
čius galingiausius: mongolus, kryžiuo-
čius, švedus, carinę Rusiją, lenkus,
sovietus. 

Kuo gi skiriasi nuo Pilėnų, kad ir
1863 metų sukilimas? Mažytė tauta
prieš šimtamilijoninę Rusiją! Ir lietu-

višką raštą uždraudus nepasidavėme,
nešė knygas jauni žmonės, eidami lyg
į Pilėnus, žinodami, kad žandarų kul-
kos nukaus arba reikės supūti Sibire.
40 metų, rodos, tokios beviltiškos ko-
vos. Betgi nugalėjome! 

Ir Vasario 16-osios nepriklauso-
mybėn vėl ėjome tarsi į Pilėnus. Juk
po Pirmojo pasaulinio karo tebesida-
lijant Europą, išdrįso mūsų didvyrių
tauta pasakyti:,,Mes nepriklausomi!” 

Jokia kita tauta neišdrįso su so-
vietais ištisą dešimtmetį kovoti parti-
zaninio karo. Jokia kita tauta! Argi
mūsų partizanai nežinojo, kad jie –
kaip tie Pilėnų gynėjai, argi jie ne-
matė, kad reikės mirti išbadytomis
akimis, nuluptais nagais, srutų duo-
bėse, išvietėse arba nuogiems išmė-
tytiems gatvėse?.. Bet net ir paskuti-
nio partizano mirtis nesužlugdė mū-
sų, mes nepralaimėjome, nes tęsėsi
kai kurių vadinama pasyvioji rezis-
tencija. Ne, tai buvo labai aktyvi ko-
va, dvasinė kova. Vieninteliai sovietų
imperijoje turėjome pakankamai pog-
rindyje išleistų maldaknygių, kate-
kizmų, dvasinės ir patriotinės litera-
tūros. Galime išvardyti per trisde-
šimt pogrindžio laikraščių, kai 200
milijonų kitų tautų gal penkis kartus
mažiau turėjo. Mūsų tauta – penkis
kartus daugiau. Tokia mūsų tauta! 

Tokie atėjome ir į Sąjūdžio mitin-
gus, ir į Kovo 11-ąją. Tam reikėjo ne-
mažesnės drąsos negu Pilėnuose. Ar-
gi neatsiminėme Vengrijos įvykių,
Prahos kruvino pavasario? 

Ir Kovo 11-sios signatarai, garbė
jiems, tą naktį žinojo Maskvos grėsmę. 

Ar nepasikartojo Pilėnai sausio
13-ąją? Kai V. Landsbergio balsas ra-
miai skelbė: ,,Moterys ir vaikai, eikite
namo, gyvenkite”. Nepasitraukė
žmonės. Ir kruvinieji bolševikai, kaip
ir kryžiuočiai, išsigandę pasitraukė.
Kas gali nugalėti tokius, kurie nesi-
traukia net prieš tankus, net prieš
ugnį? 

O kodėl šiandien didvyrių tautos
žmonės sako, net disidentai buvę sa-
ko: ,,Ne už tokią Lietuvą kovojome”?

Aš nuolat savęs, kaip vyskupas
klausiu: ,,Kodėl ne už tokią Lietuvą
kovojome?” 

Neteisybė, baisi nelygybė, skur-
das, moralės žlugimas. Atrodo, nebė-
ra ateities. Bet himne giedame:
,,Ateitį regim Tėvynės laimingą”. Yra
nuostabaus jaunimo organizacijose,
daug aukštosiose mokyklose sunkio-
mis sąlygomis siekia mokslo. Aš ža-
viuosi tuo jaunimu. 

Sakyčiau, lietuvių istorija nepa-
prastai primena žydų istoriją. Ir žydų
tauta tūkstančius metų vis trypiama,
kovodama išlieka, vis pakyla. Žydų
tautą vis prikelia atsisukimas į Die-
vą... Tikiu, ir lietuvių tautą tai pri-
kels. Negali būti, kad tiek tremčių,
tiek žūčių, tiek kovų, tiek pralieto
kraujo nueitų veltui. Negali būti.

Beje, kad ir kaip keista jums at-
rodys, bet idealizmo dabar randu tik
tarp kunigų ir vienuolių: J. Zdebskis,
N. Sadūnaitė, G. Numgaudis, Alf.
Svarinskas... Kun. V. Stirbys (Žemai-
tijoje) sovietiniais laikais savo lėšo-
mis rėmė ir tiesiog išlaikė virš 10 stu-
dentų. O kiek jų visas santaupas ati-
duodavo slaptų knygų spaudai! Tokį
idealizmą sugeba uždegti tik tikėji-
mas.

Bus daugiau

Baltoji knygaBaltoji knyga
(Nūdienės Lietuvos šviesuolių mintys apie Lietuvą ar jos ateitį)

Nr. 4

Susitikimas Mūšios 
partizanų parke

DR. ALDONA KAÇERAUSKIENÈ

,,Motulė rytuos, tėvelis vakaruos,
brolelis sakalas žaliuos miškuos. Na-
mai sugriauti, sodai iškirsti, kiemelis
išartas. Kur pasislėpti? Kur prisig-
lausti?” – taip taikliai sovietinę tikro-
vę įvardijo Vytautas Nistelis. Atgavus
Lietuvai nepriklausomybę ir dar porą
metų prieš tai, išleista daug tremti-
nių, politinių kalinių, partizanų prisi-
minimų. Gerbiant laisvės kovotojus,
įkurti paminklai Veiveriuose ir Mer-
kinėje. Pavieniai žmonės taip pat ne-
leidžia pamiršti to, ką geriausieji Lie-
tuvos vaikai iškentėjo per penkiasde-
šimt okupacijos metų.  Vienas jų – Al-
fonsas Svarinskas. Vos grįžęs iš sovie-
tinių lagerių, kuriuose buvo kankina-
mas daugiau nei dvidešimt metų,
ėmėsi partizanų atminimo įamžini-
mo. 

Bene svarbiausias jo darbas – Di-
džiosios kovos partizanų apygardos,
įsikūrusios 1944 metų rudenį, atmi-
nimui parko įkūrimas netoli Ukmer-
gės, prie pat savo tėviškės. Dabar tai
– tikras Lietuvos pasididžiavimas,
įrodymas, kaip tauta gerbia savo did-
vyrius. Neapsakomai gražioje gamto-
je, kur teka nedidelė upelė Mūšia,
kur ramiame tvenkinyje atsispindi
dangaus mėlynė, kur paslaptingą
maldą ošia pušys, vienas nuo kito ge-
rokai nutolę rymo meniški kryžiai,
talentingų liaudies meistrų išdrožti iš
Lietuvos žemės užaugintų ąžuolų. Po
vieną kiekvienam Didžiosios kovos
partizanų apygardos batalionui. Cen-
tre – du kryžiai  didiesiems pasaulio
kovotojams už bolševikų pavergtų
tautų laisvę: popiežiui Jonui Pauliui
II ir JAV prezidentui Ronald Reagan.
Ant kiekvieno kryžiaus atrasime me-
cenatų pavardes. Kai kurie – Ameri-
kos lietuviai. Į tokią vietą negėda at-
vežti užsienietį, malonu ir kitiems čia
pabūti.  

Mons. A. Svarinsko rūpesčiu kas-
met patį vidurvasarį parke, kurį
žmonės praminė Mūšios arba tiesiog
Partizanų parku, rengiama partiza-
nų, jų ryšininkų, rėmėjų ir visų geros
valios žmonių šventė. Šiemet ji įvyko
liepos 12-ąją. Į šventę atvyko daug

žmonių iš visos Lietuvos. Kalbinu iš
Anykščių atvažiavusią Birutę Biliū-
naitę, dedančią savo darželyje užau-
gintas gėles prie kryžių. Moteris ne-
kalbi, jos akyse įskaitau didžiulę pa-
garbą ir meilę Lietuvos laisvės kovo-
tojams.

Renginys prasidėjo Lietuvos val-
stybiniu himnu ir šv.  Mišiomis už mi-
rusius ir gyvus partizanus. Šv. Mišias
aukojo vyskupas Jonas Kauneckas su
grupe dvasininkų: mons. Alfonsu
Svarinsku, Ukmergės dekanu kun.
Gintautu Kabašinsku, mons. Jurgiu
Užusieniu, kun. Petru Tavoraičiu.
Sakydamas pamokslą vyskupas J.
Kauneckas priminė bolševikų oku-
pacijos nuostolius lietuvių tautai. Dr.
Adolfo Damušio paskaičiavimais, per
okupacijas mūsų tėvynė neteko treč-
dalio savo vaikų. Vyskupas prisiminė
didvyrišką partizanų kovą prieš pa-
vergėjus. Ji tęsėsi beveik dešimt me-
tų. Okupantai ne tik naudojo ginklą,
bet ir moralinį šantažą. Apsimetę
partizanais, jie iš valstiečių atimdavo
maisto produktus. Po pusvalandžio
sugrįžę jau be partizanų uniformų
grasindavo sušaudysią už partizanų
rėmimą. Arba dar ,,gražiau”: apsime-
tę partizanais, jie žiauriausiu būdu
išžudydavo ištisas šeimas. Tačiau tie-
sa paaiškėdavo. Vyskupas pastebėjo,
kad partizanų kova Lietuvai priarti-
no laisvę. Per šv. Mišias giedojo
Anykščių, Panevėžio ir Ukmergės
šaulių ir politinių kalinių chorai. Žu-
vę partizanai buvo pagerbti tylos mi-
nute. 

Po šv. Mišių aptarti aktualūs da-
barties klausimai. Kalbėjo Seimo na-
rys Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas
Rytas Kupčinskas, generolas Jonas
Kronkaitis, Lietuvos Laisvės kovoto-
jų sąjungos vadas, dim. pulk. Jonas
Čeponis, valdybos pirmininkas Jonas
Burokas ir kt. Poetas Povilas Kulvins-
kas skaitė savo kūrybos eilėraščius.

Po oficialiosios dalies susirinku-
siuosius linksmino kariuomenės or-
kestras. Ilgai žmonės nesiskirstė: dai-
navo, šnekučiavosi, vaišinosi karei-
viška koše. Ne vienas susitiko kovos
ar lagerio draugą.
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,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

,,Draugo” knygynèlyje

IEVA ŠADZEVIÇIENÈ
Alfa.lt

Lietuva neįsivaizduojama be
dviejų pagrindinių upių – Neries ir
Nemuno. Abi upės apipintos legendo-
mis, istorijomis ir, žinoma, nuo seno
traukiančios mokslininkų tyrinėtojų
dėmesį. Lietuvos UNESCO komisijos
parodų salėje šį kartą eksponuojama
dokumentinės fotografijos paroda
„Neris ir jos krantai. Konstantino
Tiškevičiaus keliais po 150 metų”.
Tai 2007 m. vykusios Lietuvos ir Bal-
tarusijos mokslininkų bei keliautojų
ekspedicijos, lygiai po 150 metų tiks-
liai atkartojusios K. Tiškevičiaus ti-
riamąjį mokslinį maršrutą. XIX a. ši
kelionė buvo didžiausia geografinė
ekspedicija buvusioje Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės teritorijoje,
po kurios buvo išleista Lietuvos ir
Baltarusijos mokslo istorijos klasika
tapusi 1871 m. monografija „Neris ir
jos krantai”.

Šioje fotografijų parodoje šalia
dabartinių palei upės krantus įsikū-
rusių gyvenviečių, ten gyvenančių
žmonių, jų buities daiktų, peizažų,
kelionės akimirkų, taip pat ekspo-
nuojamos kelios K. Tiškevičiaus mo-
nografijos lapų kopijos. Taip natūra-
liai galima palyginti, kaip pasikeitė (o
kartais atvirkščiai išliko nepakitę !)
dabartiniai Neries krantai, apylinkės
ir žmonės.

Konstantino Tiškevičiaus 1857
m. įamžintame Kameno kaimo vaizde
šalia beržo nupaišomas memorialinis
akmuo, paženklintas dvigubu stačia-
tikių kryžiumi. Tą patį akmenį, jau
2007-siais fiksuoja ir dabartinės eks-
pedicijos keliautojai: spalvotoje nuot-

raukoje matome legendinį Neries pa-
krantės akmenį su jame įrėžtu dvi-
gubu kryžiumi, kuo puikiausiai atlai-
kiusį metų tėkmę.

Na, o K. Tiškevičiaus monografi-
joje vaizduojamų žmonių, žinoma, jau
nebėra („Vilijos pakrančių žmonės”
(1857): piešinyje užfiksuotas „gyvas”
kaimas – su mažais vaikais, moteri-
mis, nešančiomis vandenį mediniais
kubiliukais, vyžomis apsiavusiais vy-
rais, einančiais į darbus, šunimis –
jau nebeegzistuoja. 2007 m. moks-
linės ekskursijos dalyviai kaimo vie-
tovėse teranda pavargusius nuo gy-
venimo senukus („Pasakojimas apie
seniausius laikus”), ištuštėjusius
kaimus.

Agrarines Neries krantines kei-
čia miestų vaizdai, upės pakrantėse
„pagimdo” sovietines gamyklas, o
tykius gamtovaizdžius („Stebuklin-
goji skališkių ola”) paverčia pramo-
niniais centrais („Grigiškės”, „Plau-
kiame pro ‘Achemą’ Jonavoje”).

Tačiau Neris vis dar gali būti ste-
buklinga – plaukiant ja atsiveria
nuostabūs peizažai, istorinės vietovės
ir pastatai: Mikališkių bažnyčia,
Horodisče piliakalnis Vilijos aukštu-
pyje, o laumės vis dar audžia savo rū-
ko juostas („Rytas prie Žodiškių”)...

Lietuvos UNESCO komisijos sa-
lėje eksponuojama fotografijų paroda
„Neris ir jos krantai. Konstantino
Tiškevičiaus keliais po 150 metų” ne
tik fiksuoja dabartines Neries pak-
rantes ir čia gyvenančius žmones bei
jų buitį, bet ir prikelia istorinį – seno-
sios Vilijos – prisiminimą, atgaivina
stebuklingą, beveik nepakitusį nuo
Konstantino Tiškevičiaus laikų ke-
liautojų atradimo džiaugsmą.

„Neris – senoji Vilija” 

Akmuo Kameno kaime 1857 metais. 
Neseniai mūsų knygynėlis gavo

gražią siuntą su naujai Lietuvoje
išleistomis knygomis. Dažnai skun-
džiamės, kad ypač mažai knygų ski-
riama vaikams bei paaugliams.  Šį
kartą jaunieji skaitytojai neliko nu-
skriausti – ,,Draugo” knygynėlyje
puikiai išleistos knygos-albumai vai-
kams iš serijos ,,Smalsučio enciklope-
dija”, knygos, norintiems išmokti
lietuviškai, pasakos.

Šį kartą skaitytojams prista-
tysime Vytauto Didžiojo universiteto
Etnologijos ir folkloristikos katedros
vedėjo Arūno Vaicekausko knygą
,,Vaikams apie senąsias lietuvių
šventes”, kurią 2007 m. išleido Kau-
no  leidykla ,,Šviesa”.

Šiame leidinyje pateikiama duo-
menų apie tradicines lietuvių kalen-
dorines ir šeimos šventes, jų kilmę,

istoriją, su konkrečiomis šventėmis
susijusius ritualus, papročius. Kaip
nuo seno lietuviai švęsdavo Kalėdas,
Velykas, kokios apeigos lydėjo žmo-
gaus gimimą ir mirtį, kokius žaidi-
mus žaidė per Jonines ir Jurgines, tai
ir daugelį kitų senųjų švenčių tradici-
jų rasite šiame „Smalsučio enciklope-
dijos” serijos leidinyje.

Skiriama vidutinio ir vyresniojo
mokyklinio amžiaus vaikams, vi-
siems, kurie domisi lietuvių papro-
čiais.Pravers ši knygelė ir lituanisti-
nių mokyklų mokytojams bei vi-
siems, kurie nori daugiau sužinoti
apie lietuviškų svenčių istoriją,  apei-
gines tradicijas.

Kygoje nagrinėjamas ir kalen-
dorinių bei šeimos švenčių santykis,
kalbama apie gyvenimo ciklo pap-
ročius ir apeigas.

Knygą puošia geriausių Lietuvos
fotomeistrų nuotraukos. Nors knyga
skiriama moksleiviams, ji gali būti
graži dovana kiekvienam – tiek ma-
žam, tiek dideliam.

Didelio formato knygą-albumą
,,Vaikams apie senąsias lietuvių
šventes” galite nusipirkti ,,Draugo”
knygynėlyje. Knygos kaina  – 37 dol.
Ją galima įsigyti paštu, pridedant
10,25 proc. mokestį, užsisakant IL
valstijoje. Persiuntimo kaina – 5 dol.
Persiunčiant daugiau leidinių – už
kiekvieną papildomą knygą – 2.5 dol.
mokestis. Prieš perkant knygą prašome
paskambinti administracijai tel. 773-
585-9500.

Paruošė L. A.

,,Vaikams apie senąsias  lietuvių šventes”

Iš gastrolių Šveicarijoje grįžo
Vytautas Juozapaitis 

Čikagiečiams gerai pažįstamas
dainininkas, Lietuvos nacionalinės
premijos laureatas, LMTA docentas
Vytautas Juozapaitis grįžo iš gast-
rolių Šveicarijoje, kur sėkmingai da-
lyvavo tarptautiniame Operos festi-
valyje „Classic-Openair 2008”, vyku-
siame Zoloturn.

Po atviru dangumi jau aštuonio-
liktą kartą vykusi operos šventė sut-
raukė dešimtis tūkstančių melomanų
– operos gurmanų, turinčių galimybę

dvi savaites klausytis ir matyti
aukščiausio lygio operos spektaklius,
kuriuose dalyvauja pasaulinio garso
operos meistrai.

Jau ketvirtus metus iš eilės
Lietuvai atstovavęs Vytautas Juoza-
paitis šių metų festivalyje atliko
Enrico vaidmenį G. Donizetti operoje
„Liucia di Lammermoor” ir Renato
vaidmenį G. Verdi operoje „Kaukių
balius” bei dalyvavo didingame Gala
koncerte. Spektakliuose lietuvio sce-
nos partneriais buvo pasaulinio ryš-
kumo operos žvaigždės Michele Cri-
der, Mario Malagnini, Boiko Zveta-
nov, Liudmila Semtschuk, Gabriela
Morigi, Naomi Nedelman ir kiti.
Dirigavo Lietuvos publikai jau pažįs-
tamas italų dirigentas maestro Gior-
gio Croci, kuris praėjusiais metais
viešėjo Lietuvoje.

Po puikių pastarųjų metų pa-
sirodymų ir itin palankių publikos
bei kritikos įvertinimų Vytautas Juo-
zapaitis gavo kvietimą dalyvauti kitų
metų festivalyje „Classic-Openair
2009”, kur solistas atliks Germont
vaidmenį G. Verdi operoje „La
Traviata” bei jubiliejiniame 20-jame
festivalyje „Classic-Openair 2010”,
kur lietuviui bus patikėtas Don Carlo
di Vargas vaidmuo G. Verdi operoje
„Likimo galia”.

,,Draugo” info

Dainininkas Vytautas Juozapaitis

Petras Avižonis, gyvenantis Laguna Hills,  CA, pratęsė kasmetinę
„Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Esame labai
dėkingi.

Horace Zibas, gyvenantis  Cincinnati, OH, kartu su metine
„Draugo” prenumerata atsiuntė 50 dol. auką. Labai dėkojame.

Veronika Šerkšnys, gyvenanti Waukesha, WI, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščio išlaidoms
sumažinti. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Dalia Navasaitis, gyvenanti  Bloomfield Hills, MI, pratęsė
„Draugo” metinę prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.

Algirdas A. Banys, gyvenantis  Bloomfield Hills, MI, skaitys
„Draugą” dar vienerius metus.  Džiaugiamės tuo bei nuoširdžiai dėkojame
už atsiųstą 50 dol. auką laikraščio leidybai paremti.

Prakseda V. Stirbys, gyvenanti New Britain, CT,  pratęsė „Draugo”
prenumeratą dar metams ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Dėkojame Jums.
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ORŲ PROGNOZES SIŪLO
ĮVAIRIOS SVETAINĖS: 

KURIA TIKĖTI?
PAULIUS JAKUTAVIÇIUS

Kalbos apie orą paprastai mez-
gasi tada, kai nebėra ką pasakyti.
Šįkart apie orus, tiksliau – jų progno-
zių interneto svetaines, rašau ne dėl
to, kad neturėčiau ką daugiau rašyti.
Vasara, kelionės – neretai svetur, ir,
žinoma, klausimai – kokie ten orai.
Pasak britų patarlės, blogo oro nebū-
na, būna tik netinkama apranga. To-
dėl žinodamas, ko laukti, gali tinka-
mai pasiruošti.

Daugybė tinklalapių

Internete gausu orų prognozių
svetainių: yra ir specializuotų tin-
klalapių, prognozes pateikia didieji
portalai, taip pat naujienų tinklala-
piai. 

Tiems, kam malonus atradimo
džiaugsmas, galima pasiūlyti išsi-
rinkti mėgstamiausią orų prognozių
svetainę. Paprasčiausia būtų interne-
to paieškos laukelyje nurodyti „weat-
her in” ir prirašyti jus dominantį
miestą.

Pavyzdžiui, aš dažniausiai nau-
dojuosi suasmenintame funkciona-
liame „iGoogle” esančia orų prog-
noze. Tokią pat galimybę siūlo ir
varžovai: „Microsoft” my.live.com,
yahoo.com. Malonu, kad tinklalapiuo-
se „Google” ir „Microsoft” prognozės

pateikiamos ir lietuvių kalba, tik
yahoo.com portalas lietuviškai „neš-
neka”.

Piktogramomis, grafiškai patei-
kiama pagrindinė nuo 2 iki 4 dienų
prognozė: krituliai, vėjas, santykinis
oro drėgnumas ir temperatūra. Vi-
suose portaluose galima nustatyti,
kad būtų rodomos kelių miestų orų
prognozės.

Suasmeninti orai

Norint turėti prognozę portaluo-
se google.com, live.com ar yahoo.com,
reikia užsiregistruoti ir susikurti
asmeninį tinklalapį. Tuomet jame
nustačius lietuvių kalbą reikia spus-
telėti „Įtraukti dalykėlius” ir pasi-
rinkti „Naujienų” kategoriją. Čia ir
yra programėlė „Orai”. 

Live.com portale tai padaryti tru-
putį sunkiau. Jei susikuriamas as-
meninis tinklalapis, orų prognozė
iškart įtraukiama į jį, kitu atveju gali
tekti perjungti live.com kalbą į anglų,
spustelėti „Add stuff”, tada – „Gad-
gets”, „News, Finance and Weather”
ir čia rasite „Weather Forecast”. Pas-
kui jau galima vėl grįžti prie lietuviš-
kos live.com sąsajos ir nurodyti rei-
kiamus miestus.

Yahoo.com portalas mažiausiai
pritaikytas lietuvių kalbai. Užsire-
gistravus svetainėje ir pasirinkus
„My Yahoo”, reikia spustelėti „Add
Content” ir žvilgtelėti į „My Yahoo!
Essiantials”. Čia yra punktas „Weat-
her”. Beje, kurį laiką apie orus už
lango spręsdavau rytą užmetęs akį į
prognozes „iGoogle” puslapyje ir
turiu pripažinti, kad jos retai nuvylė.

Ir yahoo.com, ir live.com suasme-
nintuose portaluose spustelėjus pele
orų prognozių skyrelio antraštę gali-
ma persikelti į specializuotas orų sve-
taines (weather.yahoo.com, weath-
er.uk.msn.com). Jose nurodytos deta-
lios prognozės, meteorologiniai žemė-
lapiai.

Prognozės kelionėms

Tačiau jeigu reikalingos tik orų
prognozės, kurti suasmenintų tink-
lalapių galbūt ir neapsimoka, geriau
naudotis specializuotomis svetainėmis.

Viena išsamiausių – „Weather
Underground” (wunderground.com)

Margumynai

Brangiausia pasaulyje biurų nuoma 
Brangiausiai pasaulyje biurų ir

komercinių patalpų nuoma kainuoja
penktojoje aveniu New York, rodo
žurnalo „Forbes” vertinimas, sudary-
tas kartu su agentūra „Cushman ir
Wakefield”. Šioje gatvėje vienos kvad-
ratinės pėdos (1 kv. pėda – 0,09290-
304 kv. metro) nuoma metams kai-
nuoja 1,5 tūkst. dolerių.

Penktojoje aveniu yra brangiau-
sių prekės ženklų – „Tiffany”, „Ber-
gdorf Goodman”, „Harry Winston”,
„Prada” – parduotuvės ir biurai, ku-
rių patalpų metinė nuoma vidutiniš-
kai atsieina 30 mln. dolerių.

Antroji pagal komercinių patalpų
nuomos brangumą – Kozue Bay gatvė
Honkonge. Joje kvadratinė prekybos
patalpų pėda metams laiko kainuoja
1,2 tūkst. dolerių. Trečioje vietoje yra
Paryžius – Eliziejaus laukuose meti-

nė kvadratinės pėdos nuoma kainuo-
ja per 920 dolerių. Ketvirtoje – Lon-
donas, kurio New Bond Street kvad-
ratinė pėda per metus atsieina 680
dolerių.

Į miestų, kuriuose brangiausia
biurų ir komercinių patalpų nuoma,
sąrašą pateko ir Dublinas, Ciurichas,
Melbourne, Atėnai ir Seoul. Maskva į
sąrašą neįtraukta, nors gegužę „Col-
liers International” pateiktame są-
raše Maskva pateko į šalių, kuriose
brangiausia nuoma, trejetuką.

Pagal gyvenamojo būsto kainas
New York taip pat laikomas vienu iš
brangiausių pasaulio megapolių. Vi-
dutiniškai mėnesinė buto nuoma
šiame mieste atsieina beveik 3 tūkst.
dolerių (2,922 dolerius), per metus bu-
tų nuoma paprastai pabrangsta 6 proc.

Delfi.lt

Didžiosios Britanijos kompanijos
„JATO Dynamics” atlikto tyrimo me-
tu paaiškėjo, jog automobilių, išski-
riančių mažiausią anglies dioksido
(CO2) kiekį, skaičiumi Europoje pir-
mauja Portugalija. Vidutinis naujo
automobilio išmetamų dujų kiekis
Portugalijoje – tik 139,3 g/km, kai tuo
metu taršos vidurkis Europoje –
154,8 g/km.

Antroji vieta su 140,2 g/km vi-
durkiu atiteko kamščiais garsėjančiai
Prancūzijai.

Abi šios šalys buvo vienintelės,

kurios įgyvendino dar 1998 metais
Europos automobilių gamintojų aso-
ciacijos (ACEA) užsibrėžtą tikslą –
išmetamųjų dujų kiekį Europoje
sumažinti iki 140 g/km.

Mažesnę taršą Portugalijoje ir
Prancūzijoje pavyko pasiekti įgyven-
dinus palankesnę mokesčių sistemą,
skatinančią automobilių su mažes-
niais varikliais populiarumą.

Europos Sąjunga siekia, jog iki
2012 metų išmetamo CO2 kiekis su-
mažėtų iki 120 g/km vidurkio. 

Delfi.lt

Mylimo vyro 
A † A

ALGIRDO STANKAUS-SAULAIČIO 

netekus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai MARYTEI
ir jos broliui kun. ANTANUI SAULAIČIUI, SJ bei
artimiesiems.  

Henrikas ir Loreta Venclauskai

Brangiai Žmonai ir Motinai 
A † A

VILŪNEI KIRVELAITIENEI 

mirus, užjaučiame vyrą, buvusį Lituanicos tunto tun-
tininką s. JUSTINĄ KIRVELAITĮ, mūsų tunto brolius,
jos sūnus s. fil. VYTENĮ ir s. fil. AUDRIŲ kartu su
šeima. 

A † A
MARIJAI RUDIENEI, 

ilgametei lietuvių labdaros ir visuomenės darbuotojai
mirus, jos vyrui ANTANUI RUDŽIUI, dukterims,
sūnums, giminaičiams bei artimiesiems reiškiama
nuoširdi užuojauta.

Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centro valdyba ir taryba

Mažiausiai teršia Portugalijos vairuotojai

Remkite ir platinkite 

katalikiõkâ spaudâ

svetainė, jos didžiausias pranašumas
toks, kad pagrindinė informacija
pateikiama lietuviškai. Bet ir be to ji
itin patogi. Pasirinkus miestą galima
gauti išsamius oro duomenis, nurodo-
mi ir tokie dalykai kaip saulėtekio ir
saulėlydžio laikas, dienos šviesos
trukmė, mėnulio fazė. Pateikiamos
savaitės atskirų dienų ir naktų orų
prognozės. Pasirinkus vietovę rodo-
mas vaizdas iš palydovo – galima ma-
tyti, ar dangus apsiniaukęs.

Yra specialios funkcijos planuo-
jantiems keliones: galima nurodyti
laikotarpį, vietovę, į kurią vykstama,

ir gaunami istoriniai duomenys apie
orus, pavyzdžiui, vidutinė to laikotar-
pio temperatūra, jos aukščiausias ir
žemiausias taškai  ir procentinė tiki-
mybė, kad dienos bus karštos arba
saulėtos.

Wunderground.com pateikia ir
jūrines prognozes, siūlo temperatū-
ros, vėjo, kitus žemėlapius ir – jau
meteorologams entuziastams – mete-
orologinius modelius. Portalas turi ir
kiek paprastesnę versiją, skirtą mo-
biliesiems telefonams.

,,Klaipėda”
(straipsnis sutrumpintas)
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SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
Visos kriminalinès bylos
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Ateitininkų sendraugių poilsio ir studijų savaitė 
rugpjūčio 2–9 dienomis 

Kennebunkport, Maine, Tėvų pranciškonų sodyboje

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

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

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

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

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

Trečiadienį, rugpjūčio 6 d., Dalė Lukienė, JAV LB Krašto valdybos
Kultūros komiteto pirmininkė perskaitys pranešimą tema ,,JAV lietuviškų
archyvų ir bibliotekų stovis ir veikla”. 

Ketvirtadienį, rugpjūčio 7 d., kalbės Šv. Antano vienuolyno
Kennebunkport viršininkas tėvas Aurelijus Gricius, OFM; tema – ,,Šventa-
sis Pranciškus”. 

Stovyklos užbaigimo koncertą, rugpjūčio 8 d. surengs solistė Danutė
Mileikienė-Grauslytė (mecosopranas).

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

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

El. paštas: franciscanguesthouse@yahoo.com.

��Visus, visus, visus liepos 27 d.,
sekmadienį, po 11 val. r. lietuviškų šv.
Mišių Palaimintojo J. Matulaičio mi-
sijoje kviečiame į metinę JAV LB Vi-
durio Vakarų apygardos gegužinę,
kuri vyks Ateitininkų namų ąžuoly-
ne, 12690 Archer Ave., Lemont, IL
60439. Jūsų laukia skanus ,,Racine
Bakery” maistas, Algimanto Barniš-
kio muzika, loterija, gaivinantys ir
stipresni gėrimai.   

��Maloniai kviečiame į poetės Zi-
tos Kirsnauskaitės sakralinės poezi-
jos rinkinio ,,Ant angelo sparnų” pri-
statymą, kuris įvyks 2008 m. rugpjū-
čio 3 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p.
Lietuvių dailės muziejuje, PLC,  ad-
resu: 14911 127th  St., Lemont.  Da-
lyvauja: Zita Kirsnauskaitė, Cristina
Piccardi (sopranas),  Vytautas Babušis
(vertėjas ir redaktorius), Robert Va-
lente (kompiuterio asistentas). Poe-
ziją skaitys autorė lietuvių ir anglų
kalbomis. Po renginio bus galima įsi-
gyti poetės Zitos knygų ir solistės Cr.
Piccardi CD bei DVD su autografais.

�Rugpjūčio 3 d., sekmadienį, 12
val. p.p. Generolo T. Daukanto jūros
šaulių kuopa rengia metinę gegužinę.
Visi laukiami ir kviečiami atvykti į
Ateitininkų namus (12690 Archer Ave.,
Lemont, IL). Skambės muzika, bus
loterija, vaišinsimės šašlykais ir įvai-
riais gėrimais. Daugiau informacijos
galite gauti telefonais: 773-550-4609
(Sigitas) arba 708-482-3557 (Regina).

�Švč. Mergelės Marijos į Dangų
Ėmimo šventės – Žolinių proga rug-
pjūčio 16 d., šeštadienį, ALRK mo-
terų sąjungos 3 kuopa ruošia išvyką į
Botanikos sodą. Norintys dalyvauti
išvykoje prašome skambinti tel.: 708-
974-0745 (Regina Jautokaitė) arba
773-582-7452 (Angela Leščinskienė).

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

�Amerikos lietuvių Tautinės są-
jungos Čikagos skyrius rugpjūčio 24

d., sekmadienį, 12 val. p.p. Ateitinin-
kų namuose (12690 Archer Ave., Le-
mont, IL 60439) ruošia gegužinę.
Visų laukia skanus maistas, loterija
ir smagi muzika. Kviečiame atvykti.

�Rudens semestras  Pipirų ra-
telyje prasideda 2008 m. rugsėjo 8 d.
Kviečiame vaikučius nuo 18 mėn. iki
4 metukų. Galite pasirinkti lankymo
dienas: pirmadieniais, antradieniais,
trečiadieniais, ar penktadieniais nuo
9:30 val. r. iki 11:30 val. r.  Siūlome
vieną popietinę klasę trečiadieniais
nuo 11:30 val. r. iki 1:30 val. p.p.
Renkamės PLC, Lemonte. Kreipkitės į
Ingridą Naudžiūtę-Sherpitis tel.: 312-
621-4824. Registracija vyks iki rug-
sėjo mėn. pabaigos.

�Maironio lituanistinė mokykla
Lemonte  ieško tautinių šokių moky-
tojo/jos 2008–2009 mokslo metams
darbui su aukštesniosios ar žemes-
niosios mokyklos mokiniais. Pamo-
kos vyksta kas antrą savaitę.  Dau-
giau informacijos suteiks Maironio
mokyklos tautinių šokių  koordinato-
rė Violeta Fabianovich  tel.: 708-422-
3556.

�Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejui Čikagoje reikalingi darbuotojai:
1. Savanoris neapmokamas darbuo-
tojas, kuris norėtų dirbti muziejaus
foto, geneologijos ir bendrame  archy-
vuose; 2. Puse ar pilnu etatu galintis
dirbti apmokamas darbuotojas dar-
bui bibliotekoje (tai būtų gera prakti-
ka ir besimokančiam bibliotekinin-
kystės specialybės); 3. Puse ar pilnu
etatu galintis dirbti apmokamas dar-
buotojas, nusimanantis apie Lietuvos
menininkus ir galintis administruoti
muziejaus menų skyrių. Visi darbuo-
tojai turi mokėti lietuvių ir anglų
kalbas bei pagrindines kompiuterines
programas. Dėl šių darbų prašome
skambinti į muziejų Reginai kasdien
darbo dienomis nuo 10 val. ryto iki 4
val. popiet telefonu 773-582-6500.

�Santaros–Šviesos 55–jame su-
važiavime dalyvaus Lauko pajėgų vadas
brigados generolas Arvydas Pocius, ku-
ris skaitys pranešimą „Dabartinė tarp-
tautinė politinė Lietuvos padėtis”.

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. paštu dalelukas@verizon.net

KVIETIMAS BALSUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO RINKIMUOSE
Siekiant sutikrinti rinkėjų sąrašus, visi Seimo rinkimuose balsuoti no-

rintys Lietuvos Respublikos piliečiai turi užpildyti rinkėjo anketą ir ją pagal
gyvenamąją vietą iki rugsėjo 1 d. pasiųsti į Lietuvos ambasadą Washing-
ton,  2300 Clarendon Boulevard, Suite 302, Arlington, VA 22201. Tel: 202-
234-5860, #130; Fax: 202-328-0466; el. paštas: 

rinkimai@ltembassyus.org 
arba
į Lietuvos Respublikos generalinį konsulatą Čikagoje, 211 East Ontario

Street, Suite 1500, Chicago, IL 60611. Tel: 312-397-0382; Fax: 312-397-
0385; el. paštas: kons.cikaga@urm.lt

į Lietuvos Respublikos generalinį konsulatą New York, 420 Fifth Ave.,
Third Floor, New York, NY 10018. Tinklalapis: www.ltconsny.org

Anketas ir daugiau informacijos rasite: LR ambasados Washington, DC
tinklalapyje www.ltembassyus.lt, Generalinio konsulato Čikagoje tinkla-
lapyje (www.konsulatas.org), Generalinio konsulato New York tinkla-
lapyje www.ltconsny.org, LR Vyriausiosios rinkimų komisijos tinklalapyje
www.vrk.lt.

XII Teatro

festivalis 

2008 m. 
spalio 10–12

dienomis

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

Daugiau informacijos:
www.teatrofestivalis.com

Klaidos atitaisymas. Aldona Grinius, gyvenanti Homer Glen, IL,
,,Draugo” leidybai paremti paaukojo 100 dol. auką, o ne 50 dol., kaip buvo
skelbta liepos 10 d. ,,Drauge”. Nuoširdžiai atsiprašome skaitytojos už
įsivėlusią klaidą ir dėkojame už dosnią paramą laikraščiui.


