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Olimpinès žaidynès prasidèjo
îspùdingomis iõkilmèmis

Vilnius, rugpjūčio 8 d. (ELTA) –
Kinijos sostinėje Beijing prasidėjo 29-
osios Olimpinės žaidynės, kurių šūkis
yra „Vienas pasaulis – viena svajo-
nė”. Atidarymo iškilmėse pasirodė
net 204 šalių delegacijos. Lietuviai,
vedami vėliavnešio Šarūno Jasikevi-

čiaus, į „Paukščių lizdo” stadioną įžen-
gė penkiasdešimt šešti.

Iškilmėse iš viso dalyvavo apie
160 tūkst. žmonių: 70 tūkst. iš jų –
sportininkai ir svarbūs asmenys bei
90 tūkst. žiūrovų ir darbuotojų.

Prie televizoriaus ekranų Beijing olimpiados atidarymą stebėjo daugiau nei 4 mili-
jardai visos planetos gyventojų. Reuters nuotr.

Gruzija prašo pasaulio pagalbos

Skaitytojų dėmesiui!
Dėl pirmadienį Čikagoje ir jos apylinkėse siautusios audros visas ,,Draugo” pastatas (redakcija, administracija ir

spaustuvė) liko be elektros (neveikė kompiuteriai, faksas, telefonai). Todėl šią savaitę skaitytojai negavo trečiadienio,
ketvirtadienio ir penktadienio numerių. Administracija

Vilnius, rugpjūčio 8 d. (AFP-
BNS) – Gruzija prašo pasaulio vado-
vų spausti Maskvą, kad ji sustabdytų
,,tiesioginę karinę agresiją” Gruzijos
teritorijoje, sakė Gruzijos užsienio
reikalų ministrė Eka Tkešelašvili. Ji
šį kreipimąsi pavadino ,,paskutine
galimybe čia pasiekti taiką”. Gruzijos
Užsienio reikalų ministerijos (URM)
vadovė kalbėjo šalyje greitai besiplė-
tojant įvykiams.

Pasak jos, padėtis buvo laikinai
,,šiek tiek aprimusi” Gruzijai viena-
šališkai nutraukus ugnį. ,,Visiškai
aišku, kad apšaudoma ne vien iš lėk-
tuvų – turime žinių, kad prasidėjo ju-
dėjimas iš šiaurės. Jie ketina įžengti į
teritoriją”, – pridūrė ministrė.

Aplink atsiskyrusio Gruzijos Pie-
tų Osetijos regiono sostinę Cchinvalį
vyksta mūšiai. Gruzijos pajėgos ne-
bekontroliuoja dalies Cchinvalio, nes
miestą apšaudo Rusijos pajėgos, pra-
nešė Gruzijos vidaus reikalų ministe-
rija. Kiek anksčiau Rusijos žiniasklai-
da pranešė, kad Rusijos kariai sutelk-
ti prie Pietų Osetijos sostinės. Gruzi-
ja, kurioje yra paskelbta visuotinė
mobilizacija, bando atgauti šios teri-
torijos kontrolę.

Rusijos armijos kolona įvažiavo į
Pietų Osetiją, o Gruzijos vidaus rei-
kalų ministras sakė, kad Rusijos
aviacija puolė Gruzijos karinę bazę
netoli sostinės Tbilisio.

,,Jeigu tai tiesa, kad Rusijos ka-
reiviai ir ginkluotė pasiųsti į Gruzijos
teritoriją, tai reiškia, kad tarp mūsų
ir Rusijos jau yra karinė padėtis”, –
sakė Gruzijos nacionalinio saugumo
sekretorius Aleksandr Lomaja.

,,Kalbame apie labai tiesioginę
karinę agresiją Gruzijos valstybės te-
ritorijoje, – Rusijos veiksmus apibūdi-
no URM vadovė. – Kol kas Rusijos Fe-
deracijos veiksmų negalima apibū-
dinti niekaip kitaip.”

Pietų Osetija atskilo nuo Gruzi-
jos 1991 m. žlugus Sovietų Sąjungai.
Atsiskyrimo metu kilęs karinis konf-
liktas pareikalavo tūkstančių gyvy-
bių. Pastaraisiais mėnesiais įtampa
tarp Gruzijos ir jos separatistinių re-
gionų – Pietų Osetijos ir Abchazijos –
išaugo ir kai kuriais atvejais pasiekė
kritinę – ginkluotų susirėmimų – ri-
bą. Tai įvyko Rusijai pareiškus, jog
bus siekiama glaudesnių santykių su
jos palaikomais regionais.

Jubiliejines 400 m. iškilmes Lie-
tuvoje švęsime 2008 m. rugsėjo 6–15
d. Dievo Motinos apsireiškimo vieto-
je Šiluvos šventovėje.

Rugsėjo 15 d., pirmadienis, yra
skirta maldai ir šventimui su lietu-
viais, gyvenančiais užsienyje ir Lie-
tuvos etninėse žemėse. Kviečiame iš-
eivijos tautiečius bei svečius, šven-
čiant visas iškilmių dienas, ypač rug-
sėjo 15 d., jungtis ir aktyviai dalyvau-
ti šioje išeivijai skirtoje jubiliejaus
dienoje. Išeivijos parapijų bendruo-
menes ir kunigus, organizacijas, cho-
rus, meno grupes, ypač jaunimą kvie-
čiame aktyviai telktis į dienos organi-
zavimą, siūlyti savo prisistatymus,
menines ar akademines programas.
Šios dienos svarbiausia dalis – Šilu-
vos aikštėje bendra iškilminga šv. Mi-
šių liturgija. Kviečiame ruoštis, bur-
tis ir liturgijoje gausiai dalyvauti vi-
sus maldininkus, išeivijos muzikus,
chorus ir ypač – jaunimo ansamblius.

Išeivijos dienos programą tvarko
ir dalyvius registruoja ses. Pranciška
Bubelytė FDCJ, el. paštas: pranciskai
@yahoo.com, tel. +370-37-730488,
mob. +370-650-76520. Adresas: Nas-
turtų g. 7, Kaunas LT-50181, Lithua-
nia. Bendra informacija Šiluvos pilig-
rimams – Jono Pauliaus II namuose,
el. paštas: jono.pauliaus.namai@ kn.
lcn.lt, tel. +370-428-79200, mob.
+370-687-87124. Adresas: M. Jur-
gaičio g. 5, Šiluva LT-60432, Raseinių
r., Lithuania.

Arkivyskupas Sigitas Tamke-
vičius

Rusijos ginkluotosios pajėgos apšaudo Cchinvalį, Gruzijos pajėgos bando atgauti
šią teritoriją. Reuters nuotr.

Kvietimas î
Šiluvos jubiliejû
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Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba (ŠAAT) priėmė
programos komisijos pasiūlytą šūkį 2007-2008 metų
veiklai: „Su gyvuoju Dievu mes gyvi – širdimi į

Šiluvą”. Tų metų šūkiu siekiama: 1) ruoštis ateitininkijos
100 metų sukakčiai, ypač, Prano Dovydaičio žodžiais, pri-
pažįstant gyvąjį Dievą, ir 2) su tikinčiąja tauta atsiliepti į
Šiluvos Marijos raginimą garbinti jos Sūnų 400 m.
apsireiškimo sukaktyje. Šalia to, skatinama tais veiklos
metais paminėti kun. Stasio Ylos ir dr. Antano Maceinos
gimimo100 metų sukaktis.

Metinė veiklos tema buvo pateikta ateitininkų spau-
doje ir interneto svetainėje, o Birutė Bublienė gyvu žodžiu
šūkį paaiškino 2007 m. ateitininkų studijų savaitgalyje. Į
programos komisiją besikreipiantiems ateitininkų viene-
tams praktiškus pasiūlymus pateikė Algis Norvilas ir
kun. Kęstutis Trimakas.

Kun. K. Trimako kritiškas straipsnis išeivijos ir Lie-
tuvos spaudoje, o taip pat internete apie ateisto anglo P.
Pullmano populiarią knygų trilogiją Jo tamsiosios ma-
terijos ir pagal pirmą knygą susuktą filmą Auksinis
kompasas susilaukė didelio dėmesio ir tarp ateitininkų,
ypač tų, kuriems rūpi jaunimo pasaulėžiūrinis auklė-
jimas. Šis susidomėjimas įrodė, kaip labai reikia dovydai-
tiško atsiliepimo į šiuolaikinius išpuolius prieš tikėjimą.

Pasiūlytas dėmesys Marijos apsireiškimo Šiluvoje
sukakčiai susilaukė atgarsio ateitininkuose — ne tik jų
pačių organizacinėje, bet ir jų visuomeninėje veikloje. Tuo
ypač pasižymėjo ŠAAT programos komisijos narė ses.
Margarita Bareikaitė. Jai, kaipo JAV Lietuvių Bendruo-
menės religinių reikalų tarybos pirmininkei, pasiūlius,
JAV Lietuvių Bendruomenė 2008 metus paskelbė Šiluvos

Ateitininkų studijų dienos neįvyks

Pranešame, kad Ateitininkų studijų dienos, kurios vyksta
Darbo dienos savaitgalį Dainavoje, šiais metais neįvyks.

Iš dalies taip atsitinka todėl, kad šiuos metus ženklino ypač
gausi ateitininkų veikla: Čikagos sendraugių skyriaus at-
naujinimas, ateitininkų susiėjimas Šokių šventės metu, nu-
matomas galimas ateitininkų renginys Mokslo ir Kūrybos sim-
poziumo metu.

Su ryžtu žvelgiame į ateinančius 2009 metus, kurie bus tarsi
išvakarės artėjančio ateitininkų organizacijos šimtmečio
minėjimo 2010 m. Todėl kitų metų studijų dienas numatoma
pradėti planuoti iš anksto, kad jos ne vien būtų turiningos ir
patrauklios, bet suteiktų progą pabendrauti, susitelkti ir pa-
žvelgti į kitą organizacinės veiklos šimtmetį. Norintys padėti
organizuoti kitų metų Studijų dienas visad kviečiami susi-
siekti su ŠAAT nariais.

Iõ Ateitininkû gyvenimo
Medñiagâ siûsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org
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Prie laužo sendraugių stovykloje. Iš k.: Rimas, Kristina ir Martynas Barškėčiai, priekyje: Arija ir Petras
Simonaičiai su mama Alyte Simonaitiene, iš dešinės Rytis Kulbis, o toli už jų Siga Kisieliūtė.
Sendraugių stovykla įvyko liepos 27 – rugpjūčio 3 d. ALRKF stovyklavietėje Dainavoje.

Dainos Čyvienės nuotr.

SU GYVUOJU
DIEVU MES GYVI

– ŠIRDIMI Į ŠILUVĄ
Įgyvendinant Š. Amerikos ateitininkų 2007-2008 m. šūkį

Jaunos vadovės dainuoja prie laužo sendraugių stovykloje Dainavoje. Iš k.: Monika Mikulionytė, Rima Giedraitytė, Diana
Jankutė ir Emilija Pranckevičiūtė. Dainos Čyvienės nuotr.

Marijos apsireiškimo metais. Ses. Margarita pati išsiun-
tinėjo visiems JAV vyskupams informacinę medžiagą
apie tą sukaktį. Ateitininkai aktyviai įsijungė į didžiųjų
šiluvinių iškilmių ruošimą Detroite, Los Angeles ir
Čikagoje.

Dvasiškai atsinaujinti Šiluvos apsireiškimo nuotai-
koje padėjo įvairaus pobūdžio susikaupimai, skirti tiek
ateitininkams, tiek lietuviškai išeivijos visuomenei. Jie
buvo rengiami Ateitininkų namuose, Čikagos ir jos apy-
linkių parapijose, — dažniausia lietuvių, bet kartais ir
anglų kalba. Čia ypač dažnai buvo kviečiamas kun. K.
Trimakas, tiek kaip susikaupimų vadovas, tiek kaip pas-
kaitininkas. Išskirtinai paminėtinas jo atsilankymas pas
Washington lietuvius 2008 m. birželio 29 d.

Kun. K. Trimakui po ilgesnio ieškojimo Lietuvoje su-
radus apie kun. Stasį Ylą daug žinių turintį ir į Ameriką
galintį atvykti Gediminą Mikelaitį, Janina Udrienė
vykusiai suorganizavo šio paskaitininko išvykas į
pagrindines ateitininkų vietoves: Detroitą, Clevelandą,
Čikagą, Torontą ir Putnamą. Kiek sunkiau sekėsi su dr.
Antano Maceinos sukakties paminėjimais. Stengiantis
pažadinti šio gilaus filosofo asmenybės, o taip pat jo
minčių gyvą atminimą kun. K. Trimakas laikė pamaldas
Lemonte, Cicero ir Marquette Parko parapijose.

Šie veiklos metai buvo lyg per trumpi. Čikagos sen-
draugiai sakė, kad jiems pritrūko laiko, tad žada dar
kažką surengti metinės veiklos tema šį rudenį. Gal Či-
kagą paseks ir kiti vienetai, dar nespėję 2007-2008 m.
veikloje įsisiūbuoti.

ŠAAT programos komisija
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,,Draugo” šimtmečiui artėjant,,Draugo” šimtmečiui artėjant Sveikiname
Lietuvių skautų sąjungos

IX Tautinę stovyklą!
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

2008 m. rugpjūčio 9–19 d. vyks Lietuvių skautų sąjungos šeimos šven-
tė – IX Tautinė stovykla. Šioje stovykloje bus atšvęsti lietuviškos skauty-
bės 90 metų jubiliejus ir pasaulinės skautybės šimtmetis. Stovyklos tema
– ,,Švenčiame skautybės jubiliejų!” Savo atsišaukime skautų draugams ir
rėmėjams s.v.v.s.fil. Gintaras Plačas, LSS tarybos pirmininkas, skelbia:
,,Kadangi mūsų Tautinės stovyklos vyksta tik kas dešimt metų, Lietuvių
skautų sąjungos vadija deda ypatingas pastangas padaryti šios stovyklos
programą kaip galima įdomesnę ir prasmingesnę visiems LSS nariams.
Stengiamės sudaryti sąlygas pasaulyje išsisklaidžiusiems mūsų skautams
ir skautėms dalyvauti šioje šventėje, susipažinti ir atnaujinti savo skau-
tiškos ideologijos ir metodikos įsitikinimus.”

Dėmesį patraukė brolio Gintaro, IX Tautinės stovyklos viršininko,
priešstovyklinis pranešimas, išspausdintas spaudoje. Jame rašoma, kad
stovyklautojams bus suteikta proga pagyventi pirmoje skautų stovykloje
Brownsea Island (1907 m.) ir praleisti 24 valandas su pačiu Baden-Powell.
Skautai ir skautės stovyklaus, virs, žais skautiškus žaidimus ir klausysis
Baden-Powell nuotykių ir pasakų prie vakaro laužo. Šią programą ves v.s.
Romas Otto su savo torontiškių ir Hamilton vadovų pagalba. Skautai ir
skautės taip pat turės progos patirti Baden-Powell nuotykius. ,,B-P
komandiruotėje” jaunesnis Baden-Powell (s. Tomas Dundzila) vadovaus
įvairiems skautiškiems užsiėmimams. Stovyklautojai kovos su zulu ka-
riais Afrikoje, šnipinės Viduržemio jūros pakrantėse, vaidins vaidinimus
ir praeis pirmųjų ,,skautų” lavinimo kursus Indijoje, turės progą apsuk-
riai nugalėti priešus Afganistano Kandahar apylinkės kautynėse. Žada-
ma, kad stovyklos metu vyks skilčių rungtynės ir pavyzdingų skiltinin-
kų/ių rungtynės. Dariaus ir Girėno diena bus atšvęsta su oro skautų
užsiėmimais. Vyks ir Jūrų skautų diena. Planuojama paminėti žurnalo
,,Skautų aido” 85 metų jubiliejų.

Tautinė stovykla vyks BSA Camp Manatoc stovyklavietėje, kuri yra
Peninsula, Ohio, į pietus nuo Cleveland miesto. Stovyklavietė turi įvairių
skautiškų užsiėmimų, didelį baseiną ir gražų ežerą. Šioje 660 akrų vie-
tovėje bus daug galimybių skautauti, iškylauti ir džiaugtis visomis prog-
ramomis, kurias paruošė brolija, seserija, akademikai ir bendrija. Spau-
doje skelbta, kad informaciją apie Tautinę stovyklą galima rasti Lietuvių
skautų sąjungos tinklalapyje adresu: www.skautai.net. Taip pat galima
kreiptis į tuntininkus ir rajonų vadijas.

Minėtame tinklapyje LSS Tarybos pirmininkas rašo, kad skautiškoje
veikloje dažnai pasigendama skautiškų pagrindų ir metodikos. ,,Mes esame
ideologinė organizacija, kurios tikslas yra ugdyti mūsų narių stiprų charak-
terį ir pilietinį jausmą. Mes veikiame skilčių sistemoje, kad galėtume
praktiškai įgyvendinti šiuos organizacinius siekius. Mes duodame įžodį ir
pažadus stengtis tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui bei laikytis Skautų
įstatų. Mūsų gyvenimas yra (arba turėtų būti) įvairių skautiškų tradicijų
įtakoje. Mes stengiamės kas dieną padaryti bent po vieną gerą darbelį ir
prisidėti prie šio pasaulio patobulinimo bei taikingumo.”

Tinklalapyje yra svarbus apžvalginis rašinys ,,Kas mes esame?”, para-
šytas v.s. fil. Kęstučio Ječiaus. Ten įdomiai aprašoma skautybės pradžia.
,,Lordas Baden-Powell buvo Anglijos kariškis, komandiruotas po visas
Anglijos teritorijas. Jis dalyvavo ir vadovavo įvairiuose mūšiuose, ypač
Pietų Afrikoje. 1889-1900 metais Pietų Afrikoje ‘burai’ buvo apsupę ang-
lus Mafekingo mieste. Miesto kariuomenės vadas buvo pulkininkas Ba-
den-Powell. Norint laimėti mūšį, vadovui reikalingos žinios. Surinkti ži-
nias gali bet kas, jei yra gerai paruoštas. Kadangi trūko pajėgių suaugu-
sių, pulk. Baden-Powell iš miesto berniukų sudarė žvalgų/skautų kuopą.
Šiek tiek pamokinti berniukai suvaidino labai svarbų vaidmenį Mafeking
miesto gynime. Jie parodė savo sumanumą ir drąsumą atlikdami įvairias
pareigas, dažnai pavaduodami suaugusius.”

Grįžęs į Angliją, jau su generolo laipsniu, jis savo patirties neužmiršo.
Tuo metu ten buvo daug sutrikusių jaunuolių. Jis pasiryžo juos paveikti
ir perauklėti į dorus piliečius. Tad 1907 metais jis surengė išbandomąją
stovyklą. Stovykla buvo labai sėkminga. Stovyklos programai Baden-Po-
well pritaikė senovės riterio principus. Jis sukūrė skautiško darbo sis-
temą, 10 skautų įstatų, programos patyrimo laipsnius, uniformą, tarny-
binius ir garbės ženklus, papročius ir organizacijos santvarką. ,,Rite-
riškumas, užduotis, pasitikėjimas ir atsakomybė sužavėjo stovyklautojus
ir jie bei jų vadovai grįžę į savo gyvenvietes pradėjo plėsti stovyklavimą.”
Prieš šimtą metų 1908 m. Baden-Powell išleido knygą ,,Skautybė berniu-
kams”, kuri buvo išversta į įvairias kalbas ir paplito po visą pasaulį.

Pirmąjį lietuvių skautų vienetą suorganizavo Petras Jurgėla-Jurge-
levičius prie Vilniaus lietuvių gimnazijos 1918 m. lapkričio 1 d. Broniaus
Kviklio apskaičiavimu, nepriklausomos Lietuvos gyvenimo pabaigoje
1940 m. galėjo būti apie 15,000–20,000 skautų, o per skautų gretas iki to
laiko perėjo apie 200,000 šios organizacijos narių. Svetimtaučių skautų
draugovės Lietuvos teritorijoje atsirado žymiai anksčiau nei lietuvių. Dar
prieš Pirmąjį pasaulinį karą Kaune ir Vilniuje buvo įsteigti rusų ir lenkų
skautų vienetai. Skautavimas Lietuvoje buvo uždraustas abiejų okupantų
— sovietų komunistų ir nacių. Lietuviškas skautavimas buvo atgaivintas
Vokietijoje, įvairiose tremtinių stovyklose. Su emigracija lietuviškas skau-
tavimas pasklido po laisvą pasaulį. Lietuvai vėl atgavus nepriklausomybę,
skautavimas atgijo ir Lietuvoje.

Sveikiname Lietuvių skautų sąjungos IX Tautinę stovyklą! Jai pasi-
baigus spaudoje lauksime įdomių aprašymų bei atmintinų nuotraukų.
LSS Tarybos pirmininko žodžiais, spauda yra langas, per kurį visuomenė
mato ir remia skautišką veiklą.

Šį kartą sklaidome 1919 metų ,,Draugo” numerius

Brangenybė Vilniuje

Vilnius, liepos 1 d. – miestas ap-
griautas nuo bolševikų bombardavi-
mo.

Mieste siaučia neapsakoma mais-
to brangenybė. Svarui duonos moka-
ma mažiausia 30 rublių.

Tuzinui kiaušinių 25 dol. ame-
rikoniškais pinigais. Cukraus svarui
6 dol. 25 centai. Mėsos svarui 7 dol.
50 c. Sviesto svarui 37 dol.

Visam mieste atidaryta tik viena
valgykla.

Gydytojus už patarnavimus žmo-
nės apmoka ne pinigais, bet kiauši-
niais ir kitokiais valgomaisiais pro-
duktais.

Mieste ir provincijoj apyvartoje
yra kelių rųšių (sic) pinigai: buvusio
rusų caro rubliai; Kerenskio valdžios
rubliai; vokiečių atspauzdinti rubliai
ir pagaliaus bolševikų paskleisti rub-
liai.

Labjausia branginami buvusio
caro valdžios pinigai. Gi bolševikų
pinigai neturi jokios vertės. Žmonės
atsisako juos priimti.

Liepos 1 d.

Vaikėzai apmušė policmoną

Ties Elston ir California aves.
burys (sic) vaikėzų aną vakarą trukš-
mavo.

Policmonas Tansor iš Irwing Park
nuovados liepė jiems išsiskirstyti.

Tas paliepimas nepatiko išdy-
kėliams. Jie apspito policmoną, atė-
mė nuo jo lazdą ir smarkiai apdaužė.

Detektivai dabar turės daug
darbo, kol sugaudys išdykėlius.

Liepos 3 d.

Uždrausta miestuose auginti
ir laikyti kiaules

Indianapolis, Ind., liepos 23. –
Valstijos sveikatingumo taryba kaip
čia, taip visuose valstijos miestuose
uždraudė žmonėms auginti ir laikyti
kiaules. Kiekvieno miesto ribose
kiaulių užlaikymas ateityje bus skai-
tomas kaipo prasižengimas ir už tai
bus baudžiama.

Karės metu truko mėsos. Tuo-
met visiems kur patinkama buvo lei-
džiama užlaikyti kiaules.

Bet šiandie tas daryti uždrau-
džiama. Kiaulėms auginti yra farmos.

Liepos 24 d.

Nauji policmonai turi mokėti
už važinėjimą gatvekariais

Gatvekarių kompanija paskelbė,
kad nauji Chicagos policmonai, kurie
nedevi pilnos policijos uniformos, pri-
valo mokėti kaip ir kiti žmonės už va-
žinėjimą gatvekariais.

Nuo mokesties paliuosuoti tik
policmonai, katrie yra pilnoje polici-
jos uniformoje.

Policijos viršininkas, sakoma, ap-
galvoja pleną, kaip tuos policmonus
aprupinti tomis išlaidomis.

Rugpjūčio 9 d.

Apie Geltoną Spalvą

Naujoji Lietuvos tautinė vėliava
susideda iš žalios, geltonos ir rau-

donos spalvų. Vienas ,,Draugo” skai-
tytojų nesenai prisiuntė mums laiš-
ką, kuriame jis išreiškia nepasiten-
kinimą geltonos spalvos įvedimu
lietuvių vėliavon. Jis jos nemėgia ir
norėtų, kad butų ji pakeista kita
kokia spalva; tinkamiausia jam bal-
ta.

Nežinia kokiais motyvais v[a]do-
vavosi Lietuvos Taryba, priimdama
vėliavai spalvas. Tik jau ji, turbut,
nesivadovavo žmonių skoniu spalvų
pamėgime. Priežodis sako, kad žmo-
nėms apie skonis nėr ko ginčytis. Vie-
ni mėgsta vieną, kiti kitą.

Musų skaitytojas geltonos spal-
vos nepamėgo gal delto, kad čia
Amerikoje su geltona spalva su-
rišamos blogybės. Čia ,,geltonoji
spauda” reiškia pigią ir blogą spaudą.
Apie žmogų, turintį charakteryje blo-
gas žymes, kalbama, kad jo turima
geltonųjų gijų.

Bet nevisi ir nevisur taip mano
apie geltonąją spalvą. Reik atminti,
kad auksinė spalva yra geltona.
Auksas negenda, nerudija. Jis visuo-
met grynas ir reiškia pastovumą.
Geltonoji spalva yra viena pama-
tiniųjų, vidurinė spektro spalvų. Ji
yra pamatinė, tvirta. Tie, ką pasiren-
ka tą spalvą, nori tuomi išreikšti pas-
tovumą, grynumą, nepasidavimą,
sugedimui, kaip kad auksas. Gal but
delto tai ir popežiai pasirinko auk-
sinę, geltoną spalvą, išreikšti Baž-
nyčios pastovumą, jos nepasidavimą
atmainoms, nesugedimą.

Lietuviai nepirmieji geltoną spal-
vą vėliavon įveda. Žinomiausia tautų,
turinčią tautinėje vėliavoje geltoną
spalvą, yra belgai. Reik prisiminti,
kad ir estų (įgaunių) tautinė vėliava
inima geltoną spalvą.

Jeigu yra žmonių, kuriems gel-
tonoji spalva netinka, tai reik žinoti,
kad yra taipgi tų, kuriems ji maloni,
nes ineina į lietuvių tautinę vėliavą.

Rugpjūčio 14 d.

Dar kartą Lietuva ant
Žemlapio

Nedėlios numeris Chicago Herald
and Examiner išleido naujai sutvar-
kintus po karei Europos žemlapius.
Yra ir ,,Vidurinė Europa” su 60 mili-
jonų žmonių. Tarp tų ir Lietuva.

Lietuvai nesigailėta žemės. Mes
gavome Dvinską ir Pskovą ir Viteb-
ską ir Mohylevą, ir Žitomierių ir
Brest Litovską. Jau nekalbant apie
Vilnių ir Minską. Nelabai džiau-
giamės tais naujais įgijimais. Nors
minėtieji miestai ir žemės aplink juos
kitados priklausė Lietuvai, išskyrus
Pskovą, tečiaus ten žmonės nėra
lietuviai, delto mes tų miestų nei ne-
norime. Tik Vilniaus neišsižadėsime
niekuomet.

Pridėjęs ko mes nenorime, tas
žemlapis atėmė iš mųs visą Suvalkų
guberniją iki Nemunui. Prusų Lie-
tuva su Ragaine, Tilže ir Klaipėda
taipgi atkirsta nuo Lietuvos, o pris-
kirta vokiečiams.

Taigi nelabai džiaugiamės tuo
žemlapiu. Tegu mums nesiulo kas ne
mųs, tegu neatima nuo mųs lietu-
viškų žemių.

Rugsėjo 16 d.
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Penktadienis. Lauke karšta kaip
pekloje, tad dirbu rūsyje, įrenginėju
kompiuterio, muzikos ir televizijos
kambarį. Statau iš medinių sijų, vadi-
namų 2x4, sieną, iš kurios kyšos visa
elektroninė aparatūra. Per internetą
groja „Pūko” radijas iš Lietuvos,
pagal disko muzikos taktą bekal-
damas sijas galvoju — ar ne auksiniai
metai man? Žmona darbe, tai ir dieną
galvos niekas nekvaršina ir muziką
galiu leisti sienas drebindamas, be to,
ir algą kas antrą savaitę parneša.
Kalu, bet sunkiai lenda vinys į ce-
mentines grindis, tvoju ne plaktuku,
bet mažu kūju. Šis nuslysta nuo su-
kietintos cemento vinies ir — tiesiai
man į pirštą. Skausmas neišpasaky-
tas. Pirštas tuoj pat raudonas, kaip
koks komunistas. Atsiremiu į naujai
statomą sieną užmiršęs, kad tik ką
tarp dviejų 2x4 sijų prie lubų laikinai
buvau įspraudęs kitą, kuri čia pat ir
nukrenta man ant galvos. Akyse —
milijonai įvairiaspalvių žvaigždučių.
Svyruoju kaip senas jūrininkas, bet
išsilaikau ant kojų. Svyrinėdamas,
atsiremdamas į sienas nueinu į mau-
dynę veidrodyje įvertinti senai, plin-
kančiai galvai padarytą žalą. Kraujas
sruvena per kaktą, bet praskėlimas
negilus.

Tai va, tik ką džiaugiausi savo
auksiniais metais, o dabar sėdžiu prie
kompiuterio su praskelta galva be-
žiūrėdamas į savo jau spėjusį pajuos-
ti, pasiutusiai skaudantį pirštą ir
bekrentančias biržoje akcijas kom-
piuterio ekrane, mąstydamas, kodėl
man viskas taip? Bet staiga šovė
mintis — juk tą, dabar pajuodavusį
pirštą, prieš kelias dienas rodžiau
vienam vairuotojui. O buvo taip.
Netoli mano gyvenvietės yra judri
sankryža su keliais šviesoforais ir
nepaisant kokiu greičiu bevažiuotum
vis tiek pataikysi ant raudono žibin-
to, o žalio sulaukti — amžinybė. Šį
kartą turėjau sukti į kairę ir reikėjo
laukti žalios strėlės. Sukti galima iš
dviejų juostų, bet kažkoks chamas —
abiejų juostų vidury, o aš užpakaly jo.
Pasirodo dvi žalios strėlės, o jis — nė
krust. Pypinu aš, o užpakaly manęs
dvejose juostose eilė automobilių py-
pina įvairiais garsais. Aiškiai matau,

kad prie ausies prisikišęs telefoną,
bet jo mašinos nei iš kairės, nei iš
dešinės aplenkti negaliu. Pagaliau
pajuda jis, vėžlio žingsniu sukdamas
vairą viena ranka. Pralenkiu jį ir per-
pykęs iškeliu pirštą ir rodau jam.
Taip, tą patį, į kurį tvojau kūjeliu, ir
dabar pajuodusį. Taip bemąstant
telefonu skambina P., kaip ir visada
pradėdama nuo savo skausmų, vais-
tų, daktarų, tartum aš savųjų netu-
rėčiau. Išklausęs visą tą litaniją pa-
siskundžiu savosiomis. Anot jos, tas
pajuodęs pirštas — tai Dievo bausmė
už tokį vulgarų gestą, o basliu per
galvą gavęs, nes negražiai apie pul-
kininkus „Drauge” rašęs.

Šeštadienis. Vėl karšta diena, bet
žolę traktoriuku nusipjaunu. Dirbti
rūsy negaliu — pirštą gelia labiau nei
vakar, gal reikės važiuoti peršviesti.
Atveža paštą: dviejų šeštadienių ir
dar kokios tai dienos „Draugą” ir
dešimties dienų senumo „Amerikos
lietuvį”. Va, kaip „up to date” esu
lietuviškuose reikaluose Amerikos
pašto dėka. Sėdu prie šių ir prie
krūvos kitų neskaitytų laikraščių,
nes bedirbdamas prie rūsio sienų
keitimo gerokai atsilikau nuo lietu-
viško gyvenimo. Ak, tos mirtys. Štai
„Drauge” minima a.a. Kazimiero
Pabedinsko dešimties metų mirties
sukaktis. Rodos, taip neseniai gyve-
nau Lietuvoje ir per Kazimierines
eidavau sveikinti savo pažįstamus
Kazimierus, gyvenančius Vilniuje:
Kazį ir Kazimierą Bradūnus, Kazi-
mierą Gimžauską, Kazimierą Žorom-
skį ir Kazimierą Pabedinską. O dabar
jau trijų pastarųjų nebėra. Dažnai
aplankydavau buvusį JAV LB veikėją
K. Gimžauską, grįžusį iš JAV ir apsi-
gyvenusį Vilniuje. Jis iš savo kuklių
santaupų paskyręs stipendijas ke-
liems studentams, tai ne kartą ir juos
rasdavau pas jį besisvečiuojančius.
Pirmosios okupacijos metais jis buvo
suimtas, kankintas sadistų tardytojų,
karui prasidėjus leisgyvis išlaisvintas.
Vokiečių metais siaučiant lenkų, žydų
partizanams Vilniaus krašte, dirbo
Lietuvos saugume. Todėl žydų buvo
kaltinamas. Mirė Vilniuje 2001 me-
tais.

Dailininkas K. Žoromskis (mirė
2004 m. balandžio 14 d.) gyvenęs NY,
lankydamasis pas pažįstamus Phi-

ladelphia užsukdavo ir į mano dar-
bovietę paragauti mano gaminamų
įvairių likerių. Artėjant senatvei,
sunkiai materialiai besiverčiantis
dailininkas grįžo į sovietinę Lietuvą,
kur buvo sutiktas kaip pasaulinio
garso dailininkas. Susirado jauną
energingą žmoną, jam pradėta statyti
galerija ir butas. Neužmiršiu vieno
įvykio. Po vieno renginio Vilniuje
gana vėlokai laukiau taksi, kai prie
manęs sustojo juodas automobilis su
LR vyriausybės numeriais. Pasirodo,
jame abu Žoromskiai siūlantys pavė-
žėti iki buto. Argi aš matydamas
dailininką K. Žoromskį, vasarą pri-
siglaudusį pranciškonų vasarvietėje
Kennebunkport, būčiau patikėjęs,
kad okupuota Lietuva statys jam
galeriją ir butą, o nepriklausoma
Lietuva ne tik tęs tas statybas, bet ir
apdovanos jį Gedimino ordinu ir
vežios vyriausybiniu automobiliu?
Keistas tas mūsų likimas.

Su Kazimieru Pabedinsku (1904–
1998) susipažinau jam lankantis
Seimo rūmuose. Po to jis dažnai mane
kviesdavo į savo butą kitoje Neries
pusėje. Prieškarinėje Lietuvoje buvęs
didžiausios Lietuvos linų įmonės
savininku, šiltai ir su pagarba prisi-
menamas jam dirbusiųjų, buvo nepa-
prastai įdomus žmogus ir būdavo
malonu praleisti vieną kitą valandėlę
jo artumoje. Sutikdavau ir jo sūnų,
mano bendraamžį dailininką Leoną
Pabedinską, deja, 2002 m. iškeliavusį
į amžinybę. Iš kito sūnaus – Jono Pa-
bedinsko, aktyvaus krikščionių de-
mokratų veikėjo, tebegaunu „XX
amžiaus” politinį priedą „Atodan-
gas”.

PLB atstovybėje Vilniuje dažnai
apsilankydavo dr. Raimundas Ošla-
pas. Jis visada atnešdavo man vita-
minų, kad uoliau dirbčiau ir būčiau
sveikesnis. Su jo dvyniu broliu Al-
gimantu tarnavau antroje Marinų
divizijoje, taigi turėjome bendrų
pažįstamų. Rūpinosi R. Ošlapas ne
tik mano sveikata, bet ir savo tėvų
namų atgavimu Kaune. Nieko nelai-
mėjęs žemesniuose teismuose, kvietė
mane talkon pas vieną, o vėliau pas
kitą Aukščiausiojo Teismo pirmi-
ninką. Nelaimėjome. Birželio 15 d.
suėjo dešimtis metų nuo dr. R. Ošlapo
mirties.

Vartau „Draugo” puslapius su
užuojautomis a.a. dr. Petro Kisieliaus
artimiesiems. Susipažinau su juo
būdamas moksleivis ateitininkų sto-
vyklose Vokietijoje. Kiekvienoje sto-
vykloje jis buvo jos siela. Prisipa-
žinsiu, kad vengdavau sėsti valgyti
prie jo stalo, nes ten nebuvo kada val-
gyti — reikėjo dainuoti. O jis buvo
tartum dainų skrynelė. Tačiau ne
daina ženklina jo gyvenimą, bet meilė
artimui, meilė Lietuvai. Man gulint
ligoninėje Santariškėse, Lietuvoje,
nors asmeniškai nepažinojęs mano
žmonos, dr. P. Kisielius skambindavo
jai, guosdavo ją. Kai PLB valdybos
posėdžiuose įkaisdavo nuomonių
skirtumai, jis visada rasdavo taikią
išeitį.

Vos mėnesiui praėjus po dr. P.
Kisieliaus mirties — „Drauge” žinia
apie rašytojo Anatolijaus Kairio mirtį
birželio 9 d. Keletą metų man teko
kartu dirbti jam esant JAV LB Kul-
tūros tarybos pirmininku. Stebėjausi
jo pareigingumu ir nuoširdumu. Pas-
kutinį kartą matėmės Vilniuje, PLB
atstovybėje 1996 m. Jis labai norėjo
įteikti tuometiniam prezidentui A.
Brazauskui tris savo vėliausias kny-
gas, taigi gavau jam priėmimą pas
prezidentą. Apie tai jis rašė 1996 m.
spalio 15 d. „Tėviškės Žiburiuose”:
„Prezidentas pasirodė broliškas, lyg
senas bičiulis, žiūrinėjo jam užrašy-
tas knygas, aš gi aiškinau jų turinį.
Padėkojo už įrašus, susidomėjo isto-
riniu romanu ‘Pusbroliai’, pažadėjo
perskaityti, mėgstąs istorinius ro-
manus, o tokių Lietuvos rašytojai ne-
rašą.”

Bevartant „Draugo” puslapius,
kaip filme slenka žmonės, su kuriais
kartu dirbau, bendravau ar tik paži-
nojau. Džiaugiuosi, kad pažinojau
juos. Visi jie buvo skirtingi, savotiškai
spalvingi, atstovaujantys dvi kartas,
vienaip ar kitaip pasižymėję. Iške-
liavo jie. Bet ar jie iškeliavo? Ar su-
grįžo namo? Man įstrigo „Drauge”
prie Petro Petručio straipsnio apie
a.a. rašytoją Anatolijų Kairį pridėtų
rašytojo dviejų „Psalmių” vienas pos-
mas: „Ir sugrįžęs namo/ Aš raudosiu
prie Jo/ Išbučiuosiu kelius ir žaizdas,/
Ir maldausiu – atleisk, mano Kry-
žiau,/ Atleisk mano metų klaidas.”

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIOAPMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO
Dienoraščio nuotrupos

JUOZAS GAILA
gaila1@verizon.net

Jono Kuprio nuotraukose Šv. Kazimiero kapinės Čikagoje.
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KITO IŠŠŪKIS KINUI
RAIMUNDAS MARIUS
LAPAS

Biografinis eskizas ir dar
šis tas

,,Kitas” – tai ne ,,anas”, o Čika-
goje gimusio Keith Dukavičiaus su-
lietuvintas vardas, kurį jis ,,įsigijo”
po apsilankymo Lietuvoje. Atsiliep-
damas savo mobiliu jis visuomet pa-
sisveikina lietuviškai — ,,labas”, savo
el. pašto laiškus pasirašinėja ,,Kitas”
o ne Keith ir savo pavardę tarp ame-
rikiečių parodomai skelbia su lietu-
viška ,,č” (vietiniai, beje, jau išmoko
ją taisyklingai ištarti). Toks kūrėjo
nusiteikimas nepasiduoti holivudiš-
kai įtakai keičiant savo pavardę ir
įvaizdį — ne atsisakymas, praradi-
mas, o atvirkščiai – ieškojimas savo
lietuviškumo, yra maloniai netikėtas.

Su Keith susipažinau labai seniai
– dar 1990 m. vienoje Čikagos ,,lan-
dynėje”, šiaurinėje miesto dalyje,
Clark gatvėje. Tai buvo Vėliavos
diena — birželio 14. Tačiau ,,lan-
dynėje”, kurioje tą vakarą stumdėsi
kokie trys tūkstančiai žmonių, buvo
minima ne ši šventė. Grupė muzikan-
tų „Cabaret Metro” scenoje nutarė
suruošti koncertą ,,Rock for Baltic
Independence”. Prisimenu, tų metų
birželį tuometinis prez. Reagan pa-
skelbė ,,Baltic Independence Aware-
ness Month”. Koks nuostabus jaus-
mas buvo stumdytis toje didžiulėje
minioje, kurios reikšmingą dalį su-
darė estų, latvių ir lietuvių kilmės
jaunimas. Visas pelnas buvo skirtas
Baltijos valstybių laisvės sąjūdžiams.
Savo muzika dalyvius linksmino
latvių grupė ,,Bankrot,” estų ,,Run-
ning Dog” ir lietuvių ,,The Name-
less” (Leonardas Petrūnas, meksi-
kietis Johnny Martinez ir pats Keith
Dukavičius – neblogas tautų koktei-
lis, ar ne?). Keith net dabar su jau-
duliu kalba apie tą vakarą kaip apie
savo muzikinės karjeros kulminacinį
tašką. Tas įvykis ryškiai įsirėžė į
mūsų išeivijos politinę ir kultūrinę
istoriją. Gaila, kad tokie masiniai
renginiai niekad nebuvo pakartoti.
Matyt, tai buvo tam tikro laikmečio,
kai bendras trijų šalių likimas tapo
didžiausiu baltų diasporos prioritetu,
išdava.

Šis manifestas paskatino Keith
nebūti abejingu savo kilmei. 1992 m.
vasarą jis susikrovė kuprinę ir trims
mėnesiams išvyko į Lietuvą. Ten įsi-
jungė į ,,Caritas” programas ir jauni-
mo stovyklose dėstė anglų kalbą bei
meną. Keith šiek tiek pramoko lietu-
viškai, o jo stovykloje sutikti vaikai –
angliškai. Net dabar, po beveik 15
metų, kai kurios Keith užjūrio drau-
gystės gražiai žydi (tada, beje, jis ir
buvo ,,pakrikštytas” „Kitu”). Grįžo
dvasiškai turtingesnis, laimingas,
kad senelių šalis atsibudo laisvės
aušroje. Įsijungė į lietuvišką veiklą
Čikagoje, kurį laiką dirbo savanoriu
Jaunimo centre.

Mūsų pažintis atsinaujino prieš
porą metų, kai vienas po kito ekra-
nuose pradėjo rodytis jo filmai. Suži-
nojau, kad Keith gimė Čikagoje siau-
bingai šaltą 1966 m. žiemą (prisi-
pažinsiu, jis man atrodė vyresnis, gal
labiau subrendęs). Mama – lenkų
kilmės, gimusi Back of the Yards
apylinkėje Čikagoje, o tėvas – lietu-
vis, gimęs Marquette Park. Keith
prosenelis paliko Kauną 1905 m.,
Čikagoje vedė lietuvaitę iš Telšių;
senelis kalbėjo lietuviškai, o tėvas jau
beveik nebe. Būsimasis režisierius

prisimena, kad iš pradžių jie gyveno
ties 52 ir Honore; tėvas dirbo „Cent-
ral Steel and Wire” liejykloje, mama –
neetatine slauge. Vėliau iš ūkanoto
miesto persikėlė į dar niūresnį Bur-
bank priemiestį. Keith buvo septy-
neri, kai pradėjo lankyti pirmąją
klasę. Vaikui tai buvo kančia. Tėvas
juto atžalos nepasitenkinimą, įžvelgė
ir jame virpančią kūrybos liepsnelę —
dažnai automobiliu šaltais žiemų
vakarais veždavo į Čikagos centrą,
kur vaikas naktimis fotografuodavo
Michigan Avenue žiburius. Keith at-
simena, kaip tėvas kartu dėde Walter
nuvežė jį į kino teatrą pasižiūrėti Ku-
rosawa filmo ,,Kagemusha”. ,,Dieva-
ži, koks man buvo įspūdis, — prisi-
mena jis dabar. — Dėdė Walteris man
buvo tarsi antras tėtušis ir kultūrinis
kelrodis. Jis Old Town’e, Čikagos
senamiestyje, turėjo meno galeriją, o
joje lankydavosi dailininkai, teatra-
lai, muzikantai ir šiaip visokios spal-
vingos personos. Šiuos brangius pri-
siminimus saugoju savo širdyje su
didžiausia pagarba mylimam dėdei.”

Paskui — mokslai University of
Illinois 1985–1989 m. Keith norėjo
studijuoti kinematografiją, tačiau
pamatęs studijavimo sąlygas, nutarė
grįžti prie to, ką jau buvo pradėjęs
anksčiau — paletės ir molberto, dvie-
jų dimensijų meno. Į studijų pabaigą
jame prabudo dar viena mūza –
muzikos. Būtent ji padėjo ištverti šal-
tas ir niūrias žiemos naktis ben-
drabutyje – aplinka čia toli gražu
nepriminė nei Oxford, nei Camb-
ridge, apie kuriuos Keith svajojo nuo
paauglystės. Gimė roko ansamblis
,,The Nameless”. ,,Gastroliavome
daug kur, net Niujorke ir Bostone, –
prisimena Keith. – Tačiau viskas turi
savo pradžią ir savo pabaigą.”

Skaitmeninis amžius aukštyn
kojom apvertė gyvenimą!

Keith kinematografinė kūryba
sužydėjo 2004 m. Tąsyk gimė jo pir-
masis filmas ,,I am James Mason”.
Negirdėjusiems šio vardo paaiškin-
siu: James Mason (1909–1984) – ang-
las, pasižymėjo išskirtiniu balso tem-
bru; buvo pripažintas vienu geriausiu
XX a. kino aktorių. Keletas iš jo žymi-
ausių filmų: ,,Julijus Cezaris” (1953),
,,20,000 mylių po vandeniu” (1954),
,,North by Northwest” (1959),
,,Lolita” (1962), ,,Verdiktas” (1982) ir
kt . Aktorius ir jo žmona Pamela buvo
dideli naminių gyvūnų globėjai ir net
parašė knygą ,,The Cats in Our
Lives”.

2006–tieji. Lietinga popietė kinų
kvartale Čikagoje. Ties Archer ir
Wentworth sankryža stovi dailus azi-
jietis raudonais marškinėliais su
skėčiu po pažastimi. Jo keliai susi-
kryžiuoja su liūdnaake amerikiete
vardu Angel ir besiruošiančiu grįžti į
Hong Kong madingu Isaac. Taip pra-
sideda pirmasis Keith pilnametražis
filmas ,,Daniel Wong”. Kas toliau? Ar
išduoti filmo turinį ir pabaigą, o gal
tik pranešti, kad DVD galite užsi-
sakyti internete adresu keith@kei-
thdukavicius.com?

Austrų dailininko istorija –
naujausias Dukavičiaus filmas

Prieš porą mėnesių Gene Siskel
kino salėje, Čikagos miesto centre
visą savaitę buvo rodomas antrasis
Keith pilnametražis filmas, skirtas
kontroversiškam austrų dailininkui
Egon Schiele, kurio vaidmenį sukūrė

pats Keith (stulbinančiai panašus į
savo personažą!). Dailininkas gimė
1890 m., mirė labai jaunas – vos 28-
erių, tapęs pasaulyje tuo metu siau-
tusios gripo epidemijos auka. Tačiau
net per trumpą savo gyvenimą Schie-
le paliko mums neįtikėtinai daug
savo kūrybos: piešinių, tapybos, pla-
katų. Kaip ir, beje, gandų bei istorijų,
į kurias neva jis buvo įsivėlęs. Jo kū-
rybos pradžia sutapo su austrų sece-
sijos laikotarpiu, o jaunojo Schiele
globėjas buvo garsusis Gustav Klimt.

Į klausimą, kas nulėmė būtent
šios asmenybės pasirinkimą kaip
filmo herojų, Keith atsakė: ,,Kartą
pasirodžiau darbe su tokia galinga
ševeliūra (šukuosena — R. L.), to-
kiais pasistojusiais piestu plaukais,
kad mano bendradarbis pradėjo įro-
dinėti, jog aš labai panašus į dai-
lininką Schiele. Tąsyk su kolegomis

smagiai pasijuokėme, bet vis dėlto
keletui dienų prabėgus visa tai rimtai
apmąsčiau ir nutariau kurti apie jį
filmą. Pagalvojau – kol dar neprap-
likau, reikia ekrane įkūnyti šį per-
sonažą. Aš, žinoma, labai daug skai-
čiau, gilinausi į jo gyvenimą, bet filme
didesnė jo asmenybės dalis yra iš-
galvota. Manau, kad jis buvo pa-
kankamai normalus ir patikimas
žmogus, greičiausiai romantiškos
natūros ir neturintis polinkio nei į
kruvinas dvikovas, nei į tą žiaurumu
pasireiškiantį pavydą savo sesers
atžvilgiu, ką pamatysite kine. Visa tai

sugalvota.”
O į klausimą, ar yra kitų sąlyčio

taškų – be išvaizdos panašumų – tarp
filmo herojaus ir jo kūrėjo, atsakymas
buvo paprastas: ,,Gal ryžtas, pasi-
šventimas savo darbui mus sieja. Kai
skaitai apie Egon, žiūri į jo darbus,
matai, kaip jis buvo pasiryžęs su-
laužyti nusistovėjusias taisykles,
piešti, tapyti ir prasiskverbti pro tai,
kas buvo priimta, normalu, pro tai,
kas buvo rodoma galerijose tuo metu
(...) Tai, kad jis buvo ne iš tos
aplinkos, bet norėjo tą kliūtį įveikti,
susikurti sau karjerą, gyvenimą, ta-
me aš matau panašumų. Aš neturiu
ryšių, privilegijų, galimybių kurti
didelius filmus, bet vis tiek esu pa-
siryžęs užbaigti savo projektus.”

„Sun Times”, „Reader” bei kiti
populiarūs Čikagos laikraščiai ste-
bėjosi, kaip Dukavičius sugebėjo
sukurti tokios apimties filmą su labai
jau kukliu 4,000.00 dol. biudžetu.
Nepaisant trūkumų, žiūrovų pagei-
davimu šis kiek kontroversinis filmas
vėl grįžta į kino teatro ekranus. Ne-
praleiskite progos pamatyti ,,Egon”
rugpjūčio 14 d. 8 val. v. Gene Siskel
kino salėje, Čikagoje. Norėtųsi, kad
filmo peržiūroje dalyvautų kuo dau-
giau lietuvaičių – mūsų dėmesys
svarbus kūrėjo ateičiai.

Ar visas gyvenimas sukasi tik
apie kiną ir muziką?

Keith gerai jaučiasi ten, kur jis
gyvena – Pilsen rajone. Tai Čikagos
pietrytinė dalis tarp Damen ir Hals-
ted, tarp 16 ir 22 gatvių. Čia įsikūrusi
seniausia meksikiečių bendruomenė
ir gatvėse ryškūs jų kultūros pėdsa-
kai: galerijos, restoranai, naktiniai
klubai, net gatvės freskų gali pa-
matyti. Keith tikisi, jog kiti irgi pa-
mėgs šį rajoną, ir ne vien dėl to, kad
čia auga nekilnojamo turto vertė, o
dėl paties rajono – jo atmosferos, pa-
togumo. Nenuostabu, kad Keith bū-
tent Pilsene atrado savo namus ir
kūrybinę užuovėją (kaip, beje, ir šio
dienraščio vyr. redaktorė!). Kadaise,
maždaug prieš pusę amžiaus, tai
buvo populiarus lietuvių imigrantų
rajonas, iki šiol Cermak gatvėje
tebeveikia lietuvių įkurta Mutual
Federal taupymo ir skolinimo ben-
drovė.

Na, o kaip su pomėgiais? Mano
pašnekovas nusikvatojo ir prisipaži-
no esąs azartiškas kaklaraiščių rinkė-
jas! Netingi ir dviračio pedalą minti.
Turi ,,prieštvaninį” britų gamybos
dviratį. Įkvėpimo pagautas, Keith
mėgsta apsirengti XIX a. angliško
stiliaus drabužiais (plačiomis, prie
kelių susegamomis kelnėmis, ,,V”
formos iškirpte megztiniu, skrybėle)
ir su taip pat atrodančia draugų kom-
panija ,,paroduoti” po miestą!

O mūsų telefoninio pokalbio
metu išgirdęs, kad atsitraukiau nuo
darbo, nes ruošiu vakarienei padažą
iš nuosavų pomidorų ir baziliko, pasi-
gyrė: ,,Ir mano balkone auga bazi-
likas! Ir pomidorai šauniai noksta.”
Patraukiau jį per dantį: ,,Ką, ponas
‘kinščikas’ dar ir daržininkas?”

Pabaigai, draugiškas patarimas:
stebėkite šio vyruko kūrybinį kelią –
jis toli gražu ne koks Pilypas iš Ka-
napių!

Režisierius Keith Dukavičius pats vai-
dina pagrindinį vaidmenį savo sukur-
tame filme apie austrų dailininką Egon
Schiele.

Keith Dukavičiaus filmą ,,Egon” galima bus pamatyti rugpjūčio
14 d., ketvirtadienį, 8 val. v. Gene Siskel kino salėje (164 North
State Street, skersai buvusios „Marshall Field's”, dabartinės
„Macy’s” parduotuvės Chicago, IL 60601; tel.: 312-846-2600).
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KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

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

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

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

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

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

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

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

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

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

Rengiamasi î ñygî ,,Radvilû keliais”

Priimami norinçiû dalyvauti 
Seimo rinkimuose dokumentai

M. Mažvydo bibliotekai –
naujos knygos apie stalinizmâ

Vilnius, rugpjūčio 8 d. (ELTA) –
Penktadienį baigėsi registracija į tra-
dicinį Lietuvos kariuomenės rengia-
mą pėsčiųjų žygį ,,Radvilų keliais”,
skirtą Radvilų dinastijai atminti.

Dalyvauti aštuntajame, Lietuvos
Didžiosios kunigaikštystės maršalkai
Albertui Radvilai skirtame žygyje
rugpjūčio 18–21 d. jau užsiregistravo
apie 500 žygeivių – karių ir civilių iš
Lietuvos ir užsienio.

Šiais metais žygio dalyviams ruo-
šiamos keturios skirtingo ilgio trasos,
kurios nusities po Jonavos rajoną.
Per keturias žygio dienas žygeiviai
turės pėsčiomis įveikti vieną iš pasi-

rinktų trasų.
Žygio ,,Radvilų keliais” projektas

pradėtas 2001 m. Juo siekiama ska-
tinti glaudesnius kariuomenės ir vi-
suomenės ryšius, skatinti domėtis
Lietuvos istorija ir puoselėti visuo-
meniškumą.

Praėjusių metų žygis buvo skir-
tas Vilniaus vaivadai ir Lietuvos kan-
cleriui Mikalojui Radvilai Senajam.
Panašūs žygiai, susiję su svarbiomis
šalies istorinėmis asmenybėmis ar
įvykiais, tradiciškai organizuojami
daugelyje NATO valstybių kariuo-
menių. 

Î Moldovâ� ir Rumunijâ iškeliavo
Lietuvos pagalba

Vilnius, rugpjūčio 8 d. (BNS) –
Penktadienį prasidėjo partijų ir kan-
didatų, norinčių dalyvauti Seimo rin-
kimuose, pareiškinių dokumentų
įteikimas rinkimų komisijoms.

Partijos ir asmenys, nusprendę
tapti kandidatais į Seimo narius, pri-
valės Vyriausiajai rinkimų komisijai
(VRK) ir apygardų rinkimų komisi-
joms pateikti privalomus kandidata-
vimui dokumentus.

Kiekvienas savarankiškas rinki-
mų dalyvis iki rugsėjo 2 d. privalės
pateikti ne mažiau kaip tūkstantį jį
remiančių piliečių parašų. Dokumen-
tų priėmimas baigsis rugsėjo 8 d. 

Partijos, norinčios dalyvauti Sei-
mo rinkimuose, iki ketvirtadienio va-
karo privalėjo Teisingumo ministeri-
jai pateikti savo narių sąrašus. Taip
siekiama patikrinti, ar partijos narių
skaičius atitinka Politinių partijų įs-
tatymo reikalavimams, t. y. , ar parti-
ja turi ne mažiau kaip tūkstantį narių.

Iš 41-os Lietuvoje registruotos
partijos ministerijai savo narių sąra-

šus pateikė 22 partijos.
Dokumentus pateikė ,,Tvarkos ir

teisingumo”, Darbo, ,,Fronto” parti-
jos, ,,Jaunoji Lietuva”, socialdemok-
ratų, Tautos prisikėlimo partijos, Li-
beralų ir centro sąjunga, Lietuvos
lenkų rinkimų akcija, Lietuvos so-
cialdemokratų sąjunga, Tėvynės są-
junga – Lietuvos krikščionys demok-
ratai, Lietuvos valstiečių liaudininkų
sąjunga, Lietuvos centro partija, Lei-
boristų partija, Krikščionių konser-
vatorių socialinė sąjunga, Naujoji są-
junga (socialliberalai), Lietuvos libe-
ralų sąjūdis, Lietuvos laisvės sąjunga,
Pensininkų partija, Pilietinės demok-
ratijos partija, Tautinė partija ,,Lie-
tuvos kelias”, Lietuvos rusų sąjunga
bei Lietuvos liaudies sąjunga ,,Už tei-
singą Lietuvą”.

Partijos, nepateikusios savo na-
rių sąrašų iki rugpjūčio 7 d., nebegali
dalyvauti Seimo rinkimuose. Tam,
kad patektų į Seimą daugiamandatė-
je apygardoje, partija turi gauti dau-
giau nei 5 proc. balsų.

Vilnius, rugpjūčio 7 d. (ELTA) –
Lietuvos nacionalinės Martyno Maž-
vydo bibliotekos fondus papildys nau-
jausios Rusijos knygos apie staliniz-
mo istorijos tyrimus. Jas bibliotekai
dovanoja Pagalbos kultūros centrų
užsienyje plėtrai fondas.

Rugpjūčio 12 dieną bibliotekoje
bus pristatomas Pirmojo Rusijos pre-
zidento Boris Jelcin fondo ir leidyklos
,,Rusijos politinė enciklopedija” pro-
jektas, skirtas stalinizmo istorijos ty-
rimams, parengta fotografijų paroda
ir rodomas dokumentinis filmas apie
B. Jelcin gyvenimą ir veiklą.

Vykdant bendrą B. Jelcin fondo
ir leidyklos ,,Rusijos politinė enciklo-
pedija” projektą, skirtą stalinizmo is-
torijos tyrimams, 2008–2010 m. Ru-
sijoje bus parengta ir išleista 100 ge-
riausių šia tema parašytų Rusijos ir
užsienio autorių knygų. Renginio me-
tu bibliotekai bus įteiktos penkios

pirmosios šios serijos knygos.
Pagalbos kultūros centrų užsie-

nyje plėtrai fondas jau perdavė Na-
cionalinei M. Mažvydo bibliotekai
apie 1,000 vienetų šiuolaikinių Rusi-
jos leidinių iš ekonomikos, politikos,
verslo, teisės sričių, enciklopedijų ir
žinynų, literatūros mokslo ir groži-
nės literatūros knygų. M. Mažvydo
bibliotekai suteikta prieiga prie Ru-
sijos elektroninių duomenų išteklių
,,Bibliotekininkystė ir informacinis
aptarnavimas”. Finansinę paramą
šiam projektui teikia Pirmojo Rusijos
prezidento B. Jelcin fondas.

Fotografijų parodoje, skirtoje B.
Jelcin gyvenimui ir veiklai, galima
pamatyti įvairių Rusijos fotografų
darbus bei nuotraukas iš Jelcin šei-
mos archyvų. Jos leidžia pažvelgti į
prezidentą B. Jelcin ir kaip į paprastą
šeimos žmogų, bet tuo pačiu – išskir-
tinę asmenybę. 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.                                                                                 

Vilnius, rugpjūčio 8 d. (ELTA) –
Į nelaimės nusiaubtą Moldovą išsiųs-
ta Lietuvos humanitarinės pagalbos
siunta. Į nuo liūčių nukentėjusį re-
gioną išsiųstos guminės valtys, valčių
varikliai, guminiai batai. Bendra pa-
galbos vertė – apie 250 tūkst. litų.

Praėjusią savaitę dėl smarkių liū-
čių išsiliejo Pruto ir Dniestro upės,
sunaikinta užtvanka prie Dniestro,
apsemti 46 kaimai, užlieta 850 gyve-
namųjų namų, 100 namų sugriauta.

Iš 12 rajonų išgabenta apie 6 tūkst.
žmonių, o 6 rajonai vis dar yra nelai-
mės zonoje. Tai – didžiausias potvy-
nis Moldovoje per pastarąjį šimtmetį.

Lietuva suskubo teikti humani-
tarinę pagalbą ir potvynio nusiaubtai
Rumunijai. Anot priešgaisrinės ap-
saugos ir gelbėjimo departamento
(PAGD) prie Vidaus reikalų ministe-
rijos (VRM) pranešimo, pagalbos kro-
vinį išskraidino iš Šiaulių Zoknių oro
uosto karinių oro pajėgų lėktuvas.
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   TToommaass VViilluucckkaass  
SSppeecciiaalliiaaii ,,,,DDrraauugguuii””

iišš LLiieettuuvvooss   

Penktadienį azijietiška estetika
ir spalvų ugnimi sprogusios Olimpi-
nės žaidynės mus akimirksniu pada-
rė abejingus politiniams skandalams,
partijų rinkiminiams viražams. Nuo
šiol mūsų gyvenimo ritmą 16 dienų
diktuos Beijing kovų tempas ir įtam-
pa. Nors galime būti abejingi sportui,
bet turime sutikti su kažkada popie-
žiaus Jono Pauliaus II pasakytais žo-
džiais, kad jis yra tapęs „modernybės
ženklu”. Ir niekas geriau už Olimpi-
nes žaidynes negali mums padėti šio
ženklo suprasti. 

Idealizmo ir romantikos
propaganda

Šiuolaikinės Olimpinės žaidynės
nuo savo atgaivinimo XIX a. pabai-
goje iki šių dienų patyrė smarkių pa-
sikeitimų. Jos buvo glaudžiai susietos
su XX a. žmonijos išgyvenamais isto-
riniais ir kultūriniais lūžiais. Pats
olimpizmo tėvas baronas Pierre de
Coubertin neneigė, kad atkurti Olim-
pines žaidynes jį akino nacionalinis
interesas, kai jis buvo įsitikinęs, jog
1870–1871 m. Prancūzų-prūsų karą
prancūzai pralaimėjo dėl prasto fizi-
nio pasirengimo, tad Olimpinės žai-
dynės esą turėjo pakeisti prancūzų fi-
zinės kultūros būklę. Be to, stipriu
postūmiu atsirasti šiuolaikiniam
olimpiniam judėjimui tapo 1875–
1881 m. vokiečių archeologo Ernst
Curtius atkasti senovės Olimpijos
griuvėsiai. Būtent iš antikinės praei-
ties modernios visuomenės sportinis
judėjimas sėmėsi įkvėpimo rengti
kompleksines, jungiančias įvairius
sportininkus bei sporto šakas varžy-
bas. Pierre de Coubertin pasakė: „Jei
vokiečiai surado Olimpiją, tai pran-
cūzai gali rasti olimpiadą!”

Pradžioje Olimpinės žaidynės te-
buvo masinis kūno kultūros entu-
ziastų, besivadovaujančių šūkiu
„Svarbu ne nugalėti, bet dalyvauti”,
renginys. Griežtai pasisakęs prieš
sporto profesionalizmą, olimpinis są-
jūdis iškėlė besitreniruojančio, valin-
go, garbingo, harmoningo žmogaus
idealą. Šis kupinas gaivališkumo ir
humanizmo, tam tikros romantikos
olimpinio sąjūdžio laikotarpis gana
greitai pasibaigė. 

Ideologinių kautynių vieta

1936 m. Berlyno olimpiada pa-
sauliui parodė, kad nuo šiol Olimpi-
nės žaidynės taps ideologinių kauty-
nių vieta. Tos žaidynės visiems turėjo
įrodyti, jog gyvuoja tik viena sportui
sutverta rasė – arijai. Pasaulis pikti-
nosi dėl Olimpiados rengimo vietos ir
dėjo pastangas žaidynes perkelti į
Barseloną. 1935 metais, būdamas
Tarptautinio olimpinio komiteto
(TOK) garbės pirmininku, Pierre de
Coubertin aplankė Berlyną ir buvo
taip sužavėtas nacistine Vokietija, jog
net svarstė galimybę palikti vokie-
čiams teisę į savo raštus, o kalbėda-
mas per nacionalinę radiją Hitlerį pa-
vadino „vienu kūrybingiausių mūsų
epochos asmenybių”. Ne ką mažiau
nacistine Vokietija buvo sužavėta ir
Berlyną Olimpiados išvakarėse ap-
lankiusi TOK komisija, kurios pir-
mininkas amerikietis Avery Brun-
dage net pareiškė, kad žydai neturi
naudoti žaidynių kaip ginklo savo ko-
voje su naciais... Laimė, bet gyvenimo

tikrovė vėl apsireiškė visu gyvybin-
gumu, ir juodaodis Jesse Owens, su-
sižėręs keturis auksinius apdovano-
jimus, niekais pavertė dar vieną
kruopščiai kurtą mitą.

Už šiuos poelgius po Antrojo pa-
saulinio karo TOK atsiprašė, tačiau
politikavimas aplink žaidynes tik
stiprėjo, nes šios pamokos nebuvo ge-
rai išmoktos, ir kas ketveri metai šal-
tojo karo kovos persikeldavo į Olim-
pinių žaidynių sostines. Raudonojo
bloko ir laisvojo pasaulio priešprieša
iki pat Barselonos 1992 m. Olimpia-
dos buvo neišvengiamas žaidynių

ženklas. Dėl Sovietų Sąjungos įsiver-
žimo į Afganistaną 1980 m. Maskvoje
vykusios vasaros Olimpinės žaidynės
patyrė demokratinių šalių boikotą.
Po ketverių metų Los Angeles (JAV)
vykusios žaidynės susilaukė „atsa-
komojo veiksmo” – komunistinių ša-
lių boikoto. Marksistiniai ideologai
pergales olimpiadose mikliai išnau-
dodavo kaip priemonę išaukštinti ko-
munizmą kuriančio žmogaus gyveni-
mo būdą. Šiam tikslui pasiekti būda-
vo nesiskaitoma su jokiomis priemo-
nėmis. Pavyzdžiui, Vokietijos Demok-
ratinėje Respublikoje valstybės
lygmeniu buvo sukurta ne tik talentų
paieškos, bet ir skatinamųjų
preparatų (dopingo) vartojimo bei jų
slėpimo galinga sistema, sužalojusi
daugybės sportininkų sveikatą ir
gyvenimus. Vis dėlto ištvėrusios du
pasaulinius karus, šaltojo karo nuti-
kimus, susiskaldymus tarp tautų
Olimpinės žaidynės išlieka pačiu
reikšmingiausiu pasaulio jaunimo su-
sibūrimu.

Žaidynės tampa verslu

Tačiau olimpiniam sąjūdžiui ne-
išvengiamai kyla tiek senų, tiek nau-
jų iššūkių. Nors pats sportas tampa
pasaulį vienijančiu veiksniu, tačiau
varžymesi yra užkoduotas tautinis
interesas, kuris vis labiau pradeda
vyrauti tokiuose didžiuliuose festiva-
liuose kaip Olimpinės žaidynės. Tau-
tinis pasididžiavimas dėl sportininkų
pasiekimų (ypač mažoms šalims) tam-
pa pasipriešinimo simboliu globaliza-
cijos cunamio akivaizdoje. 

Sportininkų laimėjimai atspindi
konkrečios šalies ekonominio, kultū-
rinio išsivystymo lygį, galėtume tarti,
vienos ar kitos tautos „svorį” pasau-
lio šalių bendrijoje, nes sportas nėra
tik nuogi rezultatai. Juk už kiekvieno
sportinio pasiekimo slypi visa darbo,
materialinių sąnaudų, žmogiškų iš-
teklių sistema. Savo ruožtu Olimpi-
nės žaidynės yra tartum atskaitos

Olimpinès ñaidynès: seni ir nauji iõõùkiai
taškas, nuo kurio atsiveria įvairios
vertinimo galimybės. 

Nūdien TOK funkcionieriai vi-
somis išgalėmis stengiasi depoliti-
zuoti žaidynes. Šiuolaikiniai olimpi-
nio sąjūdžio ideologai gerai supranta,
kad vienintelė priemonė nukenks-
minti politinių prieskonių aitrumą
yra vis didėjantis verslo domėjimas
žaidynėmis. Jos tampa milžinišku
pramoginiu reginiu, kurį per televi-
ziją gali išvysti kone kiekvienas pla-
netos gyventojas. Į žaidynių progra-
mą įtraukiama daugiau „televizinių”,
„erotiškesnių” (kaip paplūdimio tink-

linis) sporto šakų, nepopuliarios, te-
levizijai neparankios sporto šakos
taip pat verčiamos „pasitempti”, su-
paprastinti taisykles arba išbraukia-
mos iš žaidynių programos, olimpinės
aikštės atidaromos vadinamiesiems
profesionalams. Kad ir kaip keista,
bet ši šventės, festivalio, atsipalaida-
vimo ir malonumo nuotaika, vyrau-
janti pastarojo dešimtmečio žaidynė-
se, yra artima graikų olimpiadų dva-
siai, kai graikai taip atsipalaiduoda-
vo, jog net pamiršdavo savo pagrindi-
nę „sporto šaką” –  karus tarp miestų.

Ar žaidynės paskatins
demokratiją Kinijoje?

Vis dėlto stiprėjant įtampoms pa-
saulyje tai atsiliepia ir olimpiniam są-
jūdžiui. Iki šiol TOK pasirinkimas
padaryti Beijing Olimpiados sostine

kelia rimtų abejonių, nes nuo pat
1988 metų Olimpiados Seule nebuvo
tiek politinių nesutarimų kaip su pra-
sidedančių žaidynių sostine.

Klausimas, ar žaidynės paskatins
olimpinių principų – pakantumo ir
„garbingo žaidimo” – įsigalėjimą už
Kinijos aikščių ribų, lieka neatsaky-
tas. Kaip neramina ir kiti klausimai.
Ar Beijing per šias dvi rugpjūčio sa-
vaites visam pasauliui parodys ne tik
paradinę savo pusę? Ar Olimpiada
nevirs komunistų partijos valdžios įt-
virtinimo viešųjų ryšių akcija? Juk
kol kas Kinijos režimas vykdė tik rep-
resijų, propagandos ir problemų slė-
pimo strategiją. 

Stebina, kad TOK „pamiršo”, jog
Beijing matė Tiananmenio žudynės,
kad Kinijoje nutildyta žiniasklaida,
nuolat persekiojami disidentai, ver-
giškai dirbama „laogose” priverstinio
darbo stovyklose, yra politiniai kali-
niai, 42 kategorijų visuomenei pavo-
jingų asmenų sąrašai... Na, o tibetie-
čių laisvės siekis nuolat naikinamas
net iki kraujo praliejimo. Ar Olim-
piada Beijing nėra savotiškas bend-
rininkavimas su Kinijos komunisti-
nio režimo vykdoma politika?

Nenuostabu, kad prieš žaidynes
net buvo pasigirdusios kalbos apie jų
boikotą. Tačiau po Montreal, Mask-
vos ir Los Angeles olimpiadų boikotų
TOK priėmė savo įstatų pataisą, kad
boikotuojančios šalys šalinamos iš
šios organizacijos. Tad Beijing žaidy-
nių boikotas didelio susižavėjimo ne-
sulaukė. Kai kurių šalių vadovai
(Prancūzijos, Vokietijos, Kanados)
apsiribojo paprasčiausiu neatvykimu į
oficialias olimpinių žaidynių iškilmes.

Tokiomis aplinkybėmis Lietuvos
prezidento Valdo Adamkaus sprendi-
mas nevykti stebėti Olimpinių žaidy-
nių atidarymo Beijing yra morališkai
svarbus. Nors prezidentas nepaaiš-
kino tokio savo apsprendimo motyvų,
tačiau jis yra vertas pagarbos. 

Vis dėlto norisi tikėti, kad di-
džiausia pasaulio sporto šventė taps
švente ir eiliniams Kinijos žmonėms,
kad po jos ir šioje šalyje padidės lais-
vės bei demokratijos apraiškų.

Olimpiados išvakarėse Vilniaus centre degintos žvakės už Tibeto laisvę. 
Piotro Romančiko (ELTA) nuotr. 
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

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

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

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

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimâ

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

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

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

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

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

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

Chirurgai 

DDrr.. VViiddaa II..PPuuooddžžiiūnniieenn�
HHeeaalltthhyy CCoonnnneeccttiioonn

CChhiirroopprraaccttiicc && RReehhaabb CClliinniicc

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

patarimai.

1166554477 WW.. 115599 SSttrreeeett
LLoocckkppoorrtt,, IILL 6600444411 

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

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

9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge

TTeell.. ((770088)) 663366--66662222
Holy Cross Hospital, #410S
TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Plastinè chirurgija

Stuburo ir skausmo ligos 

Chiropraktika ir 
manualinè terapija

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

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

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

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

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

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

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

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

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

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

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

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

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

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

663300--994411--22660099

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

AANNDDRREEWW EENNGGEELL,, MMDD
Illinois Pain Institute

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

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

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

IMIGRACIJA Į JAV ŠEIMOS 
SUSIJUNGIMO PAGRINDU

JAV imigracijos įstatymai leidžia
šios šalies piliečiams, ne jaunesniems
nei 21-eri metai amžiaus, teikti peti-
cijas artimiausių šeimos narių, no-
rinčių emigruoti į JAV, naudai. Deja,
panaši teisė, išskyrus sutuoktinių bei
nepilnamečių vaikų imigracines peti-
cijas, nesuteikiama ,,žaliosios korte-
lės” turėtojams. 

Norinčiam tokiu būdu imigruoti į
šalį šeimos nariui, kaip ir daugelio ki-
tų kategorijų imigrantams, reikia
praeiti dviejų dalių procesą. Pirmiau-
sia turi būti patvirtinta pateikta peti-
cija, o po to, priklausomai nuo gyve-
namosios vietos, asmuo privalo kreip-
tis dėl ,,žaliosios kortelės” išdavimo.
Jei jis/ji gyvena užsienyje, imigraci-
nės vizos turėtų kreiptis į JAV am-
basadą, o jei jau yra JAV ir turi legalų
statusą – pateikti prašymą statuso
pakeitimui (,,Adjustment of status”,
USCIS forma I-485). 

Sunkumų šeimos susijungimo
atveju gali sukelti didžiuliai ,,kamš-
čiai” susidarę eilėje gauti imigracines
vizas šeimos nariams (pagal JAV
Valstybės departamento nustatytą
tvarką ir kasmetines kvotas).  Pvz.,
šiuo metu asmenims, norintiems imi-
gruoti pagal brolių/seserų kategoriją,
numatomas, priklausomai nuo jų
kilmės šalies, nuo devynerių iki be-
veik dvidešimties metų laukimo lai-
kas; piliečių vaikams, kuriems reika-
lingas vizos numeris, gali tekti laukti
eilėje nuo šešerių iki šešiolikos metų,
o nuolatinių gyventojų sutuokti-
niams bei nepilnamečiams vaikams –
vidutiniškai apie penkerius metus
(pagal ,,US Department of State Visa
Bulletin” informaciją). 

Artimiausių šeimos narių, kaip ir
kitų kategorijų asmenų, imigracijos
politiką nusako Imigracijos ir tauty-
bės teisinis aktas, priimtas dar 1952
m. (The Immigration and Nationality
Act), atskiras procedūras reglamen-
tuojant Federalinių nuostatų kodek-
sui (Code of Federal Regulations). 

Į JAV piliečių ,,artimiausių gimi-
naičių” sąrašą įeina tėvai, tikri bro-
liai ir seserys (bent vienas iš tėvų pri-
valo būti bendras), taip pat – broliai
ir seserys, ,,įgyti” per tėvų santuoką
ar įvaikinimą. JAV piliečių vaikų
(santuokinių, nesantuokinių, bet tu-
rinčių tėvystės įrodymą, bei įvaikin-
tų) ir piliečių sutuoktinių imigracija,
nors reglamentuojama tų pačių įsta-
tymų, vykdoma pagal kiek kitokią
schemą. Pirmiausia, tiek piliečių,

tiek ,,žaliosios kortelės” turėtojų vai-
kai bei sutuoktiniai tam tikromis ap-
linkybėmis gali patekti į šalį pagal
specialias vizas (atitinkamai, K ir V
kategorijos). Tai numatoma 2000-
aisiais metais priimtame Legal Im-
migration Family Equity (LIFE) tei-
siniame akte. Tačiau norėdami įgyti
nuolatinio gyventojo statusą (,,žaliąją
kortelę”) šie asmenys paprastai taip
pat turi praeiti peticinį procesą. 

JAV piliečiams suteikiama teisė
teikti peticijas savo sutuoktinio bei
vaikų (susituokusių ar nesusituo-
kusių) naudai. Deja, sulaukusiems
21-erių metų amžiaus ir vyresniems
(arba jaunesniems, tačiau jau susi-
tuokusiems) piliečio vaikams taip pat
yra būtina pirmiausia gauti imigra-
cinę vizą, todėl vėlgi iškyla ,,kamš-
čių” problema. JAV piliečių sutuok-
tiniams, jų tėvams bei nesusituo-
kusiems ir jaunesniems nei 21-eri
metai amžiaus jų vaikams ,,žaliosios
kortelės” suteikiamos be eilės. Tiesa,
įvaikintų vaikų atveju galioja rei-
kalavimas, kad įvaikinimo procesas
būtų pasibaigęs prieš tai, kai vaikui
sukako 16 metų (kai kuriais atvejais
gali prireikti atskiros peticijos įro-
dant, kad įsivaikintas našlaitis/-ė yra
artimas giminaitis).

JAV nuolatiniams gyventojams
(,,žaliosios kortelės” turėtojams) lei-
džiama teikti peticijas tik sutuoktinio
bei savo nesusituokusių, jaunesnių
nei 21-eri metai amžiaus vaikų nau-
dai (kai kuriais atvejais – ir vyresnių
nei 21-eri metai amžiaus, tačiau
nesusituokusių vaikų naudai). Jei
,,žaliosios kortelės” turėtojas įgyja šį
statusą ne kaip artimas piliečio gimi-
naitis, jo nepilnamečiai nesusituokę
vaikai turi teisę automatiškai įgyti šį
statusą drauge su juo – be atskiros
peticijos ir laukimo eilėje. Visais
kitais atvejais, ,,žaliosios kortelės”
turėtojo vaikams teks laukti, kol
jiems bus išduotas imigracinės vizos
numeris. 

Pagal US Department of State,
USCIS bei žiniasklaidos informaciją

parengė Vaida Maleckaitė

Primename, jog straipsnyje pa-
teikta informacija yra grynai švie-
čiamojo pobūdžio, todėl neturėtų būti
vertinama kaip profesionali konsul-
tacija imigracijos klausimais. Kiek-
vienu konkrečiu atveju būtina pasi-
tarti su profesionaliu teisininku ar
kitu imigracinės teisės specialistu.  

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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

LAKE COUNTY
PLASTIC SURGERY

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

www.lc-plasticsurgery.com

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

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

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

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

Tel. 630-571-2630

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

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

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

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

Valandos pagal susitarimâ

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�

PRIEŽIÙRA

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.

Seneliû namai (6 vietû) saulètoje
Kalifornijoje. Jauki namû aplinka,
puikus maistas, rùpestinga prieñiùra.

Laukiame Jùsû! Leidimas:
#197607449. Renata Guñauskienè

(661)-702-1808
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

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

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

GinekologijaDr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

Jame buvo rėmeliai su mano tė-
velių nuotrauka. Ji dabar kabo mano
lovos galvūgalyje. Nuolat į ją pasi-
žiūriu.

51. 1949 m. spalio 2 d.
Šiandien mes ėjome į artimiausią

kolūkį kasti bulvių. Gerokai padirbė-
jome. Ilgai kasėme, užtai nugara
skauda, bet tai praeis. Tada ir ilgesnį
laišką parašysiu. Dirbu kur ir anks-
čiau. Vis svajoju sugrįžti ir vėl mo-
kytis.

(Prie atgalinio adreso parašyta
„Komendanstki” – L. R.).

52. 1949 m. lapkričio 2 d.

Jau rašiau, kad Jūsų vyro sese-
rėno Jurgio, esančio Maskvoje, pa-
prašiau man reikalingų knygų. Pa-
rašysiu, kai ką nors gausiu. Papra-
šykite, kad mano sesutės man daž-
niau rašytų. Norėčiau, kad jos man
savo šeimos nuotraukų atsiųstų.

Vienas Jūsų pažįstamas Juozas
iš Dalginės ruošiasi pasiųsti Jums
nedidelę dovanėlę – mūsų vietinių
meistrų rankdarbį. Tik Jūs nesupy-
kite ir neuždrauskite to daryti. Jis
taip Jums už viską dėkingas.

Čia jau buvo žiema prasidėjusi,
net –16 ̊C. Dabar truputį atšilo – 3–6
C̊. Sniego dar nėra. Juozas.

(Aš turiu tą nedidelę, medinę,
širdies formos dėžutę. – L.  R.).

53. 1950 m. vasario  1 d.
Aš dabar dirbu cecho mechaniku.

Reikia sekti mašinų veikimą, remon-
tuoti ir statyti naujus įrengimus.
Darbo labai daug. Dirbu ir vakarais,
bet tai dar geriau – laikas greičiau
bėga. Kai tik turiu laisvą minutę,
pradedu ilgėtis tėvynės. Taip norė-
tųsi pamatyti tas brangias vietas ir
padirbėti ten. Norėčiau susitikti Jus
visus artimuosius, norėčiau kaip nors
atsilyginti savo geradariams.

Buvo labai šalta, net -42–46 ̊ C,
bet dabar jau -20–25 ̊C. Tai jau nieko
blogo, o kai esti -18 ̊C, mes džiaugia-
mės, kad jau šilta... Juozas.

54. 1950 m. balandžio 16 d.
Brangioji Teta, nesirūpinkite

taip labai manimi. Aš čia jau įpratęs.
Prašau Jūsų pasirūpinti mano sese-
rimi Pranute, o ir broliene Onute. Pet-
rutė skundžiasi širdimi. Jums, kaip
moterims, daug sunkiau, negu man.

Dirbu, kaip ir anksčiau, cecho
mechaniku. Darbo pakanka. Sten-
giuosi mechanizuoti sunkius darbus.
Pastačiau 55 metrų ilgio transporterį
žaliavos padavimui, pastatėme kel-
tuvą. 75 metų atstumui įrengėm va-
gonėlius. Dabar ruošiuosi pastatyti
transporterį pjuvenoms ir gamybos
atliekoms išgabenti iš cecho. Taigi,
darbo pakanka ir vakarais. Labai
trūksta techniškų knygų, kurių čia ir
gauti neįmanoma.

Koks pavasaris pas Jus? Gal kitą
pavasarį ir aš jau sutiksiu tėvynėje.

55. 1950 m. gegužės 2 d.
Ir čia jau pavasaris. Atšilo, vakar

net karšta buvo. Jau visur sausa.
Vanduo mūsų upėje (Sosva? – L. R.)
pakilo, užliejo krantus ir upė tapo
ežeru, tai reiškia, kad iš kalnų ati-
tekėjo vanduo. Greit ir vasara ateis,
tik čia ji labai trumpa. Visiems linkiu
viso gero. Juozas.

56. 1950 m. birželio 1 d.
Paskutiniu metu mums sumaži-

no susirašinėjimą – turime teisę gauti
tik po vieną laišką du kartus per
mėnesį, tiek pat kartų ir išsiųsti po
vieną laišką, o „aplink” (šis žodis
parašytas lietuviškai – L. R.) ne taip
paprasta.

Dirbu labai daug. Laikas bėga.
Plaukai jau pradėjo žilti, ypač pasku-
tiniais metais. Jums dėkingas. Juozas.

57. 1950 m. liepos 19 d.
(Laiškas parašytas lietuviškai, ne

per paštą – L. R.).
Brangioji ir geroji Tetule, šian-

dien rašau ilgesnį laišką ir jį perduo-
siu Jums per namo važiuojantį tau-
tietį Stasį. Tai artimiausias man žmo-
gus, su kuriuo dalindavausi visomis
mintimis, vargais, rūpesčiais, sva-
jonėmis. Jis anksčiau už mus visus
grįžta į tėvynę. O man gi labai negreit
tai pavyks. Aš tik dabar parašysiu
Jums, brangieji giminaičiai, ko iki
šiol ir pats dar nežinojau. Baigęs savo
terminą, neturėsiu teisės grįžti namo
ir su sargyba būsių ištremtas kur
nors į Krasnojarską ar Karagandą, ar
kur kitur į tolimus kraštus...

Tai man labai ir labai skaudu,
bet nieko nepadarysi. Visi iš čia su
panašiais straipsniais, ten „išvažiuo-
ja”. Ši žinia labai apkartino visą li-
kusį mano laiką.

Jei galios tas užskaitų žadėjimas,
apie kurį Jums rašiau, tai iš čia tu-
rėčiau išvykti gruodžio mėnesio pa-
baigoje. Tikslios datos dar nežinau.

Manau, kad ir Jūs jautėte, kad
manęs laukia toks tremtinio liki-
mas... Skaudu, ypač dėl to, kad jokios
savo kaltės nejaučiu. Juk aš visada
dirbau, mokiausi ir apie būsimą savo
gyvenimą galvojau, kad dirbsiu vi-
suomenei, savo tautai, jos gerovei ne
kokiais piktais užmojais vadovau-
damasis. Aš naujajai tvarkai niekada
niekuo nenusikaltau ir prieš ją nieka-
da nesiruošiau kovoti. Jūs gi gerai
žinote, kaip aš buvau namie auklėtas,
žinote, kaip formavosi mano pasau-
lėžiūra.

Toks jau mano likimas, kad aš
nesuspėjau darbu įrodyti, ko esu ver-
tas. Karo audra viską sujaukė. Šiose
sąlygose aš ir darbu negaliu atitai-
syti to, ką sujaukė karas. 

Juozo Siručio laiškai 
iš Sibiro lagerių 
(1945—1950)

Nr. 15

Tęsinį skaitykite kitame šeštadienio
numeryje.

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

PPIIGGIIAAUUSSIIOOSS KKAAIINNOOSS!!!!!!

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

WWeebb ssiittee:: www.vytistours.com

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

EE--mmaaiill:: pencylar@comcast.net

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

Ruošiame 2008 m. keliones 
î Õiluvos 400 metû jubiliejû.

D∂l informacijos skambinti Ritai Pençylienei

Dėmesio kryžiažodžių sprendėjai!

Naujas SUDOKU (4) galvosūkis ir gerai išsprendusių pavardės bus iš-
spausdintos rugpjūčio 23 d. šeštadienio ,,Drauge”. Redakcija
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

Accent
Homefinders

DRAUDIMO PASLAUGOS

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

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

708-423-5900

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

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

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055

RIMAS
STANKUS

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

HONIG – BELL

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

IÕNUOMOJA

IIššnnuuoommoojjaammii du 4 kamb.  butai.
Vienas Cicero miestelyje, o kitas
Kedzie ir 66 pl. su baldais. Netoli
parduotuvių. Geras susisiekimas.
Tel. 708-656-6599

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

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

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

STASYS CONSTRUCTION

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

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

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

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

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

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

•••ÎVAIRÙS•••

VISI STALIAUS
APDAILOS IR REMONTO

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

PRIEŽIÙRA

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

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

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

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

,,Still Proudly Serving Lithuanian Families”

HILLS
FUNERAL HOME

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

Other Locations Available
(708) 598-5880

“Formerly of Roseland”     “Family Owned & Operated”

Tel. 630 257 0339; 888 594 6604 1120 State St., Lemont, IL
www.alwayswithflowers.com           www.alwayswithflowers.net teleflora

FTD

Always with FlowersAlways with Flowers
Gèlès visoms progoms JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje

Ilgametei „Filiae Samogitiae” korporacijos pirminin-
kei, kolegei

A † A
ELENAI GRIGALAUSKAITEI

DOVILIENEI

mirus, giliausią užuojautą reiškiu jos sūnui BRU-
NONUI ir jo šeimai.

Nelė Apeikienė

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

2008 m. rugpjūčio 11 d. sukanka dešimt metų, kai netekome
žmonos bei motinos

A † A
ERIKOS SIDABRIENĖS

Erika džiaugėsi šeima, giminėmis, domėjosi spauda ir kultūra, o
laisvalaikius praleisdavo savo darželyje tarp gėlių. Visi artimieji
buvo įkvėpti jos gyvenimo džiaugsmu ir entuziazmu. Erika labai
mylėjo lietuvišką žodį, todėl abu vaikus išmokė lietuviškai.

Ji iškeliavo  Amžinybėn per anksti, po ilgos ir kankinančios
ligos. Visi, kurie mylėjo, pažinojo ir gerbė Eriką, kviečiami dalyvau-
ti šv. Mišiose pirmadienį, rugpjūčio 11 d. 8 val. ryto, Carmelite
Fathers koplyčioje, 1628  Ridge Rd., Munster, Indiana.

Kęstutis Sidabras, sūnus Viktoras, dukra Dalia ir jų
šeimos
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DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

Chemikas-Vaistininkas
JURGIS GRIGALAUSKAS

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti savo mal-
dose mūsų mylimą tėvelį, uošvį ir senelį, kurio netekome 1998 m.
rugpjūčio 6 d.

Šv. Mišios bus aukojamos Lietuvoje.

Liūdesyje lieka Jolanta ir Jonas Zubinai su šeima
Judita ir Robertas Yuskai su šeima

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

ZUZANA JUŠKEVIČIENĖ
Mūsų brangi ir mylima mamytė, močiutė, promočiutė ir uoš-

vienė iškeliavo į Amžinuosius namus 2007 m. rugpjūčio 11 d.
Šv. Mišios bus atnašaujamos rugpjūčio 10 d. 10:30 val. ryto Švč.

Mergelės Marijos  Gimimo parapijos bažnyčioje, Marquette Park.
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti ją savo mal-

dose.
Liūdinti šeima

Brangiam ir mylimam Tėveliui
A † A

ANTANUI ANDRIJONUI

iškeliavus pas Viešpatį, reiškiame giliausią užuojautą
mūsų mielai draugei, jo dukrai MARIJAI su vyru
DENNIS RILEY, žmonai p. ANDRIJONIENEI, duk-
rai RITAI OLSON su vyru DAVID ir jų šeimai bei vi-
siems artimiesiems. Kartu liūdime.

Teresė ir Linas Šoliūnai su šeima

Mylimam vyrui, tėvui, uošviui, seneliui
A † A

BALIUI KONDRATUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną ELENĄ KOND-
RATIENĘ, sūnų RAMŪNĄ ir SKIRMANTĘ KONDRA-
TUS, dukrą SIGITĄ ir SAULIŲ NAUJOKAIČIUS,
vaikaičius ALINĄ, VIDMANTĄ ir RIMGAILĘ su
šeima.

Daiva ir Arvydas Barzdukai
Gražina Blekaitienė

Milda ir Kęstutis Čižiūnai
Virginija ir Algimantas  Gureckai

Teresė ir Algimantas Landsbergiai
Dalė ir Algis Lukai

Meilė ir Tadas Mickai
Audronė ir Mikas Pakščiai

Mane pašaukė žemėje gimti
Mano protėvių kraujo jėga,
Mane saulė žadėjo auginti,
Šviesti kelią žvaigždynai degą.
Mane neški per meilę, per mirtį,
Gaivalingoji žemės jėga.

Kazys Bradūnas

...Išeinu iš žmonių, iš šios žemės gėlėtos,
iš žvaigždėtų naktų, iš saulėtų dienų, iš
būties laikinos, kuri vėto ir mėto, išeinu
amžinai... taip. Sudie, išeinu...

Išeinu iš džiaugsmų ir kas žemiška
visko – iš graudingų giesmių ir iš meilės
dainų, paukščių čiulbesio gyvo ir ošesio
miško į namus amžinuosius. Sudie.
Išeinu

Mano rankos anūkų galvelių neglostys,
neapglėbs per pečius, nepriglaus prie
širdies, per šalčius nesodins prie
įkaitusios krosnies, išeinu karalystėn
ramybės... SUDIE...

A † A
ALGIS BARAKAUSKAS

Mirė 2008 m. rugpjūčio 5 d., sulaukęs 76 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Gyveno  Detroit, MI, vėliau persikėlė į Mar-

quette Park,  Chicago, IL, o savo kelionę užbaigė Orland Park, IL.
Nuliūdę liko: žmona Bronė, dukros Onutė Savickienė su vyru

Jonu, Bronutė  D’Agostino su vyru Tony ir Kristina  Barakauskaitė;
anūkai Andrytė, Britutė, Jonukas,  Anthony, Tomukas, Matthew,
Maya bei kiti giminės ir artimieji.

Lankymas įvyko penktadienį, rugpjūčio 8 d. nuo 3 v. p. p. iki 9
val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.,
Lemont, IL (Derby ir Archer Ave. kampas).

Laidotuvių rytą šeštadienį, rugpjūčio 9 d., 9 val. ryto Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje 2700 W. 69th  St., Chicago, IL,
10 val. ryto aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionio palaikai
palaidoti Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoj gėlių šeima prašo aukoti šv. Mišioms.
Liūdinti šeima

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

2008 m. rugpjūčio 2 d. į amžiną gyvenimą iškeliavo brangus
tėvelis ir mylimas tėvukas, sulaukęs 96 metų

A † A
KAZYS MARKUS

Giliai nuliūdę liko: duktė Danguolė ir žentas Pijus Bielskus,
anūkės Kristina  Barone, Audra  Bielskutė, Lietuvoje seserys
Stasė Mikoliūnienė ir Vera Laučienė.

Žmona Bronė Paukštytė-Markienė mirė 2007 m. gruodžio 27 d.
Velionis gimė 1912 m. Rėksnių kaime, Šešuolių vlsč., Uk-

mergės apskrityje.
Lietuvoje baigė Marijampolės mokytojų seminariją ir moky-

tojavo Utenos apskrityje. Karo mokyklą baigė 1936 m. ir buvo pa-
skirtas ulonu pulko eskadrono vadu. Tose pareigose jis pasižymė-
jo jojimo varžybose ir buvo apdovanotas pasižymėjimo ženklais.
Vėliau perėjo į karo aviaciją ir tarnavo lakūnu žvalgu Šiauliuose.

Dėl karinės tarnybos buvo okupantų suimtas ir įkalintas. Jam
pavyko pabėgti. Slapstėsi, kol su šeima pasitraukė į Vokietiją.

1949 m. kartu su šeima emigravo į Ameriką ir gyveno Mel-
rose Park, IL. Ten dirbo ir įsijungė į lietuvišką veiklą.

A. a. Kazys Markus bus pašarvotas šeštadienį, rugpjūčio 16
d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje nuo 9 val. r.
iki 10 val. r. Tuojau po to bus atnašaujamos šv. Mišios.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose.
Laidotuvės bus privačios.

Liūdinti šeima

Pranešame visiems draugams ir pažįstamiems,
kad 2008 m. liepos 22 d. po ilgos ligos su šiuo
pasauliu atsiskyrė mūsų mielas

A † A
VYTAUTAS ANDRIULIS

Gyveno St. Pete Beach, Floridoje, anksčiau Čikagoje, IL.
Visus, kurie pažinojo a. a. Vytautą nuoširdžiai kviečiame jį

prisiminti savo maldose.
Šv. Mišios už a. a. Vytautą aukojamos šeštadienį, 2008 m.

rugpjūčio 9 d. 10 v. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemont, IL.
Laidotuvės privačios.
Velionis bus palaidotas Čikagos Tautinėse kapinėse.

Liūdintys žmona Aldona, dukros, sūnus, anūkai ir
proanūkiai
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��JAV Lietuvių Bendruomenės
Le  monto apylinkės valdyba rugpjūčio
10 d. po 11 val. r. lietuviškų šv. Mišių
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi-
joje visus kviečia į gegužinę.

�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).

�Šv. Antano parapijos lietuviai
Cicero rugpjūčio mėn. 17 d. po lietu-
viškų šv. Mišių paminės  Apsireiš -
kimo Šiluvoje 400 m.  jubiliejų. Minė-
jimo bei meninę programą paruošė
kun. dr. Kęstutis Trimakas.  Jis bus
minėjimo paskaitininkas. Bus ir vai-
šės.  Cicero lietuviai nuoširdžiai kvie-
čia  atvykti į šį minėjimą žmones ir iš
tolimesnių Čikagos apylinkių. 

�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.  

��JAV Lietuvių Bendruomenės
Le  monto apylinkės valdyba rugsėjo
21 d. kviečia į Čikagos Lietuvių ope -
ros pagerbimo vakarą, kuris vyks
Jau  nimo centro didžiojoje salėje,
5620 S. Claremont Ave., 4 val. p.p.
Bilieto kaina – 35 dol. Tuo pačiu bus
rengiamas tai progai skirtas leidinys.
Norinčius reklamuotis leidinyje ar
įdėti sveikinimus prašome kreiptis
tel.: 708-424-9345 (Nijolė Peni kai tė).

��,,Draugo” šimtmečio proga ren-
giamas istorinis leidinys apie dienraš -
čio steigėjus, buvusius redaktorius
bei bendradarbius. Leidinys bus gau-
siai iliust ruotas nuotraukomis, dien-
raščio gyvenimo įvykiais. Norinčius
įsi  gyti ,,Draugo” istori nį leidinį pra -
šome atsiųsti 15 dol. Vėliau leidinys
bus brangesnis. Be to, leidėjai laukia
aukų. Visų aukotojų pavardės bus
surašytos leidinyje.   

�,,Draugo” administracija pra -
ne ša, kad skelbta ,,Draugo” geguži-
nė neįvyks.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
Visos kriminalinès bylos
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Ieškome žmogaus, kuris parūpintų reklamas ir skelbimus į
,,Drau go” dienraščio puslapius. Dėl sąlygų prašome skambinti
Silvijai. Tel.: 773-585-9500

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų
globos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: Kazys
ir Liolė Kizlauskai $100 a. a. Nijolės
Banienės atminimui; Jonas ir Ona
Treškos $25; Andrius Bučas (Grand

Dukes Restaurant &  Deli) $1.369
studentų paramai;  Donatas Tijūnė-
lis $600 studentės paramai. Labai
ačiū. „Saulutė” (Sunlight Orphan
Aid), 414 Freehauf  St., Lemont,
IL 60439, tel. (630) 243-7275 arba
(630) 243-6435.

Pedagogas Jonas Kavaliūnas, ilgametis JAV LB Švietimo tarybos narys,
pirmininkas, perdavė savo archyvus Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui.
Kruopščiai surinktame archyve sukaupta žinios apie lietuviškas mokyklas
nuo maždaug 1969 metų, pateikiama daug laikraščių iškarpų, Švietimo tary-
bos dokumentai, susirašinėjimas vadovėlių leidimo, lituanistikos populiarini-
mo ir kitais svarbiais klausimais. 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centre Pasaulio lietuvių archyve yra
Švietimo fondas, kuriame kaupiama visa medžiaga, susijusi su JAV litua -
nistinėmis mokyklomis, mokytojais, programomis ir vadovėliais. Jono Kava-
liūno archyvas gausiai papildys minėtąjį fondą. Visus besidominčius maloniai
kviečiame apsilankyti LTSC ir susipažinti su šiuo ir kitais čia saugomais
archyvais. 

LTSC informacija

Gediminas Kavaliūnas, Jonas Kavaliūnas ir Vytautas Beleška Lituanistikos
tyrimo ir studijų centre.                                     Skirmantės Miglinienės nuotr.

Pasaulio lietuvių archyvo Švietimo fondas 
pasipildė nauja medžiaga

Omahos Lietuvių Moterų klubas paaukojo ,,Draugo” leidybai
paremti 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų atsiųstą auką.
Tikimės, kad ,,Draugas” dar ne kartą pasitarnaus Jūsų klubo naudai.

Algis Virvytis, gyvenantis Bridgewater, MA, paaukojo ,,Draugui”,
kaip jis rašo, ,,už gerą darbą”, 100 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame šiam
ištikimam ,,Draugo” skaitytojui ir bendradarbiui. 

Stasys Džiugas, bibliografas, rašytojas, veiklus visuomenininkas,
per septyniolika metų dirbęs ,,Draugo” administracijos ir spaustuvės
vedėju, su žmona Sofija, sužinoję apie leidžiamą istorinį leidinį, skirtą
,,Draugo” šimtmečiui pažymėti, atsiuntė sveikinimą ir 300 dol. auką.
,,Draugas” nuoširdžiai dėkoja už dosnią auką leidiniui paremti.

Keturioliktas pasaulio lietuvių
mokslo ir kūrybos simpoziumas įvyks
2008 m. lapkričio 26–30 d., Lemonte
(Čikagos priemiestyje), Illinois valsti-
joje, JAV. Simpoziumo rengėjai kvie -
čia viso pasaulio lietuvius išeivius ir
Lietuvos mokslininkus, kultūros dar-
buotojus bei kūrėjus dalyvauti šiame
renginyje. Norinčius dalyvauti pra -
šome pateikti savo darbų praneši -
mus. Dalyvaujantys galės susipažinti
su kitų lietuvių profesiniais pasieki-
mais ir tuo pačiu turės progą kartu
gvildenti mokslinius ir bendrus vi -
suo me ninius klausimus, kurie yra
svarbūs Lietuvai, lietuvių tautai ir po
platų pasaulį išsibarsčiusiai išeivijai. 

Pasaulis greitai keičiasi.  Lietuva
yra maža šalis ir nors turi daug gabių
ir sumaningų žmonių, jiems yra sun -
ku viską plačiai aprėpti, įžengti į jau
giliai įsišaknijusias mokslines struk-
tūras kitur pasaulyje, ir turėti gali -
mybę dirbti su pasaulinio masto įran-
ga.  Be to, patirtis rodo, kad moksli -
ninkas negali užsidaryti siaurame
savo disciplinos ratelyje, o turi pažin-
ti ir suprasti jo darbų ryšį bei įtaką su
jį supančiu pasauliu bei joje gyve-
nančia žmonija. Mokslo ir kūrybos
simpoziumas kaip tik ir suteikia pro-
gą bet kokiam lietuviui moksli ninkui
ir kūrėjui tokiam platesnės bei gi-
lesnės perspektyvos įsisavini mui.

Simpoziume bus aptariamos
globalizacijos grėsmės ir nauda mok -
s liniam išsivystymui bei pačios tautos
ir jos kultūros išlikimui, ir kaip
komunikacijos priemonių įvairovės ir

jų įtaka gali padėti šių pokyčių įver-
tinimui, susižinojimui ir bendravi -
mui. Tai ypatingai svarbu gausiai
išaugusiai emigracijai ir žymiai padi -
dė jusiam lietuvių bendruomenių
skai čiui užsienyje. Šiam tikslui skir-
tos specialios programos lituanistinių
mokyklų mokytojams ir studentams.
Plenarinėse ir mokslinėse sesijose
bus gvildenamos svarbios šių dienų ir
ateities problemos, liečiančios ener-
getikos iššūkius, jos plėtrą ir val -
dymą; aplinkosaugos ir klimato pa -
sikeitimų poveikius Baltijos jūros
regionui bei Lietuvai; lituanistiką;
išeivijos teisinius poreikius; sveikatos
apsaugos reiškinius; ilgalaikes psi-
chologines okupacijos pasekmes ir kt.

Simpoziumo metu vyks kul tū -
riniai renginiai, meno parodos, lietu-
viškų filmų festivalis ir svarbios mok -
s  linės bei pramoginės išvykos.  Yra
taip pat rengiamas baigiamasis iškil -
mingas pokylis.  Visuomenė yra taip
pat kviečiama atsilankyti.

Norintys dalyvauti simpoziume
su pranešimais prašomi užsiregis t -
ruoti iki rugpjūčio 15 d. el. pašto
adresu: www.mks14.com

Išskirtinais atvejais registracija
bus priimama iki rugsėjo 10 d.  Kita
in formacija apie simpoziumą tin-
klalapyje: www.JAVLB.org

Dr. Stasys Bačkaitis
JAV LB Krašto valdybos

vicepirmininkas mokslo reikalams
XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir

kūrybos simpoziumo ko-pirmininkas

PASAULINIO GARSO RENGINYS
LIETUVIAMS


