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•Šiurpas! (3) (p. 11)
•,,Žinių apie JAV lietuvių
jaunimą vis dar trūksta” (p.
14)

Sveikiname su Valstybės diena!

Barack Obama pasveikino Lietuvâ

prastus Jūsų šalies pokyčius nuo ta-
da, kai prieš 20 metų atkūrėte Nepri-
klausomybę”, – sveikinimo laiške ra-
šo JAV prezidentas.

,,Mes tikimės ir toliau šią partne-
rystę tęsti plėtojant taiką, demo-
kratiją ir pagarbą žmogaus teisėms
visame pasaulyje. Sveikinu Lietuvos
laimėjimus ir nuoširdžiai linkiu sėk-
mės Jums ir Lietuvai minint šią ypač
svarbią istorinę datą”, – rašo JAV
vadovas.

Vilnius, liepos 2 d. (ELTA) –
Jungtinių Valstijų vadovas Barack
Obama pasveikino prezidentą Valdą
Adamkų ir visus Lietuvos žmones
tūkstantmečio proga.

,,Šie metai yra ypatingi Jūsų tau-
tai. Jūs švenčiate Lietuvos vardo pa-
minėjimo rašytiniuose šaltiniuose
tūkstantmetį, o Vilnius tapo 2009
metų Europos kultūros sostine. Abu
šie įvykiai atspindi ne tik Lietuvos il-
gą ir turtingą istoriją, bet ir nepa-

Lietuvoje paminèta JAV Nepriklausomybès diena
Vilnius, liepos 1 d. (ELTA) –

Vilniuje trečiadienį tradiciškai buvo
paminėta JAV Nepriklausomybės
diena. Svečiai švęsti 233-iųjų JAV Ne-
priklausomybės metinių susirinko
Verkių rūmų parke.

Jau devintą kartą iš eilės JAV
Nepriklausomybės dienos minėjimą
rengė asociacija ,,American Chamber
of Commerce” (Amerikos prekybos

rūmai) Lietuvoje.
JAV Nepriklausomybės šventė,

kaip ir kasmet, Lietuvoje buvo šven-
čiama pagal amerikietiškas tradicijas.
Vakaro svečius sutiko Lietuvos ka-
riuomenės Garbės sargybos orkes-
tras, po iškilmingos JAV ambasados
Gynybos atašė biuro pareigūnų vė-
liavų pakėlimo ceremonijos šventės
dalyvius pasveikino Amerikos preky-

bos rūmų valdybos pirmininkas
Rimtautas Vizgirda ir JAV ambasado-
rius John A. Cloud.

Po oficialiosios dalies svečių
laukė tradicinė amerikietiška iškyla
gamtoje.

Šventinį vakarą vainikavo iškil-
minga torto pjaustymo ceremonija ir
ugnies salvės – Nepriklausomybės
dienos šventės akcentai.

Vilnius, liepos 2 d. (Bernar-
dinai.lt) – Liepos 5-ąją, Valstybės
(Lietuvos karaliaus Mindaugo karū-
navimo) dienos išvakarėse, 9 val. v.
Lietuvos laiku pirmą kartą istorijoje
lietuviai visame pasaulyje visi kartu
vienu metu sugiedos „Tautišką gies-
mę”. Taip bus pranešta pasauliui,
kad gerbiame savo šalį ir esame verti
kitų pagarbos, paskelbsime, kad
Lietuvos vardui – tūkstantis.

Giedoti Lietuvos himną rengiasi
daugelio užsienio šalių lietuvių ben-
druomenės. Lietuvos miestų, mies-
telių ir kaimų žmonės taip pat ak-
tyviai dalyvaus šiame unikaliame
pilietiniame patriotiniame sumany-
me. Bendruomenės praneša, kad lie-
pos 5-ąją susiburs ypatingai svarbio-
se jiems vietose – ant piliakalnio,
miesto aikštėje ar prie istorinio pa-
minklo.

Katalikų bažnyčia visais laikais
buvo svarbiausia lietuvybės, patrio-
tiškumo, žmonių tautinės savimonės
puoselėtoja. Kviečiame savo garbin-
gu autoritetu prisidėti prie jau tau-
tiniu judėjimu tampančio patriotinio
sumanymo. Maloniai prašome visus
paraginti liepos 5-ąją rinktis ben-
druomenės pasirinktoje vietoje arba
kartu su kaimynais tiesiog savo
kieme 9 val. v. (Lietuvos laiku) gie-
doti „Tautišką giesmę” su viso pa-
saulio lietuviais.

Vaizdo kamerų nufilmuoti Lietu-
vos himno giedojimo vaizdai bus su-
jungti į vieną vaizdo kūrinį, kuris
liepos 6-ąją bus paskleistas visam
pasauliui.

Apie tai, kur ,,Tautiška giesmė”
bus giedama Šiaurės Amerikoje,
skaitykite ,,Draugo” 16 psl.
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Apjuoskime pasaulî
„Tautiška giesme”

Vilnius, 2009 m. liepos 2 d. (ELTA) – Daugiau kaip 300 tautiečių iš 32 pasaulio šalių susirinko į trečiąjį Pasaulio lietuvių
ekonomikos forumą (PLEF), kuris ketvirtadienį prasidėjo Vilniuje, Prezidentūroje. Prezidentas Valdas Adamkus ir užsienio
reikalų ministras Vygaudas Ušackas bendrauja su Pasaulio lietuvių ekonomikos forumo dalyviais. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

JAV prezidentas Barack Obama pasveikino LR prezidentą Valdą Adamkų ir visus
lietuvius Lietuvos tūkstantmečio proga. president.lt nuotr.
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Karalius Mindaugas rūsčiais ir
nesaugiais laikais subrandino vie-
ningos Lietuvos valstybės viziją.
Vėlesni mūsų protėviai tai pra-
rasdavo, tai atgaudavo valsty-
bingumą. Tauta ir valstybė išliko -
išsaugojome savo tapatumą, gim-
tąją kalbą ir brangų žemės lopi-
nėlį. Liepos 5 d. viso pasaulio lie-
tuviai apglėbs Žemės rutulį savo
tautos giesme. Gal šis gražus
,,Tūkstantmečio odisėjos” suma-
nymas – Lietuvos vardo tūkstant-
mečio proga suburti viso pasaulio
lietuvių bendruomenes ir švęsti
Lietuvos vardo tūkstantmetį vie-
nu metu visuose žemynuose –
kaip kažkada Baltijos kelias, su-
vienys lietuvius visame pasaulyje?
Gal draugėn sustoję suprasime,
kad kur begyventume, esame
vienos tautos vaikai? Šiais ne-
lengvais Lietuvai laikais burkimės
draugėn ir, pasisėmę dvasios jėgų
iš istorijos, vieningai kurkime sa-
vo krašto ateitį. Su gražia švente,
mieli skaitytojai.

Redaktorė Laima Apanavičienė

Iš Ateitininkų gyvenimo
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 • el. paštas: draugas@ateitis.org

Organizuojama antra Sendraugių
stovykla rugpj. 9–16 d. Dainavoje
Kviečiami ateitininkai sendraugiai ir jiems pri-
jaučiantys su visais šeimos nariais. Registruoki-
tės kuo greičiau pas Ritą Račkauskaitę-Bieliaus-
kienę tel.: 708-484-4045 arba rašydami adre-
su: sendraugiai2@gmail.com. Internete besi-
naudojantys ,,Facebook” kviečiami prisijungti
adresu ,,sendraugiai2”

Ateitininkų studijų dienos
rugsėjo 4–7 d. Dainavoje
Kviečiami visų sąjungų ateitininkai, jų šeimų
nariai ir draugai. Savaitgalio registratorė:
Ramunė Kubiliūtė, rkkubilius@yahoo.com
Registracijos anketą rasite ateitininkų tinkla-
lapyje: http://ateitis.org/musu/?p=415

Sendraugių poilsio savaitė
rugpjūčio 1–8 d. Kennebunkport
Tėvų Pranciškonų vasarvietėje. Prašome kreiptis
į Eligijų Sužiedėlį tel.: 781-982-0765 arba
el. pašto adresu: suziedelis@aol.com

Jau Jaunimo ateitinin-
kų sąjungos (JAS) sto-
vyklos išvakarės. Gali-

me įsivaizduoti, kaip kiek-
vienoje jaunučio šeimoje
ruošiamasi — mamos laga-
minus krauna, tėčiai tikri-
na, ar automobilio padangos išlaikys
sukrautą svorį, vieni vaikai svajoja,
kaip bus smagu susitikti su seniai ne-
matytais draugais, kiti baiminasi, gal
tie draugai neatvyks… Šiandieną Dai-
navoje renkasi stovyklos organizatoriai,
mokytojai ir vadovai. Jie jau ilgai ruo-
šėsi šiai stovyklai. Stovyklos ruošėjai —
Jaunųjų ateitininkų sąjungos centro
valdyba prieš šv. Kalėdas pradėjo ruo-
šos darbus, o vadovai, vyresnių kursų
moksleiviai, išklausė paruoštus vadova-
vimo kursus balandžio 24–26 d. Čikago-
je. Kad vaikus į stovyklą išleidžiantiems
tėveliams būtų ramiau, susipažinkime,
kaip vadovai buvo paruošti savo atsa-
kingoms pareigoms.

Vadovų kursus suorganizavo ir
vedė JAS Centro valdybos narės Asta
Žimkienė, Žibutė Pranckevičienė, Dai-
va Kisielienė ir Laima Aleksienė. Su-
sirinko 22 moksleiviai. Būsimiems va-
dovams buvo skaitomos paskaitos, vy-
ko diskusijos, kaip vadovauti jaunimui
krikščioniška ateitininkiška dvasia.

Per kursus vadovai pakartotinai
girdėjo, kad jaunieji stovyklautojai seka
ir gerbia savo jaunus vadovus, todėl
vadovai turi elgtis pavyzdingai ir savo
pareigas atlikti profesionaliai, tai yra,

atsakingai, veiksmingai ir su ištverme.
Vadovas atsisako savo patogumų dėl
stovyklautojo gerovės.

Savo profesine patirtimi su kur-
santais pasidalijo įvairių sričių žinovai.
Šokėja išmokė vadovus keleto šokių.
Vaikų psichologė Vita Aukštuolienė
kalbėjo apie vaikų vystymasi ir ką
įvairaus amžiaus vaikai sugeba atlikti
ir suprasti. Laima Aleksienė, turinti
magistro laipsnį iš pedagogikos, pakal-
bėjo apie Amerikos stovyklose išban-
dytą ir priimtą ,,success counseling”
metodiką. Remiantis šia metodika,
vaikui ne įsakinėjama keisti negerą
elgesį, bet su juo kalbamasi taip, kad jis
pats prieitų prie išvados, jog geras
elgesys suteiks jam ir kitiems malonu-
mą. Šiai paskaitai pasiruošti pasikliau-
ta stovyklinio vadovavimo konferenci-
jomis ir pokalbiais su patyrusia vadove
Laima Šalčiuviene.

Rašytoja ir aktyvi ateitininkė Aud-
ra Kubiliūtė-Daulienė skatino vadovus
spręsti iškilusias problemas pagal atei-
tininkų principus, o kad jie geriau įsisą-
monintų jos mintis, vadovai suvaidino
galimas, stovykloje pasitaikančias si-
tuacijas. Dr. Aras Žlioba paaiškino va-
dovams, kaip išlaikyti stovyklautojų

sveikatą ir išvengti nelaimių. Atvyko ir
amerikietės Lynn ir Casey Strauss,
dirbančios su moksleiviais, kurie misi-
jonieriškai keliauja padėti vargšams.

Pranas Pranckevičius vedė tėvų
simpoziumą, per kurį Bronius Abrutis,
Giedrė Kliarskienė, Ramunė Motekai-
tienė ir dr. Edis Razma pasidalijo savo
rūpesčiais, siunčiant vaikus į stovyklą.
Besiklausydami tėvų, būsimieji vadovai
pamatė, kokia didelė jiems pavesta
atsakomybė. Jie suprato, kad tėvai
siunčia savo vaikus į stovyklas ne vien
pramogai, bet kad vaikai pajustų meilę
lietuvybei ir gyventų katalikiškoje nuo-
taikoje, pasidžiaugtų gamta ir išmoktų,
kaip savarankiškai elgtis svetimoje, bet
saugioje aplinkoje.

Daiva Kisielienė, stovyklos vyriau-
sia mergaičių vadovė, supažindino va-
dovus su jų atsakomybėmis. Visi pasi-
rašė patvirtinimą, kad jie supranta
taisykles ir sutinka jomis sekti.

Būsimieji JAS stovyklos vadovai
užbaigė kursus kupini minčių, žinių ir
pasiruošę vadovauti. Lai Dievas laimi-
na juos ir visus stovyklautojus, susi-
rinksiančius rytoj Jaunučių stovykloje,
Dainavoje.

—Laima Aleksienė

Pirmadienį, liepos 27 d., 10:00 v. r. Paskaita — Tadas ir Rūta Kulbiai
,,Tarptautinė talka: patirtys iš Etiopijos”. 4:30 v.p.p. Pokalbis su Kulbiais
,,Globalinis visuomeniškumas”.

Antradienį, liepos 28 d., 10:00 v. r. Paskaita — kun. dr. Gintaras Vitkus, SJ
,,Šventas Paulius” 4:30 v.p.p. Pokalbis su Audra Kubiliūte-Dauliene ,,1918
Nepriklausomybės aktas”

Trečiadienį, liepos 29 d., 10:00 v. r. Paskaita — Pranas Pranckevičius
,,Būkime gamtos prievaizdos!” 4:30 v. p. p. Pokalbis su ekonomiste Audra
Venclovaite ,,Dabartinė JAV sveikatos ekonomika”

Ketvirtadienį, liepos 30 d., 10:00 v. r. Paskaita — Joana Kūraite-Lasienė
,,Drąsos pavyzdžiai ateitininkijos istorijoje” 4:30 v. p. p. Pokalbis su Maryte
Saulaityte: ,,Moterys šventuosiuose raštuose”

Penktadienį, liepos 31 d., 10:00 v. r. Paskaita — Marytė Saulaitytė:
,,Musulmonės, musulmonai: tada ir dabar” 4:30 v. p. p. Pokalbis su ,,Ateities”
vyr. redaktore Reda Sopranaite

Šeštadienį, rugpjūčio 1 d., 10:00 v. r. Paskaita — Mirga Valaitienė,
,,Egzaminai ir jų pasekmės”

Sendraugių ateitininkų stovykla
liepos 26–rugpjūčio 2 d. Dainavoje

Nors jau visos vietos užimtos į šią populiarią šeimos stovyklą, visuomenė
mielai kviečiama atvykti į paskaitas ir pokalbius. Lauksime!

Vadovai
pasiruošę

Rytoj, sekmadienį, prasideda
Jaunųjų ateitininkų stovykla
Dainavoje. Iš visos Amerikos
suvažiuos apie 120 mokyklinio
amžiaus stovyklautojų, nemažai
iš jų – pirmą kartą toli nuo tėvų
prieglobsčio. Tačiau tėveliai gali
būti ramūs, nes vadovai, išklau-
sę vadovavimo kursus, yra pasi-
ruošę jaunimą prižiūrėti.

Šie jaunuoliai prižiūrės jūsų jaunimą JAS stovykloje Dainavoje. Stovykla prasideda rytoj, liepos 5 d., ir tęsis iki liepos 15.
Pirmoje eilėje: Žara Kisieliūtė, Daiva Siliūnaitė, Julija Totoraitytė, Emilija Pranckevičiūtė, Matas Lukasiewicz, Mykolas
Daugirdas. Antroje eilėje: Vija Lietuvninkaitė, Paulius Razgaitis, Giedrė Miliutytė, Darija Siliūnaitė, Diana Jankutė, Julija
Petraitytė, Vaidas Razgaitis. Paskutinėje eilėje: Natalija Vaznelytė, Aleksas Kučas, Jonas J.K. Kuprys, Kristijonas Vaitkus,
Aistė Degesytė, Rimas Grybauskas, Jonas Čyvas, Vytas Aukštuolis ir Andrytė Siliūnaitė. Natalijos Vaznelytės nuotr.
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Dar 10 metų ir
apsivalysime?

DALIA CIDZIKAITÈ

Liepos 6-ąją — Lietuvos Valstybės dieną, kaip ir dviejų Lietuvos
Nepriklausomybių paskelbimo ir atkūrimo progomis, įvertiname
nueitą kelią, konstatuojame dabartinę padėtį, pabandome žvil-

gtelėti į ateitį. Šiais metais tą padarysiu pasinaudodama dviejų politologų
— praktiko ir teoretikės — įžvalgomis. Lietuviams jau neblogai žinomo
politikos analitiko, britų žurnalisto Edward Lucas straipsniu ,,The Fall
and Rise and Fall Again of the Baltic States” ir Georgia Gwinnett College
politikos mokslų profesorės Dovilės Budrytės pokalbiu su „Agimimo” žur-
nalistu.

Neseniai ,,Foreign Policy” žurnale pasirodžiusiame Lucas straipsnyje
autorius atsigręžia į prieš 20 metų Baltijos šalyse vykusius politinius, eko-
nominius ir socialinius perversmus, pastebėdamas, jog po nepriklausomy-
bių atkūrimo 1990 metais visos trys Baltijos šalys galėjo lengvai nueiti
Moldovos keliu: tapti pusiau sėkminga Europos periferija, korumpuoto-
mis, geopolitiškai pakirptais sparnais šalimis, išgyvenančiomis vien tik iš
piniginių pervedimų. Tuo metu daugelis Vakarų valstybių neslėpė savo
šaltoko požiūrio į pernelyg daug prašančias ir nekantrias Baltijos šalis,
menkai rėmė lietuvių, latvių ir estų norą ir vėl tapti nepriklausomomis
tautomis su savo valstybėmis. Lucas tą laiką ir padėtį palygina su kali-
niu, kuriam sakoma, kad jis turi pergalvoti savo jausmus, o ne stengtis
ištrūkti iš kalėjimo.

Tačiau Baltijos šalims ištrūkti iš 50 metų trukusio kalėjimo pavyko.
Lucas nuomone, iš dalies tokią sėkmę lėmė nusilpusi Rusija, taip pat įdo-
mus vadovų pasirinkimas, kurį pasiūlė trijų Baltijos tautų išeivija. Tačiau
didžiausius laurus britų žurnalistas priskiria geram Baltijos šalių veiklos
krypčių, strategijos formavimui su Estija priešakyje. Po nelabai vykusio
pradinio dialogo su Vakarais, pagaliau, 2004 metais visos trys Baltijos
šalys tapo Europos Sąjungos ir NATO narėmis. Lietuva, Latvija ir Estija
kaip niekad anksčiau pasijuto saugios ir turtingos. Jos pamažu ėmė
atsikratyti taip dažnai joms prikabinamos uodegos — „buvusios sovieti-
nės respublikos”.

Latvijos Vyriausybės griuvimas vasario mėnesį buvo pirmas pavojaus
ženklas. Bet dar ryškesnis ženklas įvyko 2008 metais pradėjus rimtai
šlubuoti Latvijos banko ,,Parex Bank” veiklai. Krizė palietė ir Lietuvą su
Estija. Pasak Lucas, vienas iš akivaizdžiausių jos įrodymų — tai oro ryšio
su išoriniu pasauliu praradimas. Pasiekti Taliną ar Vilnių iš pagrindinių
Europos oro uostų tapo sunku arba tiesiog neįmanoma. Ypač tai skaudu
Lietuvai, šiais metais Vilniui tapus Europos kultūros sostine. Ir vėl, sako
Lucas, Baltijos šalys pajautė, kad jos nyksta iš pasaulio žemėlapių.

Šiandien, britų žurnalisto nuomone, didžiausias klausimas yra ar
Baltijos šalių nepaprastas lankstumas ir ryžtas leis joms atsigauti taip,
kaip greitai buvo nusileista. Lucas turi abejonių. Viena iš jų — kad ta kri-
tinė patriotizmo ir bendrumo masė, kuri leido trims tautoms nugalėti
sunkumus, pamažu tirpsta. Dauguma pajėgių žmonių šiandien turi kitą
pasirinkimą — išvykti. Kita vertus, išeivija, 50 metų gyvenusi laisvėje, bet
ne tėvynėje, kažin ar norės ir galės pakartoti romantišką istoriją, nutiku-
sią prieš 20 metų. Be to, priduria Lucas, Lietuvos, Latvijos ir Estijos atei-
tis nėra tik jų pačių rankose. Jų likimą gali ateityje spręsti ne tik Rusija,
bet ir, pvz., Vokietija.

Kaip vieną iš išeičių žurnalistas mato ne tiek ekonomikų tolesnį
vystymą, kiek reformų, kurias per skubėjimą Baltijos šalys kilimo metais
prašoko, įgyvendinimą. Taip pat politinių institucijų lygio pakėlimą iki
Šiaurės šalių lygio. Visam tam įgyvendinti ir kur kas tvirčiau atsistoti ant
kojų Lucas Baltijos šalims duoda dar 10 metų.

Neseniai politikos savaitraštyje ,,Atgimimas” pasirodžiusiame pokal-
byje su prof. D. Budryte keliaujama kitu keliu — kalbama apie lietuvių,
kaip pilietinės visuomenės, kaip tautos, nueitą kelią ir laukiančius iššū-
kius. Georgia Gwinnett College profesorė pastebi įdomų dalyką: nors for-
maliai Lietuva yra įvykusios demokratijos šalis, atviriau pasikalbėjus su
žmonėmis, matyti, kad jie žodžiais — už demokratiją, bet vidinio įsitiki-
nimo, giluminių demokratinių nuostatų tarp jų ne per daugiausia.

Budrytė įsitikinusi, jog demokratija iš žmogaus, visuomenės reikalau-
ja ne tik nuolatinio dėmesio, dalyvavimo, bet ir tam tikro išsilavinimo. Kol
kas Lietuvos mokyklos tokiu ugdymu nepasižymi ir lietuvis labiau yra lin-
kęs pasirūpinti savo gerove, o viešoje erdvėje būti tik stebėtoju, patylėti.

Politikos mokslus šiuo metu dėstanti lietuvė nesutinka, kad lietuviai
jau apsivalė, susitaikė su praeitimi. Nors po atgimimo pasirodė daugybė
straipsnių apie trėmimus, Holokaustą, pokarį, D. Budrytės nuomone, tai
dar nereiškia, kad savo praeitį ,,prisijaukinome”. Ir gal net dar svarbiau,
nereiškia, kad pasaulis suvokė, su kokia našta lietuviai į jį sugrįžo. Todėl
ji mano, jog tikrasis apsivalymas, nuskaidrėjimas lietuvių tautos dar lau-
kia. Profesorė taip pat ragina lietuvius ne statyti gynybines sienas, bet
dėti daugiau pastangų siekiant, kad pasaulis giliau suvoktų mūsų patirtį,
dabartinę savijautą.

Puikiai suprantame, kad demokratijai, valstybės ir jos gyventojų
gerovei didinti niekada nebus per daug pastangų ir konkrečių darbų.
Gerai, kad kartas nuo karto mums apie tai primenama.

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  

KAD ANTRASIS TŪKSTANTMETIS
BŪTŲ DAR PALAIMINGESNIS 

Pirmosiomis liepos dienomis Vil-
niuje vyksta Lietuvos vardo tūkstant-
mečio renginiai, ir sostinė tikriausiai
niekuomet nematė tiek renginių da-
lyvių ir aukštų svečių. Dainomis ir
šokiais išreiškiame džiaugsmą, kad
prieš tūkstantį metų tarsi iš nebūties
išniro Lietuvos vardas. Šį vardą už-
rašėme ne mes, lietuviai, nes anuo-
met neturėjome savo rašto. Jis pirmą
kartą visai atsitiktinai buvo paminė-
tas vokiečių kronikose, pažymint vie-
tą, kur Katalikų Bažnyčios misionie-
riui šv. Brunonui buvo nukirsta gal-
va. Kvedlinburgo kronikoje skaitome:
„1009 metais šventasis Brunonas,
vadinamas Bonifacu, arkivyskupas ir
vienuolis, vienuoliktais savo atsiver-
timo metais Rusios ir Lietuvos pa-
sienyje pagonių trenktas į galvą, su
aštuoniolika saviškių kovo 9 dieną
nukeliavo į dangų.” Deja, apie tuome-
tinę Lietuvą šioje kronikoje paminėta
tiek mažai. 

Prieš tūkstantį metų Lietuvos
valstybės dar nebuvo. Prie Baltijos
jūros gyvenę kuršiai, prūsai, jotvin-
giai, skalviai, lietuviai ir kt. baltų
gentys neturėjo savo rašto, mūrinių
namų, garbino stabus ir buvo labai
toli nuo civilizacijos. Tai mūsų prie-
šistorė, apie kurią žinome labai ma-
žai, tačiau branginame tokią, kokia
buvo – nei jos gėdijamės, nei ją idea-
lizuojame. Kai kas bando kaltinti
krikščionybę, išstūmusią priešisto-
rinės Lietuvos kultūrą ir dievus.
Panašiai galėtume kaltinti visus civi-
lizacijos nešėjus, nes pažanga daug
ką negrįžtamai palaidoja. Šiandien,
norėdami nuvažiuoti net dešimtį ki-
lometrų, sėdame ne į arklių traukia-
mas vežėčias, bet į automobilį.

Prieš tūkstantį metų Europoje
suskambėjęs Lietuvos vardas mums,
lietuviams, yra reikšminga data, nes
nuo jos mūsų tauta pradeda naują
gyvavimo tarpsnį. Šį pirmąjį, jau
istorinį, Lietuvos tūkstantmetį teisė-
tai galime vadinti krikščionišku tūk-
stantmečiu, nes pagoniškoji pasaulė-
jauta traukėsi į užmarštį, ir jos vietą
atėjo Europoje tvirtai įsišaknijusi
krikščionybė.

Džiaugiantis Lietuvos vardo tūk-
stantmečiu negalima užmiršti svar-
biausių jo faktų. Šv. Brunono žygis į
Lietuvą yra pirmasis, bet labai reikš-
mingas šio tūkstantmečio įvykis.
Katalikų Bažnyčios misionierius vy-
ko pas lietuvius ne su karine jėga, bet
su meile ir noru pagonybės tamsoje
gyvenantiems žmonėms paskelbti
Jėzaus Kristaus Evangeliją. Už tai jis
sumokėjo gyvybės kainą ir dėl to yra
mums dvigubai brangesnis. Tik gaila,

kad švęsdami Lietuvos tūkstantmetį
šiam šventajam ir kankiniui tiek
mažai skyrėme dėmesio.

Pirmojo Lietuvos tūkstantmečio
verpetuose visur pastebime krikš-
čionybės ženklus ir negalime nema-
tyti, kiek daug ji davė mūsų tautai.
Su Mindaugo krikštu susikūrė Lie-
tuvos valstybė. Jogaila ir Vytautas
pakrikštijo Lietuvą ir drauge įjungė
ją į krikščioniškos Europos šeimą.
Tuo kartu ir apsaugojo, kad niekas,
prisidengdamas krikščionybe, nesi-
kėsintų jėga užgrobti mūsų žemių ir
turtų. Pirmąjį universitetą Lietuvoje
įkūrė jėzuitai, ir iš jo sklidusi šviesa
keitė Lietuvos veidą. Evangelijos ne-
šama meilė, teisingumas, sąžiningu-
mas, pagarba žmogui ir jo teisėms,
visų žmonių lygybė ir kitos krikščio-
niškosios vertybės pamažu įsišaknijo
ir tapo mūsų šalies žmonių gyvenimo
pagrindu.

Per pirmąjį tūkstantmetį Lietuva
išgyveno didelius išbandymus – ka-
rus, badmečius ir okupacijas. Kai ca-
ras siekė Lietuvą atversti į stačiatiky-
bę, nugirdyti, surusinti ir padaryti
tik Rusijos šiaurės vakarų kraštu,
Bažnyčia buvo vienintelė jėga, suge-
bėjusi pasipriešinti šioms užmačioms.
Argi galima užmiršti, ką Lietuvai
nuveikė vyskupas M. Valančius ir jo
talkininkai kunigai bei knygnešiai, iš
prūsų gabenę lietuvišką žodį? Arba
ką padarė daraktoriai ir katalikės
motinos, iš draudžiamų knygų bei
maldaknygių mokiusios vaikus skai-
tyti lietuvišką raštą?

Nepriklausomą Lietuvą beveik iš
pelenų prikėlė ir daugiausia kūrė taip
pat Bažnyčios žmonės – Krupavičius,
Maironis, Vaižgantas, Eretas, Šal-
kauskis, Dovydaitis ir kt. Jie visi
puoselėjo ir palaikė mūsų tautos dva-
sią tuo metu, kai nuolat buvo mėgi-
nama Lietuvą nuvesti į Sovietų Ru-
sijos glėbį.

Sovietinė okupacija atnešė Lietu-
vai nesuskaičiuojamų kančių ir pra-
radimų. Kas priešinosi šiai brutaliai
jėgai? Kariuomenė? Universitetai?
Žurnalistai? Ne, nes viskas buvo su-
traiškyta okupanto. Jam nepasisekė
sunaikinti tik Bažnyčios, tik krikš-
čioniškos dvasios. Partizanų eilėse
daugiausia kovojo kaimo vyrai, nuo
mažens auklėti Dievo ir Tėvynės mei-
lėje. O kai jie buvo sunaikinti, prieš
okupantą kovojo katalikiškojo pog-
rindžio žmonės – dvasininkai ir pa-
sauliečiai ir skelbė pasauliui Lietu-
voje vykdomus nusikaltimus. 

Nušurmuliuos Lietuvos tūks-
tantmečio renginiai ir išliks pavojus,
kad mes taip ir būsime nesuvokę, kas
tame tūkstantmetyje buvo reikšmin-
giausio ir iš ko turėtume semtis
šviesos bei jėgų, kad antrasis tūks-
tantmetis mums būtų dar palai-
mingesnis. 

Per dvidešimt atkurtos Nepri-
klausomybės metų lietuviai, nesilaikę
šv. Brunono neštos Evangelijos, pa-
darė tiek klaidų, kad dauguma žmo-
nių šiandien sugeba tik dejuoti ir
rodyti apatiją gyvybiniams tautos
reikalams. O Bažnyčia ir šiandien
nenuleidžia rankų ir dažniausiai ty-
liai, kaip raugas, bando formuoti lie-
tuvio dvasią, kad duona ir pramogos
jam netaptų siekiamybe, kad jis visa-
da ir visur prisimintų Tėvynę bei
jaustų pareigą gyventi ir dirbti jos
gerovei.

Arkivysk. SIGITAS
TAMKEVIÇIUS, SJ
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DALIA CIDZIKAITÈ

Apie jūrą ir jūrininkus yra su-
kurta daug šmaikščių posakių. Bet
turbūt dar niekas nesugalvojo tokio:
,,Kuo ilgiau jūreivis yra jūroje, tuo
daugiau gerų sumanymų jo galvoje
gimsta.” Būtent taip jaučiasi šiuo
metu jau Atlantą perplaukusio ir
Europos krantus pasiekusio ,,Tūks-
tantmečio odisėjos” laivo ,,Amber-
sail” buriuotojai, kurie užsibrėžė Lie-
tuvos vardo 1000-mečio jubiliejų pa-
minėti apiplaukdami aplink pasaulį
ir aplankydami jų kelyje gyvenančias
26 lietuvių bendruomenes 5 žemynuo-
se. Apie projekto sumanymą, jo įgy-
vendinimą ir pakeliui gimusius nau-
jus projektus mums papasakojo vie-
nas iš „Tūkstantmečio odisėjos” su-
manytojų, pats buriavęs poroje „Odi-
sėjos” atkarpų, balandžio mėnesį Či-
kagoje apsilankęs Paulius Kovas. 

Kaip buriuotojai paminės
Lietuvos vardo 1000–metį?

Sumanymas išsirengti į vienerių
metų kelionę aplink pasaulį laivu kilo
jachtų klubo „Ambersail” valdybos
pirmininko galvoje. 2008 m. kovo
mėn. per buriuotojų ir laivų savinin-
kų suvažiavimą Klaipėdoje kilo klau-
simas: kaip buriuotojai paminės
1000–metį? P. Kovas sakė, jog gal vis-
kas būtų ir užmiršta, jei ne jo drau-
gas Raimundas Daubaras, kurį prieš
8 metus jis įtraukė į buriavimą. ,,Jis
sako: žinai, padarom. Tik pasakyk, su
kokia jachta”, – pasakojo redakcijoje
apsilankęs svečias. Tad P. Kovo už-
duotis buvo išrinkti laivą, su kuriuo
jie galėtų per 9 mėn. apiplaukti pa-
saulį. Buvo pasirinkta lenktyninė
jachta ,,Volvo-60” – laivas, skirtas
plaukti mėnesiais su 12 žmonių ko-
manda. 

Tokio laivo Lietuvoje 
dar nėra buvę

Laivas buvo nupirktas 2008 m.
gegužės gale, išbandytas Italijoje, o

per Jonines atgabentas į Lietuvą.
Prasidėjo remonto darbai, lygiagre-
čiai pradėtos rinkti įgulos, mat norė-
ta, kad kuo daugiau Lietuvos buriuo-
tojų galėtų dalyvauti šiame projekte.
Kelionę aplink pasaulį padalijo į 11
etapų, buvo išrinkta 11 kapitonų, pa-
skelbta vieša registracija. Pirmosios
užsiregistravusios įgulos dalyvavo
„Baltic Sprint Cup” varžybose, ku-
rios buvo tikras praktinis pasiruoši-
mas prieš būsimą ilgą ir nelengvą ke-
lionę. Pasak P. Kovo, tokio laivo Lie-
tuvoje dar nėra buvę, todėl ir plauki-
mo praktikos su tokiais dideliais
laivais neturėta. Pašnekovas prisi-
minė, jog visi labai stebėjosi, kaip ge-
rai tose varžybose jiems sekėsi. Nors
pirmos vietos nelaimėjo, bet 2–3 vie-
tas pavyko užimti. 

Grįžus į Lietuvą laivas buvo ruo-
šiamas toliau: siuvamos naujos bu-
rės, Švedijoje perkama aparatūra, pa-
lydovinis ryšys, gelbėjimosi plaustai.
Savo kelionę aplink pasaulį baiginė-
jančiame laive ,,Ambersail” yra 4
kompiuteriai, navigacinis-metereolo-
ginis buitinis susirašinėjimas, visi
kompiuteriai gali vienas kitą dub-
liuoti. Laive, stiebo gale, taip pat
įrengtos profesionaliose lenktynėse
naudojamos kameros, kurios bet
kuriuo metu gali filmuoti viską, kas
vyksta. Yra ir naktinė kamera. 

Buriuotojų sumanymas – 
lyg sniego gniūžtė

Plėtojant projektą vis gimdavo
naujų idėjų. P. Kovas juokavo, jog su-
lig kiekviena diena jų sumanymas
lipdėsi lyg ta sniego gniūžtė, o dabar,
atrodo, rieda visai neblogas sniego
kamuolys. Kad plaukimas aplink pa-
saulį nebūtų dykas, buriuotojai su-
galvojo aplankyti kuo daugiau lietu-
vių bendruomenių. Ir ne tik aplanky-
ti vardan aplankymo, bet ir kviesti
juos į 1000–mečio minėjimą. Todėl jie
kreipėsi į Lietuvos Respublikos prezi-
dentą Valdą Adamkų, kuris apsi-
džiaugė tokiu nevalstybiniu sumany-
mu ir įteikė buriuotojams savo 40 kv.

GARSIAI IR IŠDIDŽIAI PAREIKŠIME, GARSIAI IR IŠDIDŽIAI PAREIKŠIME, 
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metrų prezidentinę vėliavą, kuri ke-
liauja kartu su ,,Ambersail”, ir laišką.
Laiške Adamkus kviečia visus tautie-
čius švęsti Lietuvos vardo 1000–metį,
jis yra įteikiamas kiekvienai ben-
druomenei, kur sustoja laivas. 

Labai prasmingos ir gražios
akimirkos

Čikaga nėra prie jūros ir ,,Am-
bersail” čia negalėjo atplaukti. Ta-
čiau  šiame mieste ir jo apylinkėse gy-
vena didžiausia lietuvių bendruome-
nė pasaulyje, ir, laimingu sutapimu,
tą pačią dieną, kai laivas lankėsi pas
New York lietuvius, Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte, per Atvelykio pie-
tus, P. Kovas per JAV LB Vidurio va-
karų apygardos pirmininkę Aušrelę
Sakalaitę įteikė laišką Čikagos lietu-
viams. 

Panašių malonių sutapimų bu-
riuotojų kelyje buvo ne vienas. P. Ko-
vas prisiminė Sydney miestą, kur lai-
vas į uostą atplaukė prieš Naujuosius
metus, o ten, pasirodo, vyko Austra-
lijos lietuvių dienos, vyko naujameti-
nis pokylis, į kurį buvo suvažiavę apie
800–900 žmonių. Buriuotojas tokius
nutikimus laiko labai prasmingomis
ir gražiomis akimirkomis.

,,Odė Lietuvai” ir trečias –
paskutinis sumanymas

Bet tai ne viskas. Kitas sumany-
mas, gimęs jūros mylėtojų galvose,
buvo pavadintas „Ode Lietuvai”. Jie
išleido atvirukų seriją su įsimintino-
mis Lietuvai datomis (pvz., Dariaus
ir Girėno skrydis per Atlantą; Bal-
tijos kelias; jų pačių laivas), o kitoje
pusėje užrašė: „Aš didžiuojuosi Lie-
tuva, nes...” ,,Mes retai tai pasakome,
retai žodžiu įprasminame, kodėl di-
džiuojamės Lietuva, tomis šaknimis,
– sakė P. Kovas. – Ir tai galbūt net
svarbiau išeivijai, nes, kiek man teko
pačiam patirti, ten gyvena jau trečia,
ketvirta lietuvių karta. Kai kurie
nekalba lietuviškai, bet dainuoja ir
šoka lietuviškus šokius ir dainas. Ir

gieda tautinę giesmę.” Pašnekovas
prisiminė, kaip visur, kur juos sutik-
davo, lietuviai dainuodavo ,,Tautišką
giesmę” su ašaromis akyse: Pietų
Amerikoje, Australijoje, Pietų Afri-
kos Respublikoje... Ten lietuviai bu-
riuotojai buvo tikri svečiai, ne taip
dažnai užklystantys į tuos kraštus. 

Bet ir to buriuotojams neužteko.
Jiems gimė trečias sumanymas. Pa-
matę, kaip, su kokiu jausmu yra
giedama ,,Tautiška giesmė”, buriuo-
tojai, pasak P. Kovo, nusprendė pa-
daryti tai, ko pasaulis dar nėra pa-
daręs – kad visa tauta, nesvarbu,
kokiam kampely yra, vienu metu,
Lietuvos laiku 9 val. vakaro, giedotų
,,Tautišką giesmę”. 

Pirma teigiama žinia apie
Lietuvą po 19 metų

P. Kovas sakė, jog jie nesitikėjo
tokios savo kelionės sėkmės. Vietoj 4
metų laivas – nuo sumanymo iki iš-
plaukimo – buvo paruoštas per pus-
metį, beje, vien tik savanorių koman-
dos. Nelaukė ir tokio žiniasklaidos tų
vietų, kuriose lankėsi, dėmesio. Pa-
vyzdžiui, Australijoje, nors ir buvo
Kalėdų metas, abu valstybiniai TV
kanalai padarė 3 min. reportažus.
Kaip vietos lietuviai sakė, tai buvo
pirmasis teigiamas reportažas po to,
kai prieš 19 metų per Australijos TV
buvo parodyta apie Lietuvos nepri-
klausomybę. ,,Vadinasi, tikrai ne be
reikalo plaukėme, ne vien dėl tų
lietuvių, bet ir dėl pačios Lietuvos
vardo garsinimo, – savo įspūdžiais
dalijosi buriuotojas. – Tada, kai apie
Lietuvą yra kalbama gerai, ir patiems
lietuviams negėda pasakyti, kad jų
šaknys yra lietuviškos. Tuomet atei-
na pasididžiavimo jausmas.”

Plaukimas be audros – 
ne plaukimas

Pats P. Kovas jau plaukė dvi
,,Tūkstantmečio odisėjos” atkarpas.
Paklaustas apie asmeninius išgyve-
nimus, jis sakė, kad jam, kaip buriuo-
tojui, kuris buriuoja nuo vaikystės,
kaip ir kiekvienam kitam jūreiviui,
apiplaukti aplink pasaulį buvo viso jo
gyvenimo svajonė. ,,Kai rinkausi eta-
pą, buvo galima rinktis arba Indijos,
arba Ramųjį vandenyną. Aš pasirin-
kau Indijos, nes tikimybė pakliūti į
audrą buvo pakankamai didelė, – sa-
kė Kovas. – Man plaukimas be audros
– ne plaukimas. Paprastas angliškas
minkštas pasiplaukiojimas nevilioja.”
Vienos audros P. Kovui ir jo įgulai
išvengti nepavyko. Tai buvo 8 metrų
bangos, pradėjusios lūžinėti atvirame
vandenyne. Laivas čiuožė 30 mylių
greičiu ir taip lėkta 12 val. ,,Niekad
gyvenime to turbūt daugiau nepatir-
siu”, – prisipažino P. Kovas.

Į Lietuvą, Klaipėdą, ,,Ambersail”
planuoja sugrįžti liepos 5 d., Vals-
tybės (Mindaugo karūnavimo) dienos
išvakarėse, kur buriuotojai drauge su
viso pasaulio lietuviais 9 val. vakare
(Lietuvos laiku), 1 val. p. p. (Čikagos
laiku) giedos ,,Tautišką giesmę”.
,,Tokiu būdu garsiai ir išdidžiai pa-
sauliui pranešime, kad Lietuvai jau
1000 metų,” – sakoma buriuotojų
kvietime. „Tūkstantmečio odisėjos”
vadovas Daubaras įsitikinęs, jog ,,tai
bus mūsų visų duoklė istorijai, mūsų
tautai ir palikimas ateities kartoms.” 

P. Kovas Prezidento V. Adamkaus laišką įteikė JAV LB Vidurio vakarų apygardos pirmininkei Aušrelei Sakalaitei.
Ramūno Astrausko nuotr. 
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DONATAS TIJÙNÈLIS

Girdime kalbant – klimatas kei-
čiasi, energetikos šaltiniai senka, naf-
ta brangsta. Kas kreipia į tai dėmesį?
Ar reikia kreipti? 

Paskutiniu laiku liberalai, de-
mokratai ir dalis respublikonų sako,
kad pasaulio klimatas keičiasi. Eks-
tremistai baido, kad „dangus grius”,
o ultrakonservatoriai – kad tai tik na-
tūralus ir laikinas gamtos ciklas ir
nereikia dėl to rūpintis. Buvęs  kan-
didatas į prezidentus Al Gore, sukū-
ręs filmą „An Inconvenient Truth”
(Nepatogi tiesa), buvo apdovanotas
Nobelio premija. Jis tikina, kad esa-
me pakeliui į katastrofą. Elektros jė-
gainės, fabrikai ir ypatingai įvairios
transporto priemonės, degindamos
fosilizuotus anglies junginius kaip
anglį elektrinėse, benziną ar dyzelinį
mobilų kurą, išmeta į aplinką anglies
dvideginio dujas. Aplinkoje augantis
dujų sluoksnis, kaip šiltadaržio stik-
las, praleidžia saulės spindulius į
žemę, bet neleidžia jiems išsprukti.
Jei saulės spinduliai, pasiekę žemę,
bus sugaudyti anglies dvideginio ir
kitų oro teršalų sluoksnio atmosfero-
je, tai bus taip, kaip yra šiltadaržyje
po stiklu – pasaulio temperatūra kils
vis didėjančiu greičiu. Ledynai tirps,
prie krantų potvyniai didės. Dyku-
mos dykės. Gyvenimas sunkės. Taip
aiškina tie, kurie numato krizę. 

Kai kurie, tarp jų ypatingai
griežti respublikonai, laisvos rinkos
rėmėjai, tai neigia. Jie skatina kraštų
valdžias nesikišti. Paskutiniuoju lai-
ku Australijoje kilo pasipriešinimas
prieš klimato pasikeitimo teoriją,
prašoma, kad, prieš skatinant anglies
dvideginio kontrolės įstatymų įve-
dimą, JAV prezidentas Obama pa-
skleistų surinktus faktus. Tačiau
kaip liudija ,,Wall Street Journal”
birželio 15 d. straipsnis „It’s Time to
Cool the Planet” (Laikas atvėsinti
planetą), daug verslininkų tuo jau ne-
abejoja ir ieško pragmatiškų progų
savo verslui. 

Thomas Freedman, ypatingai
išgarsėjęs ,,New York Times” kore-
spondentas po to, kai išleido knygą
„The World Is Flat” (Pasaulis plokš-
čias), pabrėžia, kad technologija, in-
terneto dėka nėra apribojama valsty-

bių sienų, kad pasaulis „mažėja”,
„plokštėja” – visi prie tų pačių žinių
gali prieiti, to paties pasimokyti. Jo
kitoje knygoje ,,Hot, Flat and Crow-
ded” (Karšta, plokščia ir sugrūsta)
pabrėžiama galimybė sąveikai (siner-
gizmui) tarp klimato, energetikos ir
vis kylančio žmonijos prieauglio, kuri
gali vesti į badą, gėlo vandens netek-
tį ir panašiai. Tarp ekstremistų yra
danas Bjorn Lomborg – ekonomistas,
kuris savo knygoje „Cool It” (Atšalk)
žiūri į visa tai labai pragmatiškai. Jis
aiškina, kas perdėta, kas ne, ką ga-
lime daryti dabartinėmis sąlygomis.
Jo mintys gundo nesirūpinti, bet ar
tai ne rizikinga? Danai į jį žiūri labai
skeptiškai. 

Taigi, kur mes esame klimato
klausimu? Galime nekreipti dėmesio
į perspėjimus, gyventi taip, kaip gy-
venome, trumpam laikui niekuo ne-
rizikuodami. Nes, nors gal ir nesug-
rąžinami yra žymūs klimato pasikei-
timai, jie įvyks jau mums nesant. Ta-
čiau žiūrint į ilgalaikę perspektyvą,
rizikuojame. Nors yra tų, kurie ma-
no, kad pasaulis galės sustabdyti šilt-
namio dujas ar net pasigaminti dirb-
tinius „debesų skėčius”, atkurti kli-
matą. Įėjus į „velnio ratą” gali būti
sunku ištrūkti. 

Taigi, kas geriau: susiveržti dir-
žus, tobulinti automobilių variklius,
keliant jų kainą, mažinti elektros
naudojimą, ypač tą, gamintą nešvariu
kuru, ar rizikuoti ateinančių kartų
sąskaita? Vakarų Europoje jau seniai,
o Amerikoje tik dabar įsisiūbuoja
„sustainable development” (išlaiko-
mos pažangos) galvosena. Tai reiškia
– siekti ekonominės ir technologinės
pažangos, žiūrint ne tik į dabarties
naudą, bet  ir atsižvelgiant į tai, ką
paliekam ateičiai. 

* * *
Malonu buvo matyti, kad Lietuva

rūpinasi aplinkos apsauga. Jau prieš
daug metų atsimenu, kaip man L.
Masiliūnas pasakojo apie gamtos ap-
saugos tyrimus ir rastas acidifikuoto
lietaus pasekmes. 

Šią žiemą lankydamasis Vilniaus
Gedimino technikos universitete ga-
vau progą dalyvauti Žemės dienos
(Earth Day) šventėje. Atrodo, kad
vyksta rimtas judėjimas. Gavau pui-
kiai išleistą P. Baltrėno, D. Butkaus,

V. Oškinio, S. Vasarevičiaus ir A. Zig-
monaitės knygą „Aplinkos apsauga”.
Knyga kaip vadovėlis išvardija vieti-
nius aplinkos pavojus ir nurodo prak-
tines priemones, ką ir kaip tvarkyti.
Tai didelis ir geras darbas Lietuvos
aplinkai, Lietuvos pramonei ir ūkiui. 

Tuo pat metu gavau progą susi-
tikti su LITBIOMos, Lietuvos bioma-
sės energetikos asociacijos, vadovu
R. Lapinsku. Jis nuvežė mane į Vil-
niaus elektrinę parodyti įrengimus,
naudojamus siekiant panaudoti miš-
ko ir ūkio atmatų kurą. Gera pradžia.
Nors būnant Lietuvoje, kaip visuo-
met, kontroversijos netrūko. Norin-
tys naikinti šiukšles ir kartu koge-
neruoti elektrą yra skundžiami mies-
to rajonų gadinimu, kad gadina vaiz-
dą ir ramybę. Kur teisybė, nežinau. 

Ypatingai bus įdomu pamatyti,
kaip Lietuva, kaip ES narė, reaguos į
pasaulinę konferenciją, skirtą klima-
to pasikeitimui, kuri įvyks š. m. gruo-
džio mėnesį Kopenhagoje (U.N. Cli-
mate Change Conference, Cop 15,
Copenhagen 2009). Tikimasi, kad
konferencijoje apie 170 kraštų atsto-
vai įvertins ir gal siūlys keitimus
Kyoto protokolui, kuris nustatė planą
mažinti klimato kaitą, anglies dvide-
ginio išmetimą. Kyoto protokolas ga-
lioja iki 2012 metų. Jį priėmė ES ir
dauguma tautų. JAV pradeda mažin-

ti dujų išmetimą, bet Kyoto protokolo
nepasirašė. Tuo metu prezidentas G.
W. Bush abejojo grėsme klimatui ir
reikalavo, kad tokie kraštai kaip In-
dija ir Kinija, kurie dabar daugiau
teršia, neštų proporcingai didesnę
atsakomybę. Kas bus, sunku pasa-
kyti, bet Kopenhagos konferencija gal
aiškiau parodys, kas ką daro ir kas
dėl to bus daroma. 

Pasaulinės ekonomikos krizės
metu tai svarbūs ir sudėtingi klausi-
mai. Jie neišvengiamai sieja klimatą
su energetika, o tai priklauso nuo tech-
ninių, ekonominių ir politinių inte-
resų. Viskas  yra susiję. Apie politiką
girdime dažnai, ekonomikoje gyvena-
me, bet dabar darosi aktualūs moks-
liniai ir technologiniai išvedžiojimai.  

Ryšys tarp klimato ir energetikos
Lietuvai, kaip ES narei, yra labai
svarbus. Mūsų noras naudotis bran-
duoline energija turi ypatingo pagrin-
do ir tam tikrų pavojų. Siūlyčiau
pasiskaityti neseniai išleistą, lengvai
skaitomą R. A. Muller knygą „Phy-
sics for Future Presidents”. Ten pa-
prastais terminas parodomi pagrin-
dai, kuriais naudojantis, verta apgal-
voti strateginius sprendimus. Mažai
kas mėgstame fiziką, bet fizikos prin-
cipų, kurie paveikia ir paveiks aplin-
ką šių dienų pasaulyje, negalime pa-
neigti, turime su jais susipažinti.

Klimatas, energetika ir kas toliau?

DONATAS JANUTA 

Taip, kaip Dana Stankaitytė
(,,Draugas”, laiškų skyrius, 2009 m.
birželio 20 d.), aš irgi su įdomumu
skaitau Leono Čerškaus ,,Lietuvos
kario atsiminimus” apie Nepriklau-
somos Lietuvos kariuomenę ir  jos
įjungimą 1940 metais į sovietų Rau-
doną armiją. Gerb. Stankaitytė rašo,
kad Lietuvos kariuomenė ,,išdaviko
gen. Vitkausko dėka buvo įjungta į
rusų sovietinę”.

Sprendimas 1940 m. birželio
14–15-tos naktį Lietuvai nesipriešinti
ir leisti sovietų armijai įžengti neri-
botais skaičiais, reiškia – okupuoti Lie-
tuvą, buvo padarytas prezidento

Smetonos kabineto posėdyje. Tame
posėdyje taip siūlė ir generolas Rašti-
kis, kuris pareiškė, kad dėl to, kad
nuo Vilniaus perdavimo Lietuvoje jau
yra sovietų armijos įgulos, pasiprie-
šinimas neįmanomas, ir dar pridūrė:
,,Nereikia rusų erzinti jokiais protes-
tais. Mums reikės su jais dirbti.” (Ka-
zys Musteikis, ,,Atsiminimų frag-
mentai”, 1970 m. Nida, Londonas)

Todėl, kai Vitkauskas davė įsaky-
mus Lietuvos kariuomenei nesiprie-
šinti ir leisti sovietams okupuoti Lie-
tuvą, jis ištikimai vykdė ne savo, bet
Lietuvos prezidento kabineto nutari-
mus. Reikia pridėti, kad pats prezi-
dentas Smetona siūlė pasipriešinti,
tačiau jo kabineto balsų persvara nu-

Lietuvos ir sovietų generolas 
V. Vitkauskas ir Lietuvos 

kariuomenė

Taigi, kur mes esame klimato klausimu?

tarė kitaip.
Gen. Kazys Musteikis, kuris gen.

Vitkauską ilgai pažinojo ir kuris irgi
tame posėdyje siūlė priešintis bol-
ševikams, savo atsiminimuose šitaip
rašo apie Vitkauską: 

,,Dabar, po daugelio metų, kai
prisimenami tie laikai, dažnai būnu
klausiamas: Ar Vitkauskas buvo bol-
ševikas? Aš visuomet atsakau: Ne...
Tikrai per ilgą mūsų pažinties laiką
neteko pastebėti jo simpatijų rusams
bolševikams. Jis viešai iš jų pasijuok-
davo, vadindavo burliokais ir cha-
mais... [Aš] linkęs manyti, kad Vit-
kauskas bolševiku nebuvo, bet, kaip
ir daugelis kitų labai garbingų lietu-
vių, manė, jog su rusais bolševikais
bus galima sugyventi.” (,,Atsiminimų
fragmentai”)

Gen. Raštikis, ir ne tik jis vienas,
irgi manė, kad bus galima su bolševi-
kais sugyventi. Gen. Vitkauskas gal-
vojo panašiai, bet liko Lietuvoje. Gen.
Raštikis savo amžių garbingai baigė
išeivijoje.

Dar vienas faktas, kuris šioje te-
moje dažnai iškyla – tai, kad gen. Vit-
kausko brolis 1919 m. buvo sušaudy-
tas kaip bolševikas. Rašytojas ir kari-

ninkas Juozas Balčiūnas-Švaistas,
tarnavęs caro, o paskui Lietuvos ka-
riuomenėje, savo atsiminimuose ši-
taip rašo apie Vitkausko brolį:

,,[Vitkausko broliui]... jau buvo
išryškėjęs nusistatymas mesti bolše-
vikus ir pereit tarnauti Lietuvai.
Skubiai tą pat naktį patraukė per
frontą lietuvių pusėn. Nelaimė lydė-
jo. Įkliuvo pirmose užtvarose. Pateko
į jauno karštuolio vado rankas. Čia
buvo sušaudytas kaip tėvynės išdavi-
kas ir šnipas.” (Juozas Švaistas,
,,Dangus debesyse”, 1967 m., Nida,
Londonas)

Baigiantis Pirmajam pasauli-
niam karui, Lietuvoje siautė vokie-
čiai, bolševikai, bermontininkai ir
lenkai. Įvairios Lietuvos vietovės ne-
turėjo pastovių ryšių su besikurian-
čia Lietuvos valdžia Vilniuje. Pirmieji
pasirodę bolševikai su Vincu Kapsu-
ku-Mickevičium ir Zigmu Aleksu-An-
gariečiu priešakyje skelbėsi esą lietu-
vių daliniai. 

Bolševikai buvo pašalinę didžiau-
sią lietuvių valstiečių pavergėją carą
ir jo valdžią ir skelbė visiems laisvę ir
lygybę:  ,,Nebus ponų, nebus išnau-
dotojų!”            Nukelta į 9 psl.
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Tùkstantmetî viešbuçiai ir restoranai
pasitiks skendèdami tamsoje

Vilnius, liepos 2 d. (ELTA) –
Apie 10 profesinių sąjungų narių ket -
virtadienio vidurdienį pradėjo bado
akciją prie Seimo, siekdami atkreipti
dėmesį į tai, kad biudžeto problemos
ne būtų sprendžiamos darbo už mo -
kes čio ir pensijų mažinimo sąskaita.

Skvere, medžių paunksmėje, prie
Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos
ir Seimo rūmų pastatyta bado akcijos
da lyvių palapinė apkabinėta pla ka -
tais su užrašais. Čia taip pat renkami
gyventojų parašai už tai, kad biudže-
to problemos nebūtų sprendžiamos
darbo užmokesčio ir pensijų mažini-
mo sąskaita.

Pasak Lietuvos profesinių sąjun-
gos konfederacijos pirmininko
(LPSK) Artūro Černiausko, akcijoje
da lyvauja profsąjungų atstovai iš vi -
sos Lietuvos. Leidimas bado akcijai
yra gautas iki liepos 23 dienos ir
planuojama, kad kiekvieną dieną
pasikeisdami badaus viduti niškai po
10 žmonių.

Akcijos vadovas LPSK pir mi -

ninkas A. Černiauskas sakė, kad bent
jau iki penktadienio tikrai bus
badaujama. A. Černiausko teigimu,
džiu gina, kad ketvirtadienį profsą -
jungiečiams pavyko su valdžia rasti
su tarimą. Posėdžiavusi speciali darbo
grupė nutarė visiems valstybės tar-
nautojams darbo užmokestį mažinti
5 proc., o 10–15 kategorijos tarnauto-
jams pareiginius koeficientus mažin-
ti dar 0,5 proc., nuo 15 kategorijos –
dar po 1 proc.

,,Bado akcija bus sustabdyta tuo -
met, jeigu mes priimsime galutinius
spren dimus kartu su Vyriausybe ir
susipažinę su tuo, ką ji teiks Seimui.
Galutinis sprendimas dėl bado akci-
jos sustabdymo bus priimtas rytoj”, –
ketvirtadienį sakė Lietuvos vidaus
rei kalų sistemos respublikinės pro-
fesinės sąjungos pirmininkė Loreta
Soščekienė.

Penktadienį Vyriausybė posėdyje
turėtų apsispręsti, ar visiems valsty-
bės tarnautojams mažinti darbo už -
mo kestį.

Didžiausias nedarbas Baltijos šalyse

Vilnius, liepos 2 d. (ELTA) – Lie -
tuvoje dar dviem žmonėms nu sta -
tytas kiaulių gripo virusas. Ket vir ta -
dienį Lietuvos AIDS centras prie
Svei katos apsaugos ministerijos
pranešė apie du laboratoriškai pa tvir -
tintus naujojo gripo A(H1N1)v at -
vejus.

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos
ir kontrolės centro prie Sveikatos ap -
saugos ministerijos duomenimis, vie -
nas iš užsikrėtusių asmenų gyvena
Tau ragės rajone. Jis ben dravo su as -
me niu, kuriam pirmajam Lietuvoje
šių metų birželio 26 d. buvo pat vir -
tintas susirgimas naujuoju A(H1N1)v
gripu. Iš Indijos sugrįžęs lie tuvis,
kuriam pirmajam buvo nu sta tytas

kiaulių gripo virusas, jau pasveiko.
Kitas užsikrėtęs asmuo – vil nie -

tis (g. 1958). Birželio 30 d. jis, grį žęs
iš Tailando, sunegalavo. Jam pakilo
temperatūra, skaudėjo gerklę, jis
kosėjo, skundėsi pilvo skausmu. Tą
pačią dieną ligonis kreipėsi į Lietuvos
AIDS centro virusologinę labo ra -
toriją, kurioje jam buvo atlikti vi ru so -
loginiai tyrimai. Šiuo metu atliekami
epidemiologiniai tyrimai. 2009 m. lie -
pos 1 d. duomenimis, Europos Są jun -
gos šalyse užregistruota 8,890 gri po
A(H1N1)v susirgimų (4 mirties at ve -
jai). Visame pasaulyje patvirtintų su -
sirgimų gripu skaičius artėja prie
70,000 (apie 300 susirgimų baigėsi
mir  timi).

Totoriai Klaipèdoje nori statyti meçetê

Kiauliû gripu susirgo dar du lietuviai

Siùloma îpareigoti mokytojus 
kalbèti taisyklingai

Vilnius, liepos 2 d. (ELTA) – Liepos 1 d. Vilniuje prasidėjo Lietuvos tūkstant-
mečio dainų šventė ,,Amžių sutar tinė”. Prezidentas Valdas Adamkus dainų šven-
tės atidarymo vakarą pasirašė   visuotinį priesaką Lietuvai ir jos ateities kartoms,
ku riame teigė: ,,Mes čia esame tūkstantį metų, ir būsime, nes mes – žmonės Lie -
tu vos. Nes Lietuva – tai mūsų likimas ir dovana.”

Dainų šventės atidarymo koncertu ,,Pasveikinkim vieni kitus” sujungta per 40
tūkstančių dalyvių iš visos Lietuvos ir užsienio lietuvių bei Katedros aikštėje su si -
rin ku sių ir namuose visame pasaulyje esančių tautiečių iki liepos 6-osios vyksian -
tiems renginiams ir Lietuvos ateičiai.                      Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Bado akciją paskelbė 10 profesinių sąjungų. 
Vlado Kopūsto (ELTA) nuotr.

Prie Seimo prasidèjo bado akcija

Vilnius, liepos 2 d. (ELTA) –
Pro testuodami prieš verslą žlug dan -
čius valdžios sprendimus, liepos 5-ąją
Lie tuvos viešbučiai ir restoranai pra -
dės visuotinę protesto akciją ,,Lietuva
užsidaro! Grįžtame 1000 metų atgal”.

Naktį iš liepos 5-osios į 6-ąją, kai
Lie tuva minės savo vardo tūk stant -
metį, nuo 10 val. vak. iki 1 val. nak -
ties viešbučiuose ir restoranuose bus
iš jungta šviesa. Viešbučių korido riuo -
se, restoranuose ir kitose bendrose
pa talpose, kaip senovėje – degs tik
žva kės, o viešbučių svečiai bus ra -
ginami burtis ir išjungti šviesas savo
kam bariuose. Restoranuose negros
mu zika arba tyliai gros klasikinė mu -
zika. Viešbučių ir restoranų fasadai,
ku rių apšvietimas ypač puošia Lie tu -
vos sostinės senamiestį, tamsoje
sken  dės visą naktį.

Akcijoje dalyvaus apie 300 vieš -
bučių ir restoranų iš Vilniaus, Kauno,
Klai pėdos, Panevėžio, Palangos, Dru-
s  kininkų ir kitų miestų, tarp jų – pa -
grindiniai sostinės viešbučiai, ku riuo -
se apsigyvens į Lietuvos tūk stant me -
čio iškilmes atvykę karaliai, už sienio
val stybių vadovai, kiti gar bingi sve -
čiai.

Pasak Lietuvos viešbučių ir res -
to ranų asociacijos (LVRA) prezi den -
tės Evaldos Šiškauskienės, kitos išei -
ties nėra, nes dėl padidintų mokesčių
ir kitų atvykstamojo turizmo verslą
žlug dančių valdžios sprendimų dau -
guma šalies viešbučių ir restoranų at -
si dūrė ant bankroto slenksčio. Darbo
turizmo, viešbučių ir restoranų versle
šiemet jau neteko apie 10 tūkstančių
žmonių.

Vilnius, liepos 2 d. (BNS) – Sei -
mo Švietimo, mokslo ir kultūros ko -
mi teto (ŠMKK) narė, Tautos pri si kė -
limo partijos (TPP) frakcijos atstovė
Zita Užlytė siūlo įstatymu įpareigoti
mokytojus kalbėti taisyklingai.

Parlamentarė Seimo posėdžių se -
kre toriate įregistravo Švietimo įsta -
tymo pataisą, kuria į mokytojo pa rei -
gų sąrašą įtraukiama ,,suprantamai
ir aiškiai, taisyklinga kalba perteikti
ug dymo turinį”.

Šiuo metu taisyklingos kalbos
rei kalavimai keliami tik mokytojų
ates  tacijos reikalavimų nuostatose.

Iki išrenkant į Seimą lietuvių
kal bos mokytoja dirbusi par la men ta -
rė tvirtina, jog parengti tokią pataisą
paskatino ne tik ,,žemas lietuvių
kalbos vartojimo lygis mokyklose, bet
ir menkas įvairių dalykų mokytojų
dė mesys lietuvių kalbai”.

,,Lietuvių kalbos egzaminas yra
vie  nintelis visiems abiturientams pri -
va lomas laikyti egzaminas, todėl dė -
me sys taisyklingai lietuvių kalbai tu -
ri būti skiriamas ne tik per lietuvių
kal bos pamokas”, – projekto aiškina -
ma jame rašte teigia ŠMKK narė.

Klaipėda, liepos 2 d. (ELTA) –
Klai pėdos totorių bendruomenė
miesto valdžios prašo skirti 30 arų
skly pą, kuriame turėtų iškilti naujas
dau giafunkcinis centras. Jame įsi -
kur tų ne tik maldos namai, bet ir kal -
bos bei religijos mokyklėlė kita tau čių
vai kams, būtų galima rengti šventes,
pa ro das.

Apytiksliais duomenimis, Lie tu -
vo je gyvena daugiau kaip 3000 mu -
sul monų – didžioji jų dalis totoriai,
ku rių ,,lietuviškos” šaknys siekia Lie -
tu vos Didžiosios Kunigaikštystės lai -
kus.

Pasak Lietuvos musulmonų vy -
riau siojo dvasininko (muftijaus) Ro -
mo Jakubausko, totoriai išlaikė reli -
gi nes apeigas, tačiau jie neketina sta -
tyti aukštų minaretų ar gigantiškų
pa statų Klaipėdoje, nes tai pernelyg
bran gu. Jie norėtų, jog Klaipėdoje at -
si rastų jauki mečetė, kurioje būtų

keletas klasių moksleiviams, patalpos
atvykusiems dvasininkams, kadangi
Klai pėdoje tokių dvasininkų nėra.

Pasak Klaipėdos mero Rimanto
Ta raš kevičiaus, miesto valdžia neturi
nie ko prieš tokių maldos namų atsi -
ra dimą, tačiau finansų statyboms tu -
rė tų ieškoti patys totoriai.

Dalį lėšų maldos ir kultūros cen -
tro statybai bendruomenė planuoja
gau ti iš valstybės, dalį – iš ben dra -
min čių Jungtiniuose Arabų Emyra -
tuo se, Turkijoje.

Artimiausiu metu totorių ben -
druomenė turėtų užsiimti tinkamos
vietos mečetei bei kultūriniam cen -
trui paieškomis.

Šiuo metu Lietuvoje mečetės yra
Vilniaus, Alytaus rajonuose, Kaune.
Septintajame XX amžiaus dešimt me -
tyje Vilniuje mečetė buvo nugriauta,
jai atminti neseniai toje vietoje pa sta -
tyta lentelė. 

Liuksemburgas, liepos 2 d.
(ELTA) – Šių metų gegužę, palyginti
su balandžiu ir atsižvelgus į se zo ni -
nius svyravimus, nedarbo lygis euro
zonoje ūgtelėjo nuo 9,3 iki 9,5 proc.
2008 m. gegužę jis buvo 7,4 proc.,
pra nešė Europos Sąjungos (ES) sta -
tis tikos agentūra ,,Eurostat”.

Visoje ES nedarbas šių metų ge -
gužę, palyginti su balandžiu, išaugo
nuo 8,7 iki 8,9 proc. 2008 m. gegužę
šis rodiklis buvo 6,8 proc. Euro zonoje
ne darbas – aukščiausias nuo 1999 m.

gegužės, ES – aukščiausias nuo 2005
m. birželio. Lietuvoje, ,,Eurostat”
duo menimis, šių metų gegužę ne -
darbas sudarė 14,3 proc.

Mažiausias nedarbo rodiklis šių
metų gegužę buvo užregistruotas Ny -
derlanduose (3,2 proc.) ir Austrijoje
(4,3 proc.), o didžiausias – Ispanijoje
(18,7 proc.), Latvijoje (16,3 proc.) ir
Estijoje (15,6 proc.).

Šių metų gegužę Jungtinėse Val -
stijose nedarbo lygis siekė 9,4 proc.,
Japonijoje – 5,2 procento.
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Tuomet, kai laivas buvo Bra -
zilijoje, galimybė jį paliesti, lankytis
šioje mistinėje vietoje man priminė
vaikystę ir jausmus, anksčiau niekad
ne išgyventus. Būti tarp jo komandos
iš tisas šešias valandas, kaip man teko
patirti, tai buvo kažkas ypatingo.
Nėra žodžių išreikšti tai, ką jaučiau.

Kitas nepaprastas nuotykis buvo
pagrindinės burės iškėlimas iš plau -
kiant į kitą Odisėjos etapą. Šis pa -
prastas veiksmas, kupinas simboliz-
mo, mane beveik atvedė iki ašarų.
Prisiminiau vaikystę, praeitį ir se -
nelių kovas ir laimėjimus. Manau,
kad tinkamiausias žodis, kuris nu -
sako šią akimirką tai – garbė. Garbė
būti šios istorijos dalimi, būti drauge
su tikrais didvyriais ir ypatingai pasi-
dalinti šiais įvykiais su savo sūnumi,
kuris yra laimėtojų kartos vaisius.
Mūsų seneliai perplaukė vandenyną,
siekdami pradėti naują istoriją, kurią
parašė mano tėvas, aš pats, mano
sūnus parašys ir galbūt anūkai.

Noriu prisijungti prie Lietuvos
prezidento žodžių: „Istorija lėmė, kad
Lietuvos žmonėms savo valstybę teko
kurti ne vieną kartą. Šio kūrybos
darbo priešakyje visuomet stovėjo

(...) žmonės iš visos Lietuvos ir iš po
visą pasaulį pasklidusių lietuvių ben-
druomenių. Tokia istorijos patvirtin-
ta vienybė ir bendradarbiavimas liu -
dija – esame didelė ir nedaloma lietu-
vių šeima. Kad ir kaip toli nuo Tė -
vynės būtume, kad ir kokie atstumai
mus skirtų, savo dvasia, mintimis ir
širdimi visi susitinkame Lietuvoje ir
dar kartą pasijuntame vienos Žemės,
vienos Tautos vaikai. Bendros tėvų ir
protėvių praeities, bendrų dvasinių
šak nų, bendros vilties telkiami
žmonės.”

Globalizacijos sąvoka, taip pla -
čiai vartojama ekonomikos srityje,
gali būti pritaikyta šiam įvykiui. Lie -
tuviai buriuotojai ,,globalizuoja”,
skleidžia meilę tautai, skelbdami uni-
versalumą ir susivienijimą. Te -
pasisako lietuviška širdis, braziliška
šir dis ir susijungę tesutaria kartu.
Tikiu, kad ne veltui ir ne tik papras-
tas sutapimas, kad Lietuvos ir Bra -
zilijos žemėlapiai yra panašūs.

Iš portugalų kalbos vertė
Lucia M. Jodelytė-

Butrimavičienė 

Viso pasaulio lietuviai su dideliu
įdomumu sekė ,,Tūkstantmečio odi -
sėją” per pasaulį. Laivu ,,Ambersail”
aplankyti visame pasaulyje išsibarstę
lietuviai: buriuotojai sutikti ne tik su
šyp senomis veiduose, bet ir su pa -
drąsinančiais laiškais. Vieną jų, Lie -
tuvos garbės konsulo Brazilijoje
Fran cisco Ricardo Blagevitch, siū -
lome ir ,,Draugo” skaitytojams. 

Francisco Ricardo Blagevitch
1000odiseja.lt 

,,Draugystė po burėmis nesuvai -
dinama”. Šis užrašas ant visų jachtos
,,Ambersail” buriuotojų marškinėlių
atskleidžia susivienijimo, stiprybės ir
drau gystės esant atviroje jūroje es -
minį jausmą. Laivas, kuris at plaukė į
Braziliją kovo 7 dieną, į Guaruja pa -
jūrį San Paule, turi be galo drąsią mi -
siją: herojiškai ir sumaniai perplauk-
ti vandenynus, minint Lietuvos var -
do tūkstantmetį 2009 metais.

Man, lietuvių anūkui, dalyvavi-
mas šiame istoriniame ir unikaliame
įvy kyje sukėlė neapsakomus jaus-
mus. Nors esu brazilas ir didžiuojuosi

savo kraštu, palaikau glaudų ryšį su
Lietuva, nes dalyvauju savo senelių
drą siai parašytoje istorijoje. Jie pa -
liko Lietuvą per „užpakalines duris”,
nes ieškojo progos svajoti ir kovoti dėl
geresnio rytojaus Brazilijos žemėje.

Ir štai po daugel metų įžengiu į
Lietuvą per „priekines duris”. Pats
Lie  tuvos prezidentas Valdas Adam -
kus mane paskyrė garbės konsulu
Brazilijoje ir turiu garbę priimti
grupę 12 herojų, kurie per audringas
ma rias neša išbarstytoms po visą pa -
saulį lietuvių bendruomenėms, įskai-
tant Brazilijos bendruomenę, beveik
užmirštus meilės ir vilties jausmus
šiais neapykantos ir nepakantos lai -
kais.

Šie jūros „milžinai” mums paro-
do daug daugiau negu patriotizmą ir
meilę tėvynei. Per devynis mėnesius
trun  kantį žygį šie herojai sa va no riš -
kai paliko savo namų šilumą, savo
šei mos prieglobstį ir atsidavė ke -
lionei, nepalankiems jūros orams, bet
taip pat ir draugystei.

Tam, kad burlaivis galėtų plauk-
ti pirmyn ir įveikti vandenyną, būti-
nas draugiškumas ir tarpusavio ben-

dras veikimas, glūdintis kiekviename
veik sme, kiekviename buriuotojų ju -
desyje. Kapitonas Simonas Ste po na -
vičius, kuris jau perplaukė Tas ma -
nijos jūrą ir Ramųjį vandenyną, ge -
nialiai ir trumpai pasakė: „Kai pas-
paudi emocijos mygtuką, viskas gali-
ma.”

Buriuotojai kaip santuokoje pa si -
žada pasitikėti vienas kitu. Maždaug
kaip Alexandre Dumas romane ,,Trys
muškietininkai” įamžintame šūkyje
,,Vienas už visus, visi už vieną.”

Šiame epiniame žygyje reikia ne
tik mūsų lietuvių herojų fizinio pa -
siruošimo, mus stebina emocinė pu -
siausvyra ir altruizmas buriuotojų,
ku rie visam pasauliui parodo besąly -
gi nę meilę savo tautai. Ne veltui žy -
gis pavadintas ,,Tūkstantmečio odi -
sėja” ir jo šūkis – „Vienas vardas –
Lie tuva”. Beje, pagal Houaiss brazi -
liš ką žodyną, odisėja reiškia „ilgą ke -
lionę, pažymėtą avantiūrą su nenu-
matytais ir unikaliais nuotykiais”.
Drįstu pridurti, kad mūsų buriuoto-
jams Odisėja reiškia dar daugiau –
įveikiant vandenyną, skleisti idealą ir

jausmą ir po ilgos kelionės sugrįžti į
sa vo namų šilumą.

Kartu su ,,Ambersail” įgula plau -
kia lietuviškas patriotizmas, kuris
pasireiškia ne tik jachtoje. Lietuvoje
žmonės taip pat „užkrėsti” buriuoto-
jų rodoma meile tautai ir patriotiz-
mu. Šie jausmai perplaukė vande ny -
nus ir pasiekė lietuvių bendruo me -
nes, išsibarsčiusias po platų pasaulį.
Labai gražu tai pastebėti. Dar gra -
žiau buvo pamatyti buriuotojų
džiaug  smą matant Lietuvos vardą,
mi nimą plačioje žiniasklaidoje, ypa -
tin gai Brazilijoje.

Todėl ,,Ambersail” apsilankymas
mūsų šalyje brazilams yra pamoka.
Kaip dvigubos krypties kelias, turime
taip pat ką nors duoti savo tautie -
čiams lietuviams. Šis žygis mums
sukelia pasididžiavimą Lietuva, jaus-
mą, dažnai užmirštą dėl ekonominių
ir socialinių sunkumų. Bet taip pat
pa sidaro aišku, kodėl mūsų šalis yra
lai koma viena iš svetingiausių kraštų
pa saulyje. Draugiškas apkabinimas,
šil tas pasisveikinimas po ištisų dienų
ar mėnesių vandenyne turi ypatingą
reikšmę.

Ant jachtos ,,Ambersail” denio su VII etapo kapitonu R. Šiugždiniu.
1000odiseja.lt nuotr.

Odisèja, parodžiusi besâlyginê meilê savo tautai

,,Ambersail” šūkis – ,,Vienas vardas Lietuva”.
1000odiseja.lt 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

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 

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

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415
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 

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

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

,,Better Business Bureau” prane-
ša, kad JAV vartotojų pastaruoju me-
tu tyko dar viena apgaulė, susijusi su
kredito kortelėmis. Naujausia sukčių
išmonė – panaudoti automatinį at-
sakiklį skambinant vartotojams į
namus ir siūlant sumažinti jų turimų
kredito kortelių palūkanų dydį (in-
terest rates). Nors panašūs skambu-
čiai pažeidžia draudimus skambinti
rinkodaros tikslais to nepageidau-
jantiems asmenims (pagal praneši-
mus, skambučių sulaukiama tiek
įprastais, tiek mobiliais telefono nu-
meriais), nemažos skolos, slegiančios
daugumos šeimų pečius ir neseniai
priimtas naujas kredito įstaigų įsta-
tymas, palikęs nežinioje daugelį var-
totojų dėl būsimų skolinimosi sąlygų,
suteikia puikią dirvą apgavikams pel-
nytis. 

Apgavystė yra tai, ką skambi-
nantieji jums žada suteikti už tam
tikrą mokestį ir ką greičiausiai galite
gauti už dyką, paskabinę savo kredi-
to kompanijai. Tam visiškai neverta
eikvoti nei pinigų, nei mobilaus tele-
fono minučių. 

Minėtuose skambučiuose neretai
tik miglotai užsimenama, kokiai
kompanijai skambinantieji atstovau-
ja, tačiau bent trys kompanijos jau
atsidūrė ,,Better Business Bureau”
taikiklyje. Tai – Orlando, FL esančios
,,CSTR Solutions, Inc.” bei ,,Genesis
Capital Management” ir Tacoma, WA
įsteigta ,,Mutual Consolidated Sa-
vings”. Skambučių pranešimuose vi-
suomet pabrėžiama būtinybė skubiai
susisiekti su ,,kredito sąskaitos ad-
ministratoriais”, dažnai sukuriant
apgaulingą įspūdį, jog skambinama iš
pačios kredito įstaigos. Išklausę pra-
nešimą, aukos privalo perskambinti
nurodytu telefonu, kuriuo atsiliepia
,,kompanijos” atstovas. Jis/ji nedels-
damas(a) paprašo jūsų kredito korte-
lės numerio ir užtikrina, kad galės
sumažinti jūsų dabartines palūkanas
šiai kortelei – jei tik sumokėsite

,,kuklų” mokestį, svyruojantį nuo
700 iki 1,000 dol. 

,,Pagalbininkai” neretai pabrėžia
savo rimtumą, užtikrindami pinigų
grąžinimą tuo atveju, jei jiems ne-
pavyktų susitarti su kreditoriais dėl
palūkanų sumažinimo. Deja, patirtis
rodo, jog tokiais atvejais atgauti pini-
gus praktiškai neįmanoma, todėl, net
jei jūsų padėtis iš tiesų nepavydėtina,
vertėtų iš tiesų gerokai pagalvoti, ar
verta rizikuoti prasidedant su ne-
principingais tarpininkais. Tuo la-
biau, kad, kaip minėta, į kredito
įstaigą puikiausiai galite paskambinti
ir patys – turėdami lygiai tokią pat
galimybę susitarti gražiuoju dėl visų
trokštamų pokyčių jūsų kredito su-
tartyje. 

Bet kuriuo atveju, jokiu būdu
nereikėtų:

� Teikti asmeninės bei finansinės
informacijos telefonu nežinomiems
asmenims, kuo jie beprisistatytų.

� Sutikti su visomis siūlomomis
sąlygomis iš anksto nesusipažinus su
jomis raštu. Nesidrovėkite paprašyti
skambinančio asmens atsiųsti jums
raštišką pasiūlymą, kurį neskubėda-
mi galėtumėte apsvarstyti.

� Nors apgavikai dažnai nepaiso
draudimų skambinti į asmenų, įsi-
rašiusių į ,,draudžiamus” sąrašus (to-
kius kaip “Do-Not-Call”, www.donot-
call.gov ir pan.), visgi derėtų apsvars-
tyti, ar nebūtų naudinga tapti jų na-
riu. Ši paslauga paprastai teikiama
nemokamai. Jei nepageidaujami
skambučiai nesiliauja, toje pačioje
interneto svetainėje galima pateikti
skundą Federalinei prekybos komisi-
jai (Federal Trade Commission). Kaip
visuomet, susidūrus su apgavystė-
mis, galima skųstis ir ,,Better Busi-
ness Bureau”, apsilankius interneto
svetainėje adresu: www.bbb.org.

Pagal ,,Better Business Bureau“
informaciją parengė 
Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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�

AUTOMATINIAI PRANEŠIMAI 
TELEFONU: APGAULINGOS ,,PASLAUGOS”

KREDITINIŲ KORTELIŲ TURĖTOJAMSJONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
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
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ VAKARÂ 

nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

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

Tel. 773-476-2242

Amber Singature Tours ruošia puikią
kelionę 2 dienas/1 nakvynė 
prie Niagaros krioklių (Niagara Falls) 
Liepos 18–19 dienomis. 
Kaina 219 dol. su nakvyne.  
Vaikams 10% nuolaida.
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

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

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

Ginekologija

Kryžiažodžio atsakymas — frazė iš raidžių skaičiais pažymėtuose lange-
liuose.

Dr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21
Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Kryñiañodis Draugas Nr. 053

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Vertikaliai:
1. Ilgas siauras kalvagūbris iš sąnašų. 2. Atviras tarpas, skylė. 3. D. Brown

romanas „Da Vinčio …”. 4. Didžiausias maisto produktų koncernas pasaulyje
(Šveicarija). 6. Papūga, turinti ypatingą kuodą ir didžiulį snapą. 7. Įrankis
kietam paviršiui zulinti, galąsti. 10. Žala, skriauda, nuostoliai. 11. … gera, kur
mūsų nėra. 12. Avių jauniklis. 16. Liga, kylanti nuo vitamino C stokos. 17.
Melioracijoje – sausų žemių drėkinimas. 18. F. Dostojevskio romanas „…
Karamazovai”. 19. Gėlių sauja. 20. Pietų kraštų vandens augalai. 22.
Natūralus ar dirbtinis krioklys, krintantis pakopomis. 23. Vienu metu skam-
bančių skirtingo aukščio garsų sąskambis. 24. 1897 m. sukonstruotas vidaus
degimo variklis, pavadintas išradėjo vardu. 34. Simbolinės svečių sutikimo
vaišės – duona ir … . 35. Kelių eismo ženklas. 36. Aukštas pareigūnas Osmanų
imperijoje. 37. Audinys iš vilnonių pašukinių verpalų. 38. Didžiausias žemy-
nas. 40. Pažiūrėsim, ... dugną dėsim. 41. Metinis medienos sluoksnis. 45.
Tampri medžiaga iš vulkanizuoto kaučiuko. 46. Lietuvos naujienų agentūra.

Horizontaliai:
5. Ryškiaspalvis vištinis paukštis ilga uodega, ryškių spalvų blizgiomis

plunksnomis. 8. Ruošk … vasarą, o ratus žiemą. 9. Filmas „… Poteris ir
išminties akmuo”. 10. Didžiausio emocinio pakilumo, susižavėjimo, palaimos
būsena. 13. Jauni, nesukaulėję kai kurių elnių ragai. 14. Valstybė Centrinėje
Afrikoje, dažnai vadinama „Tūkstančio kalvų šalimi”. 15. … ir Hercegovina.
19. Šalia kompiuterio „gyvenantis gyvūnėlis”. 21. Plėšriųjų kirų šeimos
paukštis. 25. Tinginys ir kelią koja … . 26. Giliausias Lietuvos ežeras. 27. Vie-
ta dykumoje, kur yra augalų ir vandens. 28. … toliau, tuo gražiau. 29. Daina
„… bakūžė samanota”. 30. Filmas su J. Nickolson „Skrydis … gegutės lizdo”.
31. Padėtis, aplinkybių visuma. 32. Žieduotoji vandens kirmėlė, siurbianti
kraują. 33. Ėdesys, pašaras, jovalas. 36. „… su pačia, duktė trečia, senis, senė
ir piemenė”. 39. Regionas Vidurio Italijoje (sostinė Florencija). 42. Laisvojo
stiliaus imtynės, kilusios iš Japonijos. 43. Tyka, vėjo nuščiuvimas. 44. Pikto
nepasitenkinimo jausmas, pyktis. 47. Sportinio ėjimo dalyvė. 48. Keturkojis
„pieno kombinatas”. 49. Ledynmečio straublinis žinduolis.

Atkelta iš 5 psl.       Nenuostabu,
kad tuo laiku nemažas skaičius lietu-
vių susižavėjo komunizmu. Paskui,
kada būrėsi grynai lietuvių daliniai,
daugelis perėjo į lietuvių būrius.

Patį Švaistą ištiko beveik toks
pats likimas, kaip ir Vitkausko brolį.
Vokiečiams besitraukiant iš Lietuvos,
Švaistas suorganizavo Obelių miesto
komitetą ir valsčiaus miliciją tvarkai
palaikyti. Po kiek laiko komiteto val-
dybą perėmė bolševikai. Kaip buvu-
siam karininkui Švaistui vietinis bol-
ševikų komisaras buvo įsakęs vado-
vauti ginkluotam būriui prieš lietu-
vius. Laimei, tas uždavinys tapo ne-
įvykdytas. Vėliau Švaistas garbingai
tarnavo Nepriklausomos Lietuvos
kariuomenėje, mirė 1978 m. Los An-
geles. Gen. Kazys Musteikis mirė
1977 m. Chicagoje.

Gen. Vitkauskas 1919 metais įs-

tojo savanoriu Lietuvos kariuome-
nėn. Dalyvavo kovose su bermonti-
ninkais ir lenkais, buvo sužeistas. Po
to 20 metų garbingai tarnavo Nepri-
klausomos Lietuvos kariuomenėje,
užsitarnavo generolo laipsnį. Netei-
singa smerkti gen. Vitkauską už tai,
kad 1940 metais jis pareigingai vykdė
prezidento Smetonos ir jo kabineto
įsakymą. 

Bet po to, likęs Lietuvoje – ar V.
Vitkauskas tapo išdaviku? Nežinau.
Bet jaučiuosi laimingas, kad man
nėra užduota tą klausimą spręsti.
Užtenka, kad jo brolis be teismo ir
galbūt be kaltės buvo sušaudytas. 

Ne visuomet lengva žmones įsta-
tyti į griežtus rėmus – patriotas jis ar
išdavikas. Neramūs ir neaiškūs laikai
ypatingai sudrumsčia įvykius ir žmo-
nių veiksmus. 

Lietuvos ir sovietų generolas...

,,Drauge” galima įsigyti puošnius 
vestuvinius pakvietimus.
Tel. 773-585-9500

Sveikiname savo bičiulę 

STASĘ STAPONKIENĘ STASĘ STAPONKIENĘ 
su gimtadieniu, 
kuri liepos 5 d. 

švenčia 100 metų jubiliejų.
Linkime Stasei sveikų, 
laimingų ir nuostabiai 

gražių dienų.

Union Pier Lietuvių draugija
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DOVILAS BUKAUSKAS

Trečia Lietuvių išeivijos studen-
tų stažuotės (LISS) savaitė praėjo
sklandžiai. Naujai atvažiavusi stu-
dentė Livija Jonaitė pradėjo dirbti, o
kiti toliau tęsė jau pradėtus savo dar-
bus.

Livija mokinasi būti renginių kū-
rėja ir organizatore. Dirbanti visai
netoli Katedros aikštės, Livija kartu
su ,,Tūkstantmečio odisėjos” organi-
zatoriais ruošia jachtos ,,Ambersail”
sutikimą Klaipėdoje liepos 5 d. Ji taip
pat padeda organizuoti, kad viso
pasaulio lietuviai kartu sugiedotų
„Tautišką giesmę”. ,,Negaliu patikėti
savo laime, kad teko stažuotis tokiu
ypatingu laiku, – džiaugėsi Livija. –
Tūkstantmečio proga! Dirbu su labai
šaunia komanda: draugiškos ben-
dradarbės ir ilgas, bet įdomus darbas.
Mes bendraujame su visais užsienyje,
kad liepos 5 d. būtų sugiedota ‘Tau-
tiška giesmė’.” Livija net suorganiza-
vo LISS programos pristatymą TV3
filmuotojams, kurie stažuotojų klau-
sė apie stažuočių programą ir ,,Tūks-
tantmečio odisėją”. 

Livijai taip pat paliko įspūdį gy-
venimas Vilniuje. ,,Vilnius man ypa-
tingai gražus – žmonės, pastatai,
gamta. Niekad nepamiršiu šių vaizdų
ir būtinai planuoju grįžti tiek, kiek
galėsiu. Labai mėgstu pavaikštinėti
po senamiestį ir bendrauti su naujais
draugais. Džiaugiuosiu, kad būsiu
per šventę, kai bus proga dalintis
įspūdžiais su pasaulio lietuviais.”

Studentams pagyvenus ilgiau
Vilniuje (programa prasidėjo prieš
tris savaites), pastebima daugiau kas-
dieninio Vilniaus gyvenimo ypatumų.
Gintarė Radvilaitė, vaikų teisių ap-
saugos studentė, dirbanti našlaityne,
stebėjosi kasdienine kelione į darbą.
,,Važiuoti į darbą autobusu labai
įdomu. Laimė, kad važiuojame kartu
su Aista. Važiuoti įdomu, nes kartu

keliauja įvairūs žmonės. Matome
įvairių: verslininkų, studentų, tu-
ristų.”

Karolina Kličiūtė daug papasako-
jo apie užsienietės lietuvės prisitai-
kymą prie lietuviško gyvenimo ir prie
lietuviškos publikos. ,,Vienas didelis
skirtumas yra drabužiai. Merginos
visada rengiasi lyg eidamos į klubą –
gražūs aptempti drabužiai ir aukšti
kulniukai. Vaikinai tai pat dažniau,
palyginti su kanadiečiais, nešioja la-
biau aptemptus drabužius.” Karoliną
stebino tai, kad kai kurios Šiaurės
Amerikos aprangos ypatybės čia ne-
galioja. ,,Mes nešiojame ‘flip-flops’
kaip normalų apavą, bet čia jie yra
laikomi dušo sandalais. Aš esu pri-
pratusi visur neštis kuprinę, bet Lie-
tuvoje su kuprinėmis beveik niekas
nevaikščioja. Nors kiekvieną rytą
Raimis, Siga, Algis ir aš į ligoninę
keliaujame su kuprinėmis.”

Taurui Stočkui, inžinerijos stu-
dentui, kaip ir visiems, paliko įspūdį
birželio Lietuvos orai. ,,Pradedu po
truputį priprasti, kaip čia reiktų
gyventi. Vienomis dienomis lyja, kito-
mis – prašvinta saulė, ir tada pasiro-
do tikras Lietuvos grožis. Greitai iš-
moksti ryte klausytis oro žinių ir
neštis skėtį, jeigu pradėtų lyti.” Per
pirmąsias dvi stažuotės savaites
beveik kasdien lijo.

Sigita Poskočimaitė kas savaitę
patiria nuostabių įspūdžių, kurie kar-
tais ir ne tokie linksmi. ,,Dr. Gra-
dauskas darė operaciją moteriai, ku-
riai prieš tai buvo daryta bronchos-
kopija. Kai jie baigė, galėjome pa-
matyti visą krūtinės anatomiją. Man
buvo ypatingai nuostabu, kad turėjo-
me progą pamatyti dar plakančią
krūtinėje širdį ir kaip su kiekvienu
įkvėpimu išsiplečia plaučiai.”

Raimundas Kazlauskas, vienas iš
Sigitos bendradarbių, dirbdamas li-
goninėje, taip pat daug išmoksta.
,,Šiandien visą dieną su savimi turė-

,,Pradedu po truputį priprasti...”

jau kūno anatomijos sąsiuvinį anglų
ir lietuvių kalbomis ir mokinaus.
Daktarai dažnai man padėjo ir moki-
no apie kūną, kokias procedūras jie
daro. Išmokstu svarbiausius pirmo-
sios pagalbos dalykus: kaip žinoti, ar
kaulas lūžęs, kaip suprasti rentge-
nografiją, kaip imti kraują ir pan.”

Vincas Gudinskas, baigęs kuli-
narijos mokyklą, stebėjosi bendradar-
bių nuotaikomis. ,,Visi bendradarbiai
labai lengvai sutaria ir man iš karto
padeda, jei ko nors nemoku.” Kadan-
gi Vinco bendradarbiai daug kalba
rusiškai, atsirado juokingų anekdotų
dėl to, kad jie kartais užmiršta, jog jis
nemoka rusiškai.

Psichologijos studentui Arui Na-
ručiui darbas pasidarė daug įvaires-
nis, nes vaikų namai dabar rengia iš-
kylas. Veždamas vaikus į Europos

parką, karo technikos muziejų ir į
planetariumą, Aras ir pats gavo pro-
gą pamatyti įdomybių. ,,Vaikams bu-
vo proga pakeisti aplinką ir išmokti
naujų dalykų.”

Aistai Kazlauskaitei, dirbančiai
našlaityne, teko galimybė nusifil-
muoti Lietuvos televizijoje. ,,Atvažia-
vo televizijos laida ‘Lietuvos rytas’,
jie norėjo pakalbėti su manimi ir pa-
filmuoti. Tai buvo labai ypatinga, nes
galėjau daugiau pakalbėti apie LISS
programą. Manęs daug klausinėjo
apie Ameriką ir kuo skiriasi našlaity-
nai Amerikoje.” Aistą džiugina ir tai,
kad kas savaitę atvažiuoja tėvai įsi-
vaikinti vaikų. Smagiausia tada, kai
galima su tėvais susipažinti ir pačiai
pamatyti, kad vaikai patenka į gerą
šeimą.

Išeivijos studentai lankėsi Trakuose. Karoliną Kličiūtę iš pradžių stebino lietuvių apsirengimas.

Aistai Kazlauskaitei smagu matyti, kai vaikai patenka į gerą šeimą.

Trečioji Lietuvių išeivijos studentų stažuotės savaitė
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Alvito šv. Onos bažnyčia.

Šiurpas! Šiurpas! 
arba arba 

Kovo kovų nuotruposKovo kovų nuotrupos
Indrè Tijùnèlienè

Nr. 3

Dešimties klasių mokyklą lanko
apie 1,500 mokinių nuo 7 m. iki 16
metų ir 224 ikimokyklinio amžiaus
mokinukų. Muzikos kambaryje užra-
šas „Gyvenimas – tai didelė simfoni-
ja” priminė, kad darniai grojant
drauge daug pasiekiama.

* * *
Alvite aplankėme Šv. Onos kle-

boną kun. Vytautą Kajoką, kuris jau
daug metų savo parapijiniuose name-
liuose glaudžia vaikučius. Čia gyvena
broliukai ir sesutės, premijuotas im-
tynių čempionas, katytė ir šuniukas.
Čia ruošiamasi statyti naują bažny-
čią, nes 1840 m. statyta senoji nebe-
sutalpina visų norinčių.

Alvite nuolat rūpinasi „Saulu-
tės” narė Ona Šulaitienė, kurios
paprašyta Valentina Gudienė su raš-
tais numargina kiaušinius, kad už
juos prieš Velykas „Saulutė” galėtų
parinkti aukų Alvito vaikams. Onu-
tės meilė šiam Lietuvos kampeliui
sklinda, kai beveik kasmet ji čia pra-
leidžia porą mėnesių. Vaikučių sielas
ji papildo eilėraščiais, Lietuvos did-
vyrių istorijomis, pasakojimais apie
Visagalio dovanas, Alvito gamtovaiz-
džio grožį. Pasididžiavimą kelia Alvi-
to 1918–1920 metų savanoriai, ku-
riems čia iš visuomenės lėšų buvo
pastatytas paminklas ir skirtas že-
mės plotas savanoriams laidoti. Čia
ilsisi iš Alvito krašto didvyrių.

Klebonas Kajokas vasarą veda
stovyklą vaikams. Tad priėmėme
Onutės Šulaitienės pasiūlymą sto-
vyklautojus papuošti marškinėliais.
Grįžę pas „Lina Embroidery” (Le-
mont, IL) užsisakėme 50 žalių marš-
kinėlių, su geltonomis raidėmis „Al-
vitas” nugaroje ir Lietuvos  vėliavėle
priekyje, kairėje pusėje. Marškinėlius
išsiuntėme per „Atlantic Express”.

* * *
Sužinojome, kad „trapių kaulų”

sindromu sergantis 14-metis alytiškis
Daivaras, kurio sveikatos būklę Vil-
niuje įvertina gyd. Vencius, pasitau-
pęs per „Saulutę” gautus pinigėlius
įsigijo elektromotorolerį. Jo dėka jis
tapo savarankiškesnis, nes dabar gali
pats nuvažiuoti į parduotuvę, pas
kaimynus. Daivaras su broliu  Erlan-
du atsiuntė „Saulutei” iš melsvo po-
pieriaus išlankstytas gerves su pa-

dėkos eilėmis:
Gervė parskrido į mylimą šalį
Ir atnešė saulę ant savo sparnų
Ji paskleidė viltį, tikėjimą, meilę,
Kad ilgas gyvenimas būtų visų.

* * *
Mirė diabetikė, akla motina, pa-

likdama našlaitę dukrelę. Pagarba
motinai, kuri, nepaisant gyvenime
užklupusių aibės negalių ir negandų,
įstengė dukrytei sukurti šiltą namų
aplinką, norą studijuoti, nepalūžti
žvarbioms vėtroms siaučiant. Ryžtin-
ga mergaitė tikisi vasarą įsidarbinti,
o rudenį tęsti studijas.

Jį, kūdikį, paliko tėvai. Kai buvo
mažiukas, atsitiktinai sutiktas tėvas
jam spjovė į veidą. Bet svetimi geri
žmonės jo neapleido, jį guodė ir skati-
no, gydė širdelę. Nepuolė jis į neviltį.
Jis žinojo, kad iš jo tikimasi daugiau.
Vieną kartą jis sakė: „Aš padedu
būdamas savanoriu Dienos centre.
Tikiuosi, kad nepyksite, kad iš gautų
pinigėlių kartais duodu Centrui, nes
ten ateina vaikai, neturintys nei po-
pieriaus, nei pieštuko.” Dabar jis
dirba ir siekia magistro laipsnio.

Sudėtingo gyvenimo patyrusi
studentė Diana visuomet širdį išlie-
davo eilėse. Nušvitome išvydę jos
eiles, išspausdintas rimtame laikraš-
tyje. Linkime jai pasiekti savo sva-
jonę tapti tokia rašytoja kaip Jurga!

* * *
Lietuvos vaikų fondo direktorė

Romualda Navikaitė pakvietė (Žygi-
mantų 6, Vilnius) į Naujojo Daugeliš-
kio vaikų namelius. Šv. Kazimiero
nameliai prie Ignalinos ir Švenčio-
nėlių prieš daug metų buvo įkurti
kun. Kęstučio Ralio. Juose buvo ap-
gyvendinti vieniši seneliai ir sunkio-
mis namų sąlygomis augantys  vaiku-
čiai. Dabar senelių nebėra.

Mus pasitiko direktorė Ona Rim-
šelytė. Ji pasidžiaugė, kad vokiečiai
kiemelyje įtaisė vaikams žaidimų
aikštelę, o virtuvėje – naują viryklą,
pečių. Direktorė žino kiekvieno vai-
kelio istoriją, stengiasi, kad vaikučiai
įsigytų dorus, gyvenimui tinkamus
įgūdžius. Buvusio klebono kun. Ralio
nuotrauka puošia užsiėmimų salės
sieną.

Atkarpos tęsinį skaitykite kitą
šeštadienį.

„Seklyčios” popietė
„Pensininkai”

Dvi draugės – pensininkės ilga-
metės draugystės proga nusprendė
susitikti Amerikoje, nes čia jau be-
veik  šešiolika metų gyvena viena jų.
Per tą laiką keletą kartų susitikusios
Lietuvoje, nusprendė paskirti pasi-
matymą Čikagoje.

Kalboms nebuvo galo. Bendrų
pažįstamų ir prisiminimų tiek daug –
juk abi – Vanda Martinavičienė ir
Liucija Einikienė – buvo mokytojos,
daug metų dirbo toje pačioje mokyk-
loje, bedravo šeimomis, augino vai-
kus, turi anūkų, o dabar dalyvauja
pensininkų veikloje, viena Lietuvoje,
o kita čia – Amerikoje.

Pastarosios nusprendė savo ilga-
metės draugystės džiaugsmu pasida-
lyti su kitais susirinkusiais – „Sek-
lyčios” trečiadienio popiečių lankyto-
jais.

Vanda pasakojo, kad ji aktyviai
dalyvauja Telšių pensininkų sąjungo-
je „Bočiai”, yra tarybos narė. Šiai są-
jungai vadovauja buvęs Telšių kul-
tūros skyriaus vedėjas, kuris lankysis
JAV su Telšių teatru. (Žemaitės spek-
taklį „Trys mylimos” matys ne tik
Čikagos, bet ir kitų JAV miestų žiū-
rovai.) Telšių teatro vadovas Kajeto-
nas Šliogeris visom išgalėm rūpinasi,
kad pensininkai šoktų, keliautų. Su-
sibėgę dalintųsi savo asmeniniais ir
bendrais išgyvenimais.

V. Martinavičienė sakė, kad pas-
kutiniuoju laiku ji lanko ir Trečiojo
amžiaus universitetą (TAU). Jam
vadovauja nuoširdi, kūrybinga ir
veikli moteris, buvusi mokytoja Re-
gina Chmieliauskienė.  TAU turi savo
himną, dainą, be kurios neapsieina
nė vienas užsiėmimas, o jo lankytojai
turi nario pažymėjimus.

TAU pensininkų veikla panaši į
„Bočių”, bet ir skirtinga. Jei yra uni-
versitetas, tai turi būti ir studentai.
Jais ir tampa pensininkai. Jie univer-
siteto fakultetuose mokosi siūti,
megzti, piešti, šokti. Moko vieni ki-
tus, tobulina savo įgūdžius, mokosi
užsienio kalbų.

Mokslo metai TAU tęsiasi nuo
rudens iki pavasario, o vasarą, kaip ir
pridera studentams, pensininkai poil-
siauja.

Apie visa tai Vanda papasakojo
„Seklyčios” lankytojams. Jos su L.
Einikiene papildydamos viena ki-
tą, nuoširdžiai dalijosi susitikimo
džiaugs mu, rodė nuotraukas, lanksti-
nukus ir laikraščius, Vandos atvežtus
iš Lietuvos (Lietuvos „Bočių” sąjunga

leidžia laikraštį „Bočiai”). Liucija
perskaitė TAU himno ir dainos teks-
tus  bei vienos pensininkės eilėraštį,
kuris visiems labai patiko.

Anksčiau Liucija, grįžusi iš  Tel-
šių, kur jai teko dalyvauti viename iš
TAU renginių, apie tai jau buvo
pasakojusi „Seklyčios” lankytojams.
Prieš kelerius metus su TAU už-
megzti ryšiai – nuoširdūs trečiadienio
popiečių dalyviai Viktorija ir Antanas
Valavičiai užprenumeravo „Pensinin-
ką”, kurį skaito, juo džiaugiasi ir da-
lijasi Trečiojo amžiaus universiteto
studentai.

Minimos „Seklyčios”, kuriai va-
dovauja visų gerai žinomas ir gerbia-
mas Juozas Polikaitis, popietės metu
buvo surengta turtinga loterija. Lai-
mikius dovanojo airių kilmės ameri-

kietė Josephine Heil, su kuria arti-
mai bendraujanti Liucija papasakojo
apie draugių sumanymą.

Tariame ačiū Aldona Pankienei,
platinusiai loterijos bilietus popietės
lankytojams, taip gausiai juos pirku-
siems, ir V. ir A. Valavičiams už as-
meninę dovaną. Surinktos lėšos bus
skirtos „Bočiams” ir TAU.

Ilgamečių draugių džiaugsmu ir
nuoširdumu užsikrėtę popietės da-
lyviai neslėpė savo emocijų, dėkojo už
tokį šeimynišką susitikimą, už iš
Telšių atvežtus pensininkų padary-
tus suvenyrus ir dovanėles.

Grįžusi į Telšius Vanda turės ką
papasakoti „Bočių” ir TAU pensinin-
kams.

Liucija Einikienė

Vanda Martinavičienė ir Liucija Eini-
kienė.

Antanas Valavičius, Vanda Martinavičienė ir Viktorija Valavičienė.
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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

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

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

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

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

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055
770088--227755--22007700

RIMAS
STANKUS

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

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

HONIG – BELL

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

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.

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai î Vilniû, Kaunâ, Palangâ.
• Poilsinès kelionès, pažintiniai turai î Las Vegas,
Floridâ, Havajus, Meksikâ, Dominikâ, Karibû salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3WWW. SKYTRIP.NET
info@skytrip.net

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

Always with FlowersAlways with Flowers Atributikos pokyliams
nuoma, pristatymas JAV,

Lietuvoje ir visame
pasaulyje

Tel. 630 257 0339
1138 B  State St., Lemont, IL
www.alwayswithflowers.com

teleflora
FTD

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

* Vyras ieško pastovaus darbo su
gyvenimu. Didelė patirtis, automo-
bilis. Tel. 773-715-5364.

* Moteris, gyvenanti Oak Lawn, gali
jums padėti šeštadieniais. Tel. 708-
220-3202.

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su grįžimu namo arba su gy-
venimu. Vairuoja, anglų kalba, geros
rekomendacijos. Tel. 773-575-3343.

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

* 25 m. išsilavinęs, gerai angliškai
kalbantis ir vairuojantis automobilį
jaunuolis, ieško darbo. Gali prižiūrėti
pagyvenusius žmones, turi patirties.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-
890-0457.

* Moteris ieško priežiūros ar ruošos
darbo Detroit, MI apylinkėje. Vairuo-
ja, anglų kalba. Tel. 734-475-3318.
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BEISBOLAS
Praėjusį sekmadienį, birželio 27

d., „Lituanicos” futbolo vyrų koman-
da „Metropolitan” lygos I divizijoje
iškovojo reikšmingą pergalę. Mūsiš-
kiai Bambrick Park, Lemont aikštėje
sugebėjo įveikti savo varžovus –
„Wings” komandą, iškovoti tris taš-
kus ir užsitikrinti pirmenybių len-
telėje antrą vietą.

Ši vieta svarbi tuo, kad dabar
mūsiškiai turės galimybę kovoti dėl
patekimo į aukščiausiąją grupę –
„Major” diviziją su jos 9-oje (prieš-
paskutinėje) vietoje atsidūrusia ko-
manda, kuri dar nėra žinoma. Ji pa-
aiškės gal po savaitės ar dviejų, kai
bus sužaistos visos atidėtos rungty-
nės. Tikėtina, kad lietuviams reikės
kovoti su „Wikings” ar „Green-Whi-
te” komanda, nes jos yra „Major” di-
vizijos uodegėlėje.

10-oje vietoje likusi komanda iš-
krenta automatiškai, o priešpasku-
tinė dar turi galimybę išlikti, jeigu
įveiktų I divizijoje antrąją vietą užė-
musią komandą (šiemet – „Lituani-
cos” futbolininkus).

Praėjusį sekmadienį „Lituani-
cos” vyrai pergalę pasiekė nesunkiai.
Žaisdami pavėjui, lietuviai dažnai
puolė „Wings” vartus. Per vieną to-
kių puolimų – 10-ąją žaidimo minutę
energingasis Edvinas  Trinkūnas sa-
vo pastangas vainikavo gražiu įvar-
čiu. Kiek vėliau Mindaugas Palaima
rezultatą padidino – 2:0. Toks jis išli-
ko iki pirmojo kėlinio pabaigos.

Po pertraukos, nors ir žaisdami
prieš vėją, lietuviai turėjo nemažai
gražių progų įvarčiui įmušti, tačiau
nė vienos jų neišnaudojo. O ukrai-
niečių pastangos buvo vainikuotos
įvarčiu ir svečiai priartėjo 1:2. Tačiau
rungtynių pabaigoje „Lituanicos”
veteranas Laimonas Bytautas trečią
kartą nuginklavo ukrainiečių var-
tininką ir kova baigėsi rezultatu 3:1
lietuvių naudai.

Uždirbusi tris taškus, „Lituani-
ca” su 36 taškais įsitvirtino antroje
vietoje. Nors mūsiškiai ir dauguma
kitų komandų (išskyrus pirmoje vie-
toje esančią „Belgrade” vienuolikę,
kuri jau sužaidė visas rungtynes ir
sukaupė 44 taškus) dar turi po porą
atidėtų rungtynių, lietuviai nu-
sprendė atiduoti varžovams likusių
dviejų susitikimų taškus bei žaidimo,
nes jie mūsiškiams nėra svarbūs.

„Nenorime rizikuoti ir gauti nau-
jų traumų, – kalbėjo „Lituanicos” tre-
neris Algis Grochauskas, – nes dar
keli žaidėjai gydosi anksčiau gautą-
sias.” Jis pažymėjo, kad kai šeštadie-
nių popietėmis vyksta lietuvių vasa-
ros pirmenybės, futbolininkai yra ir
taip užimti.

„Dabar visas mūsų dėmesys nu-
kreiptas į pereinamąsias rungtynes,
kurios įvyks gal po trijų savaičių. Jei-
gu jas laimėsime, tai vėl atsidursime
tarp geriausių Čikagos ir apylinkių
futbolo komandų”, – pabrėžė trene-
ris.

„Lituanicos” futbolininkai įsitvirtino 
antroje vietoje

SSPPOORRTTOO AAPPÑÑVVAALLGGAA

Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

JAV futbolo rinktinė buvo netoli aukso
JAV futbolo rinktinė būtų pa-

teikusi vieną iš didžiausių staigmenų,
jeigu praėjusį sekmadienį būtų įvei-
kusi  vieną iš pasaulyje stipriausiųjų
komandų – Brazilijos futbolininkus.
O ši galimybė iš amerikiečių išslydo
„Confederation  Cup” baigiamosiose
rungtynėse, kur JAV rinktinei sporto
žinovai net nebuvo numatę vietos.

Kaip žinome, amerikiečiai į šio
prestižinio turnyro, vykusio Pietų
Afrikos Respublikoje, baigiamąjį ratą
pateko įveikę kitus pasaulio futbolo
galiūnus – Ispanijos rinktinę (2:0).
Brazilai į baigiamąjį ratą pateko gan
sunkiai nugalėję šeimininkų rinktinę
(1:0).

Daugiau negu 50,000 žiūrovų bu-
vo apstulbinti JAV rinktinei pirmąjį
kėlinį baigus rezultatu 2:0 savo nau-
dai. Jau rungtynių pradžioje ameri-
kiečių Clint Dempsey išvedė koman-
dą į priekį 1:0, o 27-ąją minutę Lan-

don Donovan pridėjo ir antrąjį įvartį.
Gaila, kad po pertraukos ameri-

kiečiai nesugebėjo išsaugoti sukrauto
kapitalo ir leido brazilams įmušti tris
įvarčius.

Rungtynėse dėl trečios vietos
Ispanija nugalėjo šeimininkus irgi
tokiu pat 3:2 rezultatu.

Įdomumo dėlei reikia pasakyti,
kad panašaus pobūdžio turnyrą Bra-
zilija laimėjo ir praėjusiais metais,
kai ji nugalėjo Argentiną 4:1. Beje,
brazilai „Confederation Cup” buvo
laimėję ir 1997-siais, kuomet baigia-
mosiose rungtynėse sutriuškino Aust-
raliją net 6:0.

JAV futbolo rinktinei prieš Brazi-
liją yra pavykę laimėti tik vieną kartą
iš 15 susitikimų, pradedant 1930 me-
tais. Tai įvyko 1998-aisiais, kai Los
Angeles mieste amerikiečiai 1:0 įvei-
kė brazilus.

„Fire” pateko į „Superlygos” pusfinalius
Čikagos „Fire” profesionalų ko-

manda, kuri žaidžia JAV ir Meksikos
geriausiųjų 8 komandų turnyre (žai-
džia dvejose grupėje po 4 komandas)
savo grupėje su 2 pergalėm ir 1 pra-
laimėjimu užima pirmą vietą ir žais
pusfinalyje. Jis įvyks liepos 15 d.

prieš B grupės nugalėtojus – New
England „Revolution” komandų.
Kitas pusfinalis suves abi Meksikos
komandas – „Lagunas” ir „Tigres
UANL”. Baigiamosios rungtynės bus
žaidžiamos rugpjūčio 5 d.

Moterų profesionalių futbolo lyga
Jeigu JAV vyrų profesionalų fut-

bolo rungtynės Amerikos spaudoje
susilaukia šiokio tokio dėmesio, apie
moterų rungtynes parašo tik vienas
kitas laikraštis.

Šioje dar tik šiemet pradėtoje
lygoje žaidžia 7 komandos. Po 15

rungtynių  pirmauja Los Angeles klu-
bas su 34 taškais (10 pergalių, 1 pra-
laimėjimas ir 4 lygiosios). Čikagos
„Red Star” šiuo metu stovi pasku-
tinėje vietoje su 11 taškų (tačiau jos
yra sužaidusios tik 13 susitikimų.)

Čikagos „Fire” – ketvirtoje vietoje
Kiek prasčiau pradėjo sektis ir

Čikagos profesionalams futbolinin-
kams. Jie, pirmavę MLS Rytų grupė-
je, dabar nukrito į ketvirtą vietą (turi

21 tašką). Tiesa, ir pirmoje vietoje
esanti „D.C. United” čikagiečius
taškais nedaug pralenkia – jų sąskai-
toje 23 taškai.

Kauno beisbolininkai viešnage JAV patenkinti
Nors viena stipresnių Lietuvos

beisbolo komandų – Kauno „Litua-
nica” viešnagės metu JAV daug rung-
tynių nelaimėjo,  komandos nariai šia
savo kelione už jūrų marių buvo
patenkinti. Žaidėjai, kurie šioje spor-
to šakoje, galima sakyti, žengia pir-
muosius žingsnius, be daugia įgūdžių
turinčių trenerių bei žaidimui pri-
taikytų aikščių ir geresnio sportinio
inventoriaus, beisbolo tėvynėje ne-
mažai pramoko.

Čia jie stebėjo kelerias beisbolo
profesionalų rungtynes bei patys iš-
bandė jėgas su mėgėjiškomis ameri-
kiečių komandomis. Gaila, kad lietin-
gas oras svečių iš Kauno nelepino:
kelerias rungtynes teko atidėti porą
kartų.

Iš viso kauniečiai Čikagos apylin-
kėse ir tolesnėse vietovėse sužaidė
septynerias rungtynes, iš kurių 4
pralaimėjo, 2 laimėjo (sutrumpintas),
o vienerias baigė lygiosiomis (tai įvy-
ko birželio 22 d. kai buvo sužaisti 6
kėlinukai ir rungtynės nutrauktos
esant rezultatui 3:3).

Paskutiniosios varžybos buvo su-

žaistos su „Quad City 76ers”, jos bai-
gėsi tik 2:0 varžovų naudai. Žinant,
jog pirmąjį susitikimą JAV kauniečiai
pralaimėjo 0:12, šis rezultatas buvo
geras žingsnis į teigiamą pusę.

Šia kelione liko patenkintas ir
komandos treneris bei vienas iš
geresnių žaidėjų – Will Gordon, kuris
yra vienintelis apmokamas kauniečių
komandoje ir kuris nepaprastai sten-
giasi, kad beisbolas įsitvirtintų  Lie-
tuvoje, nes ši šalis jam patinka.

Kauno „Lituanicos” komanda
Lietuvos link išvyko birželio 24 d. Tą
pačią dieną į Cleveland atskrido Lie-
tuvos jaunimo (kadetų) komanda, ku-
ri kiek vėliau žais „Continental Cup”
varžybose. „Lituanicos” vadovas  Vir-
midas Neverauskas sakė, kad atvyku-
sius jaunuolius ir vadovus cleve-
landiečiai gražiai pasitiko, priėmė bei
rūpinosi jų globa. Jie dėkoja Algirdui
Gudėnui, Ingridai Bublienei, Kizių
šeimai bei kitiems.

Daugiau apie jaunuosius Lietu-
vos beisbolininkus parašysime kitą
kartą.

Edvardas Šuilaitis

Tūkstantmečiai radiniai – archeologijos 
parodoje Šiauliuose

Lietuvos tūkstantmečio pėdsa-
kais vedanti archeologinė paroda
,,Lietuva prieš tūkstantį metų.
Praėjusio gyvenimo pėdsakai” liepos
3 d., penktadienį, atidaryta Fotogra-
fijos muziejuje Šiauliuose.

Koks buvo pirmasis Lietuvos
tūkstantmetis, kokius pėdsakus Lie-
tuvos žemėje paliko jos gyventojai – į
šiuos klausimus daugiausiai atsaky-
mų žino archeologai, po trupinėlį
renkantys informaciją ir iš gabaliukų
dėliojantys praėjusio gyvenimo vaiz-
dų mozaiką. Būtent prieš tūkstantį
metų Lietuva pateko į Europos aki-
ratį. Suaktyvėjo karo žygiai, vienijosi
baltų gentys, ėmė plėstis prekyba,
atsirado naujų darbo įrankių, ginklų,
papuošalų formų. Tai – turtingiau-
sias ikikrikščioniškos Lietuvos laiko-
tarpis.

Archeologiniai radiniai liudija,
kad praėjusiame tūkstantmetyje,
kaip ir šimtus metų iki tol, žmonės
gimė, augo, gyveno nedidelėse gyven-
vietėse, gynėsi nuo priešų piliakalni-
uose, meldėsi savo dievams švent-
vietėse, laidojo mirusiuosius kapiny-

nuose. Jų gyvenimo pėdsakai čia,
greta mūsų, tik juos dažniausiai
slepia keli žemės sluoksniai.

Aiškiausiai iš visų archeologijos
paminklų plika akimi matomi pilia-
kalniai. Tačiau ir čia žemė dengia su-
dėtingas medines ir akmenines pyli-
mų konstrukcijas, piliakalnio aikš-
telėje stovėjusių pastatų liekanas,
gynybinėje sienoje įstrigusius gele-
žinius strėlių antgalius ir ietigalius.
Pasak archeologų, kilus pavojui mūsų
protėviai brangiausius daiktus slėp-
davo – užkasdavo žemėje. Lobis, jei
šeimininkas jo neišsikasė, taip ir guli
žemėje. Dažniausiai tai – metaliniai
papuošalai, brangūs ginklai. Pelkėse
paskendę guli ir kitą prasmę turintys
daiktų lobiai – tai dievams skirtos
aukos.

Lietuva prieš tūkstantį metų
buvo kitokia, bet ji vis dar čia, po
žeme, kuria vaikštome ir šiandien –
gerbkime šį palikimą, teigia parodos
rengėjai.

Laura Pačtauskaitė 
ELTA

Lietuvos regionû margumynai

Skaitykime ir remkime ,,Draugâ”!

Apsilankykite
www.draugas.org
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Doktorantė Kristina Ūsaitė: 
,,Žinių apie JAV lietuvių jaunimą vis dar trūksta”

Kristina Ūsaitė, Kauno Vytau -
to Didžiojo universiteto (VDU), dok to -
rantė, keletą savaičių praleidusi Ame -
rikos lietuvių kultūros archyve
(ALKA), Putnam, vėliau porą savai-
čių rinko archyvinę medžiagą Litua-
nistikos tyrimo ir studijų centre
(LTSC), Čikagoje. Prieš išvažiuoda -
ma į Lietuvą K. Ūsaitė atsakė į mūsų
ko respondento Petro Petručio pa  -
tei k tus klausimus.

– Kas Jus paskatino susido -
mėti lietuvių išeivijos jaunimo
veikla?

– Lietuvių išeivijos istorija su-
sidomėjau dar studijuodama Vytauto
Didžiojo universiteto Lietuvos istori-
jos magistrantūroje, kuomet teko
klau sytis profesoriaus Egidijaus
Alek  sandravičiaus kurso „Intelek -
tualinė lietuvių egzilio istorija” pa s -
kaitų. Baigusi studijas, 2005 metais
pradėjau dirbti Išeivijos studijų cent -
re, kur iki šiol tvarkau ilgamečio Pa -
saulio Lietuvių Bendruomenės pirmi -
ninko Vytauto Kamanto archyvinį
fon dą. Darbas su archyvine medžiaga
ir dar studijų metais sužadintas
smalsumas vedė vis tolyn. Dirbdama
minėtame centre domėjausi, ką vei -
kia mano kolegos, kokiomis temomis
do misi ir ieškojau nišos,  kurioje galė -
čiau save realizuoti.

Manyčiau, kad analizuoti bend -
rinės lietuvių jaunimo organizacijos
kūrimą išeivijoje yra svarbu dėl didė-
jančio globalumo, pasaulinės bend -
ruomenės idėjos reikšmės suvokimo
postmoderniame pasaulyje. Išsibars-
čiusi etninė grupė kitaip įvardina
savo tapatumą, nei likusieji gimtinė-
je. Vyresnioji lietuvių išeivių karta
„Lietuvių Chartoje” išsakytą mintį,
kad kiekvienas lietuvis automatiškai
priklauso Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menei, suvokė kaip natūralų dalyką.
O kaip tai traktavo jaunesnioji karta?
Ar jai buvo svarbūs vyresniosios kar-
tos socialiniai ritualai ir ar deklaruo-
jamos idėjos atitiko jų vertybes? Ar
diasporos formavimasis priklauso
nuo laiko ta prasme, kad jaunoji kar-
ta atsako savo veikimu joje surasda -
ma savo prasmes ir veiklos būdus?
Bū tent pastarieji klausimai ir pastū-
mėjo mane į šią tyrimų sritį.

Sociologai yra pastebėję organi -
za cijų svarbą individo socializacijos
procese. Organizacijos individo sąmo-
nėje atlieka savotišką simbolinio pa-
saulio funkciją. Bendrinės lietuvių
jaunimo organizacijos kūrimo, Pa -
saulio lietuvių jaunimo sąjungos
(PLJS) istorija galėtų atskleisti jau -
nosios lietuvių išeivių kartos galimus
ideologinius diasporos organizavimo
principus, formas. Ši kurtoji organi-
zacija pasižymi visuotinumu, jungi -
mu visų narių. Tad iškyla klausimai
apie individualų laisvą pasirinkimą
(PLJS vienijo ne organizacijas, o pa -
vienius asmenis), jo įsipareigojimus
tautai, organizacijai. Kaip kinta tapa-
tumai emigracinėje aplinkoje, kaip
organizacija gali pajungti narius nau-
dodamasi įsivaizduojama bendruo -
me  ne ar įsipareigojimu, paremtu
vien ybės su savo tauta jausmu? Ma -
nyčiau, jog ši tema aktuali Lietuvos
istorijai ir savo indėliu į lietuvių tapa -
tumo studijas: diasporos organizacijų
istorija atskleidžia lietuvių, pa s -
klidusių po visą pasaulį, ryšio su
kraš tu svarbą, ideologinių nuostatų
bendruomenėje konfliktą, jų etninio
tapatumo formavimąsi jaunoje karto-

je, organizacijų skirtingas kolek-
tyvines atsakomybes už krašto at kū -
rimą ir atstatymą.

– Kokį įspūdį (nuomonę) susi-
darėte artimiau susipažinusi su
JAV lietuvių veikla?

– Jungtinėse Amerikos  Valstijose
pragyvenau beveik tris mėnesius. Te -
ko šiek tiek pavažinėti po šalies ryti -
nę pakrantę, dvi su puse savaitės gy -
venti Čikagoje. Tačiau negalėčiau
tvir tinti, jog gerai pažinau šį kraštą.
Tai, ką pavyko pamatyti, man paliko
didžiulį įspūdį, padėjo atsikratyti kai

kurių stereotipų. Per šį laiką teko pa -
žinti tik tuos lietuvius, kurie, gyven-
dami svetur, vienaip ar kitaip išgyve-
na tėvynės ilgesį. Todėl jų darbas
lietuvybės labui iš tiesų yra didelis ir
reikšmingas. Neabejoju ir tuo, kad
Amerikoje esama tokių as menų, ku -
rie nevertina savo lietuviš kų šaknų,
nejaučia gimtojo krašto il ge sio ir ku -
ria savo gyvenimus visiš kai susi lie -
dami su čionykšte kultūra. Vis dėlto
per šį laiką, praleistą JAV, man jų
sutikti neteko, tad galiu kalbėti tik
apie tuos, su kuriais turėjau galimybę
susipažinti – veiklius ir aktyvius lie -
tu vybės puoselėtojus.

– Tikriausiai yra nemažai
skirtumų tarp Lietuvos ir JAV
lietuvių jaunimo. Tiesa?

– Na, pirmiausiai turėčiau pasa-
kyti, kad viešint Amerikoje su jauną-
ja karta artimai susipažinti neteko.
Didžiąją laiko dalį bendravau su vy -
resniąja lietuvių karta. Tiesa, teko
ste bėti porą atvejų iš jaunesniosios
lietuvių kartos gyvenimo. Buvau su -
jaudinta jų noro pažinti savo tėvų ir
se nelių gimtinę Lietuvą, jų pastangas
gilintis į Lietuvos istoriją, kultūrą,
kal bą, papročius. Norėčiau tikėti, kad
šis noras neišblės ir ateity.

O retrospektyviai kalbant apie
skirtumus tarp Lietuvos ir JAV lietu-
vių jaunimo pastebėtina, kad geleži-
nės uždangos sąlygomis buvo labai
sun ku (bet vis dėlto įmanoma) išeivi-
jos lietuvių jaunimui susipažinti su
tuometine Lietuva – su jos žmo nė -
mis, su jos kultūriniu, intelektualiniu
gyvenimu, ir, aišku, su jaunų žmonių
nuotaikomis, gyvenimo būdu. Vis dėl -
to sąlyčio taškų tarp išeivijos veiklos
ir tėvynės gyvenimo buvo išties ma -
žai. Egzistavo du vienas nuo kito at s -
kirti „lietuviški” pasauliai. Tad ir
jau no lietuvio išeivijos dalyvavimas
„lietuviškame” gyvenime neretai ri-
bo josi vien dalyvavimu išeivijos veik-
loje, domėjimusi išeivijos gyvenimu,
ir žymiai rečiau – Lietuvos gyvenimu.

Dabar, manyčiau, galimybės pa-
sikeitusios. Jaunas lietuvis išeivis,

jaučiantis potraukį rimtai įsijungti į
lietuvišką gyvenimą, gali rinktis ir
„Lietuvos” variantą, savo dėmesį ir
jėgas nukreipiant į Lietuvos, o ne-
būtinai išeivijos gyvenimą. Tai, be
abe jo, priklauso nuo paties asmens
interesų, nuo to, kiek laiko ir jėgų jis
pasiryžęs tam pašvęsti. Jaunų žmo-
nių, nusprendusių vykti į Lietuvą
trumpesniam ar ilgesniam laikui pas-
tudijuoti, padėstyti, padirbėti ar pa-
gyventi, išties nėra daug. Dažnai
tokie žmonės kaip tik aktyviau ir da -
lyvauja išeivijos jaunimo veikloje. Vis

dėlto ryšiai tarp išeivijos ir Lietuvos
jaunimo mezgasi sėkmingai, nors ir
ga na stichiškai, daugiau asmeniško -
mis pastangomis.

– Ar galima teigti, kad Lie -
tuvoje nedaug žinoma apie JAV
ir apskritai išeivijos lietuvių jau -
ni mą?

– Atsakyti į šį klausimą viena-
reik šmiškai negalėčiau. Manyčiau,
kad žinių apie JAV ir apskritai išeivi-
jos lietuvių jaunimą vis dar trūksta.
Ypač apie dabartinę lietuvių išeivijos
jaunimo situaciją – jų gyvenimus ir
rūpesčius. Žvelgiant siauresniu mas-
tu norisi pasidžiaugti vis gausėjančio-
mis VDU bakalaurantų ir magistran-
tų gretomis, besidominčiomis ir ren -
kančiomis savo kursinių bei baigia -
mųjų darbų temas iš lietuvių išeivijos
gy venimo. Konsultacijas ir pagalbą
stu dentams teikia universitete vei -
kiantis Išeivijos studijų centras, ku -
ria me dirba skirtingų mokslo sričių
(is torijos, literatūros, sociologijos)
mok slininkai, keliolika metų tyrinė-
jantys lietuvių egzilio istorijos, lite-
ratūros bei šiuolaikinės migracijos
problematiką. Minėtas centras išsi s -
kiria tuo, kad tai yra ne tik mokslo
tyrimo, bet ir archyvų kaupimo, tvar -
kymo, saugojimo institucija, kurioje
sukaupta didelė išeivijos veikėjų ir
organizacijų archyvų kolekcija, nuo-
lat pasipildanti naujais archyviniais
rinkiniais. Greta to, išeivijos studijų
centras atlieka švietėjišką, auklėja -
mąją funkciją: rengiami vieši rengi-
niai, susitikimai su išeivijos atstovais,
konferencijos, seminarai, parodos
pri traukia ne tik universiteto žmo -
nes, studentus, bet ir plačiąją visuo -
me nę.

– Daug Lietuvos gyventojų
(ypač jaunimo) vyksta į užsienį
dirbti ir mokytis. Ar Jūs nepla-
nuojate persikelti į užsienį (sa -
kysime JAV) nuolatiniam gyveni-
mui?

– Didžioji dalis mano Amerikoje
sutiktų žmonių buvo lietuviai, gyve-
nau lietuviškoje aplinkoje, tad nela -

bai galėčiau įsivaizduoti, kaip būtų
at rodęs šis laikas visiškai amerikie -
tiškoje aplinkoje. Tiesa, tos dvi su pu -
se savaitės Čikagoje mano akiratį
kiek praplėtė, bet tam tikras išvadas
ga lėčiau padaryti galėdama šias ap -
lin kas palyginti ilgiau jose pagyve -
nusi. Manau, kad tai nuostabus kraš-
tas su daugybe galimybių pasisemti
idė jų ir įgyti naujos patirties, tačiau
manęs, bent jau artimiausiu metu,
laukia darbas tėvynės labui pačioje
Lie tuvoje. Be abejo, sugrįžti į šias vie -
tas dar labai norėčiau.

– Kaip vertinate JAV lietuvių
sukauptą archyvinę medžiagą?

– Iš tiesų labai džiugu, kad JAV
lie tuviai rūpinasi savo istorinio pa -
veldo išsaugojimu. Tą liudija iki šiol
puoselėjami trys lietuviški kultūros
židiniai – Pasaulio lietuvių archyvas
(PLA) ir Lituanistikos tyrimo ir stu -
di jų centras Čikagoje, Pasaulio lietu-
vių centras Lemonte bei ALKA Put -
nam, CT. Pastarajame teko ne tik rink-
 ti medžiagą rengiamai daktaro di ser -
tacijai, bet ir talkinti tvarkant Lie -
tuvos Respublikos konsulato New
York archyvinį fondą. Šiose instituci -
jo se sutikti žmonės – Juozas Rygelis,
Regina Taunienė, Skirmantė Migli-
nienė, Enata Skrupskelytė, Kristina
Lapienytė-Bareikienė – man pasirodė
tvirtai tikintys tuo, ką daro lietuvy-
bės labui. Ir, reikia nuoširdžiai pasa-
kyti, kad jų visų atliekamas darbas
yra didžiulis.

– Gal, ko gero, numatote pa-
pildyti surinktą medžiagą ir pa -
ruošti, išleisti platesnės apim-
ties leidinį?

– ALKA ir PLA surinktą medžia-
gą artimiausiu metu sisteminsiu,
ana lizuosiu ir netolimoje ateityje pla-
nuoju publikuoti keletą straipsnių,
tap siančių mano rengiamos disertaci-
jos dalimi. O žiūrint į tolimesnę ateitį
norėtųsi pasvajoti ir apie didesnės
apimties leidinį.

– Gal ką daugiau norėtumėt
pasakyti?

– Labai džiaugiuosi turėjusi gali-
mybę paviešėti JAV, susipažinti su
šiuo kraštu. Dėkoju Lietuvių katalikų
mokslo akademijai už suteiktą sti-
pen diją ir galimybę stažuotis ALKA.
Džiaugiuosi galėjusi bent minimaliai
pagelbėti tvarkant taip svarbų lietu-
vių išeivijos istorinį palikimą ir ti-
kiuo si glaudaus bendradarbiavimo
ateityje.

Taip pat dėkoju LTSC darbuoto-
jams, sudariusiems puikias sąlygas
su sipažinti su Pasaulio lietuvių ar-
chy ve saugoma medžiaga. Gyvenda-
ma vienuolyne ir dirbdama ALKA bei
LTSC PLA susitikau su šauniais lie-
tuviais: Juozu ir Aldona Rygeliais,
Re gina Tauniene, Egle Varniene, Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-
mo vienuolyno seselėmis, kunigais
Ar vydu Petru Žygu, Izidoriumi Sa-
dausku ir Antanu Gražuliu, Skir -
mante Migliniene, Jonu Račkausku,
Jonu Tamulaičiu, Enata Skrups ke -
lyte, Ramune Kubiliūte ir daugybe
ki  tų asmenų, kurių visų neįmanoma
iš vardinti. Visiems jiems nuoširdžiai
dėkoju už šiltą priėmimą ir visokerio -
pą pagalbą.

– Labai ačiū už malonų pasi-
kalbėjimą. Būtų įdomu dar kartą
susitikti ir pasikalbėti. Lauk-
sime! LTSC durys bus visuomet
atidarytos. Linkime Jums pui-
kiau sios sėkmės.

Kristina Ūsaitė ir Petras Petrutis Lituanistikos tyrimo ir studijų centre.
Skirmantės Miglinienės nuotr.
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LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose 

Çikagos miesto apylinkèse ir priemiesçiuose.
Patarnavimas 24 val.

• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois
(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632
12401 S. Archer Ave. Lemont, IL 60439

1-773-523-0440  

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

A † A
ALISA PAKŠTIENĖ

Įpusėjusi į 101-sius metus, ramiai amžiams užmigo mūsų
brangi motina, močiutė ir prosenelė.

Giliame liūdesyje ji paliko ją ilgus metus slaugusią dukterį
RENATĄ  ŠPAKEVIČIENĘ su vyru Julium ir dukterimis
Danguole  Altman su vyru William, Brigita Rasiene su vyru
Tomu ir Vita Auštriene su vyru Edvardu; sūnų dr. MYKOLĄ
PAKŠTĮ su žmona Audrone ir sūnumi Daumantu su žmona
Kimberly, dukterimis Gabija Bradford su vyru Douglas ir Mir-
ga. Proanūkius Sofią, Darių, Indrę, Elytę, Alisą, Iloną, Isa-
bellą ir Kristą. Taip pat jos liūdi sesuo OTILIJA VALIŪ-
NIENĖ ir jos sūnus Filbertas su žmona Jūrate ir šeima.

Liepos 2 d. po šv. Mišių, velionė palaidota St. Francis
Xavier kapinėse Centerville, Cape Cod, greta jos 1987 m. mi-
rusio vyro Mykolo Pakščio.

Nuliūdusi šeima

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Pasaulį pamilęs – Ilgėkis Dangaus

A † A
MARIJA

JUOZAPAITYTĖ
RUDIS

1914.06.29 –2008.07.08

Su giliu liūdesiu ir meile prisimenam mūsų brangią ir nie-
kuomet neužmirštamą Žmoną, Mamytę ir Močiutę.

Šv. Mišios už velionę bus atnašaujamos Antano ir Marijos
Rudis koplyčioje, Šv. Šeimos Viloje, 12220 Will Cook Rd., Palos
Park, IL, trečiadienį, liepos 8 d. 9:45 val. ryto.

Prašome prisiminti Mariją savo maldose.

Liūdinti šeima: vyras Antanas, vaikai Antanas,
Margarite,  Rožytė, Markus ir anūkai

A † A
AUGUSTAS PRETKELIS

Mirė sulaukęs 86 metų.
Nuliūdę liko: žmona Emilija Pretkelis (Schmidt), sūnūs Walter

su žmona Ann ir Algird su žmona Carol Pretkelis, anūkai Wally su
Barbara, Geoffrey su Jane, Elizabeth, James su Lesley ir Margaret;
proanūkiai Neil, Ren, Alexa, Ben, Mallory, Brooklyn, Lucas. 

A. a.   Augustas buvo Lydia ir šeimos svainis, dėdė daugelio sū-
nėnų ir dukterėčių; Lithuanian National Guard, Brighton Park
Namų savininkų, LB ir Tauragės klubo narys.

Velionis pašarvotas ketvirtadienį, liepos 2 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v.
v. Richard-Midway laidojimo namuose, 5749 Archer Ave. (kampas
Lorel), Chicago, IL.

Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 3 d. Iš laidojimo namų 9
val. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Pra-
sidėjimo  bažnyčią, 2745 W. 44th St., kurioje 10 val. ryto bus auko-
jamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a.  Augustas bus palaidotas
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Richard-Midway FH.  Tel. 773-767-1840,
www.richardmidwayfh.com

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Mylimas Vyras, Tėvas, Draugas

A † A
VYTAUTAS P. JANUŠONIS

Mirė 2004 m. liepos 3 d. po sunkios ligos.
Maloniai prašome draugus, artimuosius ir pažįstamus prisi-

minti Vytautą savo maldoje.
Prisimename su malda, ilgesiu ir gilia meile.

Liūdinti žmona Palmira Janušonienė su šeima
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��A † A Angelė Shapkauski (a. a.
Seselės Kleopa’s, S.S.C. dukterėčia)
Viešpaties pašaukta iškeliavo į Am ži -
nuosius Namus 2009 m. birželio 24 d.
Šv. Mišios bus aukojamos 2009 m. lie -
pos 8 d. 5 val. p. p. Švč. Mergelės Ma -
ri jos Gimimo bažnyčioje. Kviečiame
da lyvauti. Pelenai bus pervežti į Lie -
tuvą. Liūdi tėvelis, brolis ir drau-
gai.

�Maloniai kviečiame į jauno ir
talentingo akordeono muzikos atli -
kėjo Martyno Levickio koncertą lie -
pos 5 d., sekmadienį, 12:30 val. p.p.
Lie tuvių dailės muziejuje, Pasaulio
lie tuvių centre, (14911 127th St., Le -
mont, IL 60439). Koncerto metu de -
vy niolikmetis Lon dono Karališkos
mu zikos akademijos studentas atliks
keletą originalių bei barokinių kompo -
zicijų, o taip pat pra  moginės akor -
deono muzikos kū ri nių.  

�Architektūrinė iškyla didžiau-
siu Čikagos upės laivu ,,Chicago‘s
First La dy”,  gidu prof. Jurgiu Anysu
ir pučiamųjų orkestru „Gintaras”
vyks liepos 12 d., sekmadienį, nuo
4:30 val. p.p. iki 7 val. v. Nepra leis -
kite puikios progos gražią sekmadie -
nio popietę sužinoti daugiau apie
mies tą, kuriame gyvenate ir kuris
nuolat keičiasi. Prof. J. Anysas kalbės
lietuviškai. Laive veiks baras. Vietų
skaičius yra ribotas, bilietus reikia
užsisakyti iš anksto. Kaina – 35 dol.
Daugiau in for macijos ir užsakymai
tel.: 708-207-8406. 

��Rugpjūčio 23 d., sekmadienį,
Atei tininkų na muose, Lemonte Ameri -
kos lietuvių tau tinės sąjungos Čikagos
skyrius ruošia ge gužinę. Pradžia 12 val.
p. p.

��,,Vaiko vartai į mokslą” jauno-
sios savanorės leidžia savo atos  togas
dirbdamos organizacijos remiamuose
centruose Lietuvoje. Vaiva Laguna vi -
čiūtė darbuojasi „Vilties angelo” die -
nos centre Vilniuje, o Vija Lietuv nin -
kaitė, Emilija Pranckevičiūtė ir And -
rė ja Siliūnaitė dirba tolimoje Žemai -
čių Kalvarijoje. Visos savanorės pa -
ten  kintos, kad gali padėti nuskriaus -
tiems vaikams ir pačios įgis patirties.
Grįžusios iš šio darbo visos vyks į
Dainavos stovyklą tolimesniems dar -
bams.

��Liepos 2 d., ketvirtadienio, laik-
raščio numeryje Sigitos Šimku vie -
nės–Rosen straipsnyje ,,Laikai keičia -
si, laikas keistis ir Lietuvių Bend ruo -
menei” (4 psl.) įsivėlė klaida. Para šy -
ta: ,,Vakarų vidurio apygarda”, turi
bū ti – ,,Vidurio vakarų apygarda”.
At si prašome skaitytojų.

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
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

Aukštos indėlių palūkanos.
Terminuoti nuo 6 mėn. iki 3 metų

California Lithuanian Credit  Union
Santa Monica, California

Tel. 310-828-7095
Valdžios apdrauda iki $250,000

www.clcu.org

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų
globos būrelis dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su negalia
vaikams, daugiavaikėms šeimoms bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: Onutė
Fielding $50, dr. Russell Holmes $50,
dr. J. B. Dičpinigaitis $100; metinei
vaiko paramai Lorraine Starr $180,

William Saunders $90, Robert Duda
$360, Ginger Houghton $360 stu-
dentų paramai Aldona Ješmantienė
$1,600. Labai ačiū. „Saulutė”
(Sun-light Orphan Aid), 414
Freehauf  St., Lemont, IL 60439,
tel. (630) 243-7275 arba (630) 243-
6435.

Valdovų rūmų iškilmių ir renginių programa 
Katedros aikštėje prie Valdovų rūmų.

Liepos 5 d., sekmadienis
2 val. p.p.  Valdovų rūmų ceremonijos ir „Pilies festivalio” atidarymas. 
Liepos 6 d., pirmadienis
1:30 val. p. p. Valdovų rūmų portalo atidengimo ceremonija. 
Liepos 7 d., antradienis
5:30 val. p.p. Valdovų rūmų rėmėjų pagerbimo iškilmės ir senosios

muzikos koncertas ,,Valdovo pasveikinimas”.
Liepos 7–26 dienomis nuo 11 val. r. iki 6 val. v.  
LDK Valdovų rūmų ekskursijos.

Regis, kad Lituanistikos tyrimo ir studijų centras (LTSC) turtėja naujais dar-
buotojais. LTSC valdybos vykdomoji vicepirmininkė Kristina Lapienytė-Barei -
kie nė su najagime dukryte Andrėja Bareikaite ant rankų.

Skirmantės Miglinienės nuotr.

Kartu giedokime Lietuvos himną
Liepos 5 d., sekmadienį, po 10 val. r. šv. Mišių Brighton Park Švč. Mer-

gelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos bažnyčioje rinksimės  Mozerio
salėje, 2745 W. 44 St., Chicago, kur 1 val. p. p., apglėbdami savo gimtinę
Lietuvą tūkstantmečio proga ir prisijungdami prie lietuvių visame pasaulyje,
giedosime Lietuvos himną. Visus atvykusius vaišinsime tortu ir šampanu. Tą
nepakartojamą akimirką būti kartu visus maloniai kviečia Amerikos lietuvių
Moterų katalikių sąjungos 20-ta kuopa.

JAV LB Cicero apylinkės lie tuviai sekmadienį, liepos 5 d., rinksis 12:50
val. p.p. prie lietuviško kryžiaus šalia Šv. Antano bažnyčios (1501 S. 50 Ave.,
Chicago). 1 val. p.p. kartu su lie tu viais visame  pa saulyje jie giedos Lie tuvos
himną. Esant lietingam orui rink simės į lietuvių ,,ka vutės” kambarį mokyk-
los pastate. Prie bažnyčios plevėsuos Lietuvos vėliava.  

Vytauto Didžiojo šaulių rinktinė maloniai kviečia švęsti Lietuvos var do
tūks tantmetį Šaulių namuose, 2417 W. 43rd St., Chicago. Liepos 5 d. 1 val.
p. p. visi gie dosime Lietuvos himną, po to links minsimės grojant ir dainuojant
Li gitai ir Algimantui Barniškiams. Tel. pasiteiravimui: 773-434-3713.

Liepos 5 d. po 10 val. r. šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčio-
je kviečiame visus rinktis į ,,Seklyčią”, kur 1 val. p. p. kartu su Lietuva ir
viso pasaulio lie tu viais giedosime Lietuvos himną. Muzikos garsais mums pri-
tars muzikas Faustas Strolia. 

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo)  dienos išvakarėse
visus Čikagos lietuvius ir jų svečius kviečiame rinktis ,,Kunigaikščių už ei -
goje”, kur 1 val. p. p. kartu su visais lietuviais pasaulyje giedosime Lietuvos
him ną. Daugiau informacijos gauti ir vietas užsisakyti galite tel.: 708-594-
5622. 

Liepos 5 d., sekmadienį, 1:30 val. p. p. kviečiame visus susirinkti Times
Square, Broadway, New York tarp 43 ir 44 gatvių. Parepetuosime ir įsijun -
k sime į bendrą chorą – 2 val. p. p. New York laiku su viso pasaulio lietuviais
giedosime ,,Tautišką giesmę”!

Kviečiame susirinkti High Park, Toronto (Kanada) sekmadienį, liepos 5
d., 1:30 val. p. p. (vietos laiku) prie klevo lapo  gėlyno (į pietus nuo resto ra no).
1000-mečio Odisėjos sutiktuvių proga giedosime Lietuvos himną su viso
pasaulio lietuviais.


