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Vilnius, spalio 2 d. (ELTA) – Lie-
tuvoje tautinių mažumų teisės nėra
pažeidinėjamos, teigė prezidentė Da-
lia Grybauskaitė, susitikusi su Euro-
pos Parlamento (EP) pirmininku Jer-
zy Buzek.

,,Tautinių mažumų problemas
sprendžiame ir spręsime, jei proble-
mų iškils. Pažeidimų nei Lietuva, nei
tarptautinės organizacijos nefiksavo”,
– po susitikimo sakė D. Grybauskaitė.

D. Grybauskaitės ir buvusio Len-

kijos premjero, dabar EP pirmininko
J. Buzek susitikimo metu prie prezi-
dentūros piketavo nedidelis Lietuvos
lenkų būrelis. Lietuvos lenkai nori,
kad tuose regionuose, kur jie sudaro
gyventojų daugumą, būtų leidžiama
viešajame gyvenime vartoti lenkų
kalbą, ja rašyti gatvių pavadinimus.
Lietuvos lenkai taip pat norėtų savo
pavardes rašyti gimtąja kalba.

D. Grybauskaitė patikino ma-
nanti, kad Lietuva galėtų svarstyti šį
klausimą ir leisti lenkams pavardes
rašyti lenkiškai. J. Buzek po susitikimo
sakė, kad problemų dėl tautinių mažu-
mų yra daugelyje Europos valstybių.

Susitikimo metu buvo paliestas
ir Nepilnamečių apsaugos įstatymas.
J. Buzek teigė, kad yra tikras, jog Lie-
tuvos valdžia šį prieštaringai vertina-
mą įstatymą per kelis mėnesius pa-
taisys.

,,Mano sudaryta darbo grupė pa-
siruošusi šio įstatymo pataisas pa-
teikti šio mėnesio pabaigoje. Tada
viskas priklausys nuo Seimo”, – pati-
kino Lietuvos vadovė.

Gruzijoje V. Landsbergis apdovanotas
Šv. Georgijaus ordinu

Vilnius, spalio 2 d. (Delfi.lt
nuotr.) – Gruzijoje viešintis europar-
lamentaras Vytautas Landsbergis į
Briuselį grįš su garbingu apdovanoji-
mu. Jos prezidentas Michail Saakaš-
vili už ilgalaikę paramą Gruzijai jam
įteikė Šv. Georgijaus ordiną. Gruzijos
vadovas pavadino politiką ne tik pir-
muoju Lietuvos prezidentu, bet ir vienu
iš EP vadovų, „dideliu Gruzijos draugu”
ir „savo jaunų dienų didvyriu”.

Iškilmės vyko naujajame Gruzi-
jos prezidento administracijos pasta-
te, kur susirinko V. Landsbergio
draugai, bendražygiai Gruzijoje, pa-
laikę Lietuvos nepriklausomybės sie-
kį ir kovoję už savo šalies atsiskyrimą
nuo Sovietų Sąjungos.

Dėkodamas už apdovanojimą, V.
Landsbergis priminė, kad daugia-
tūkstantiniuose mitinguose greta
Lietuvos visuomet plazdėdavo ir tuo-
metinė Gruzijos vėliava. Europarla-
mentaras sakė, kad jam Gruzija nėra
eilinė šalis greta kitų, o labai artima
savo likimu bei žmonių charakteriu
ir būdu, todėl ir gautas apdovanoji-
mas yra ypatingas.

Lietuvoje lank∂si JAV gynybos sekretoriaus pavaduotojas
Vilnius, spalio 2 d. (BNS) – Vil-

niuje penktadienį viešėjęs JAV gyny-
bos sekretoriaus padėjėjas tarptauti-
nio saugumo klausimais Alexander
Vershbow pareiškė savo apsilanky-
mu siekęs parodyti, kad JAV prezi-
dento Barack Obama administracija
Vidurio Europos ir Baltijos šalims
skiria ne mažiau dėmesio nei anks-
tesnė administracija.

Su Krašto apsaugos ministerijos
(KAM) ir kariuomenės atstovais sve-
čias aptarė NATO vadovaujamą ope-
raciją Afganistane ir JAV vykstančius
svarstymus dėl planų peržiūrėti są-
jungininkių dalyvavimo operacijoje
Afganistane strategiją.

JAV pareigūnas pabrėžė, kad ne-
priklausomai nuo strategijos peržiūros
rezultatų, Afganistano provincijų atkū-

rimo liks svarbi šios strategijos dalis.
Kalbėdamas apie kuriamą naują

NATO strateginę programą, A.
Vershbow teigė, kad organizacijos pa-
grindą ir toliau turi sudaryti NATO
Šiaurės Atlanto sutarties 5-asis
straipsnis, įtvirtinantis kolektyvinės
gynybos principą, ir kad šis principas
turi būti įgyvendinamas planuojant
operacijas, Nukelta į 6 psl.

D. Grybauskaitè: lenkû teisès Lietuvoje nepažeidinèjamos
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EP pirmininkas Jerzy Buzek (k.) ir Seimo vicepirmininkas Česlovas Juršėnas
prie J. Pilsudskio kapo Vilniaus Rasų kapinėse. ELTOS nuotr.

Gruzijos prezidentas M. Saakašvili
(k.) apdovanojo europarlamentarą V.
Landsbergį. Delfi.lt nuotr.

Vilnius, spalio 2 d. (BNS) – Rio
de Žaneiras pasirinktas 2016 metų
vasaros olimpinių žaidynių sostine,
taip penktadienį nusprendė Tarptau-
tinio olimpinio komiteto (TOK) spe-
cialioji sesija.

Po pirmojo balsavimo Čikaga ir
Tokijas iškrito iš tolesnės kovos už
teisę tapti 2016 m. vasaros olimpinių
žaidynių sostine. Dėl šios garbės var-
žėsi keturi miestai: Madridas, Rio de
Žaneiras, Tokijas ir Čikaga.

Madrido kandidatūrą 2016 m.
vasaros olimpinėms žaidynėms su-
rengti pristatė Ispanijos karalius
Chuan Karlos ir karalienė Sofia. Pa-
sak Ispanijos delegacijos atstovų,
Madridas jau dabar yra pasirengęs
olimpinėms žaidynėms. Mieste dau-
giau kaip 77 proc. sporto objektų jau
pastatyti arba statomi.

JAV prezidentas penktadienį as-
meniškai ragino Tarptautinio olimpi-
nio komiteto (TOK) vadovus 2016 m.
olimpines žaidynes surengti Čikago-
je, kurioje jis ilgą laiką gyveno, saky-
damas, kad Jungtinės Valstijos ,,pasi-
ruošusios ir trokšta prisiimti šventą
pasitikėjimą”.

B. Obama ir jo žmona Michelle
prisidėjo prie energingos Čikagos
kampanijos, raginančios išrinkti šį
miestą vasaros olimpiados sostine.
Dar joks JAV prezidentas nebuvo iš-
sakęs tokios asmeniško kreipimosi
šiuo klausimu.

Agituodamas už Tokiją naujasis
Japonijos premjeras Yukio Hatoyama
pažadėjo surengti ,,žalią olimpiadą”
ir pabrėžė, jog japonams labai svarbu
išsaugoti švarią aplinką. Rio de Ža-
neiro galimybę laimėti užtikrino tai,
kad Pietų Amerika yra užsitarnavusi
surengti pirmąją olimpiadą žemyne.
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Mokytojo diena Amerikoje
nešvenčiama, tačiau mes, at-
važiavę iš Lietuvos, žinome šią
gražią pirmąjį spalio sekmadienį
švenčiamą dieną. Šiandien savo
el. pašte radau mano kolegės
Audronės Sidaugienės laišką,
kuriame ji rašo: ,,Neseniai per-
skaičiau, kad norint ką nors
padaryti, reikia ‘mažiau archi-
tektų ir daugiau mūrininkų’
(Colleen C. Barrett), ir pagalvo-
jau – čia gi apie mokytojus! Išei-
vijoje šimtai kalba apie lietuvy-
bę, apie meilę Lietuvai, planuoja
ir kuria, kaip ką daryti, – o mes
dirbame... kas kiekvieną dieną,
kas tik šeštadienį... Mes tie mū-
rininkai, kurie, dėdami po ply-
telę, per daug metų pastato visą
namą – šeimai, lietuvybei, Lie-
tuvai!”

Tad visus mokytojus, arian-
čius lietuvybės vagą išeivijoje,
sveikiname su gražia rudeniška
švente. Būkit visi laimingi! Su
profesine švente!

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

Vasara. Taip ji pralėkė lyg vėjas ir
paliko mums, ateitininkams, ne-
išdildomus prisiminimus. Daug

keliavome, ilsėjomės, mokėmės ir taip
pat bendravome. Ypač man ši vasara
buvo ypatinga. Pabuvojau net dvejose
šalyse. Su ateitininkų pagalba ir dide-
liais paraginimais užpildžiau anketą ir
patekau į 22 jaunų žmonių grupę iš
Lietuvos, kuri su dar dvejomis šalimis
– Vokietija ir Malta – atliko projektą
„Open your hands, for new friends”.

Taigi rugpjūčio 17–27 d. už mažą
mokestį gyvenau jaukiame Vokietijos
miestelyje — Grimmerthalyje. Skri-
dome lėktuvu į Prahą, apžiūrėjome
nuostabųjį miesto senamiestį, pasi-
vaikščiojome po siauras miesto gatve-
les, taip pat aplankėme žymųjį Karolio
tiltą ir nauju autobusu riedėjome pas
vokiečius. Mus sutiko labai šiltai ir jau-
kiai, pavaišino išalkusius mūsų skran-
džius ir leido įsikurti. Prie vakarienės
stalo susėdome bendrai maldai, šiek
tiek pabendravome, susipažinome arti-
miau ir pasistengėm „pralaužti” kalbą.

Visos dienos buvo savaip ypatin-
gos. Mes keliavome į kitus miestelius,
kuriuose žaidėm orientacinius žaidi-
mus, susipažinome su vokiečių kultūra,
aplankėme senovinius namus, turėjo-
me naktinį žygį, plaukėme Dunojumi,
aplankėme žymius paveldo paminklus,
taip pat leidomės į kasyklą ir bandėm
vaidinti.

Dienotvarkė buvo įtemta, bet per-
vargti neteko. Mumis visapusiškai rū-
pinosi jau patyrę stovyklų vadovai. Lei-
do valgyti, kada tik to užsinorėjome,
miegoti, kai mus slėgė nuovargis. Mūsų
lietuvių, neaplenkė ir ligos, bet sėkmin-

gai jas įveikėm. Teko ir padirbėti: kas-
dien patys tvarkėmės savo namus, pa-
dėjome suplauti indus ir padengti stalą.
Tai buvo malonūs ir suartinantys dar-
bai. Teko, žinoma, ir pasportuoti ryti-
nėje mankštoje bei 14 km žygyje į smė-
lio kalną, taip pat turėjome ir sporto
dieną, kur teko atskleisti savo fizinį pa-
sirengimą.

Nuobodžiauti neleido visur skam-
bantys gitaros garsai ir užvedantys
maltiečių šokiai. Mūsų religinį pasaulį
praturtino aplankytos nuostabios baž-
nyčios (dauguma gotikinio stiliaus), va-
karinės šv. Mišios koplytėlėje ir nepa-
prastos Mišios lauke prie laužo. Ši sto-
vykla padėjo suprasti, kad iš kur mes
bebūtumėm ir kokie skirtingi atrodytu-
mėm, mus siejo vienas ir tas pats kūrė-
jas Jėzus. Mus mokė piešti ant žvakių,
padėjo kurti filmą ir fotografuoti meni-
nes nuotraukas.

Vieną dieną net teko pristatyti sa-
vo šalį ir organizaciją. Taigi mes, atei-
tininkai, galėjome ten kalbėti apie save
ilgai, bet išdėstę svarbiausius dalykus
labai sudominome savo pasiryžimu
„Viską atnaujinti Kristuje!”

Baigiantis stovyklai jau turėjome
begalę draugų ir tikrai nenorėjome
palikti šios puikios kaimo vietovės. Nu-
braukę karčią ašarą ir pamojavę nau-
jiems draugams, keliavome atgal į Pra-
hą, o iš ten vykome namo į tėvynę Lie-
tuvą. Pasisėmėme daug gerų minčių ir
sumanymų ateičiai, kuriuos stengsimės
perduoti savo kuopos draugams. Para-
ginčiau visus tikėti savo jėgomis ir pil-
dyti anketas, tai nuostabi galimybė
pakeliauti ir susipažinti su naujais
žmonėmis mylinčiais Dievą.

Aistė Gauronskaitė yra Papilės
Švento Aloyzo kuopos pirmininkėAistė Gauronskaitė Vokietijoje.

Čikagos Daumanto-Dielininkaičio
kuopos jaunieji ateitininkai prieš mėne-
sį pradėję naująjį sezoną, tęsia tradi-
cijas ir jau 12 kartą, ,,užsisakę” nuosta-
bų orą, rugsėjo 27 d. išsiruošė obuoliau-
ti į kaimyninę Indiana valstiją.

Šiais metais susirinko vienas iš
didžiausių būrių per 12 metų — 22 šei-
mos, 89 dalyviai. Įsigiję maišelius, dėžu-
tes ir sulaukę savo eilės prie vežimo
traukiamo traktoriaus ar išpuoštų žir-
gų, obuoliautojai buvo nuvežti į didžiulį
sodą, pilną įvairių rūšių obuolių. Pa-
keliui kiekvienas obuoliautojas galėjo
išlipti jam patinkančioje stoteleje Mi-
chigan, Honeycrisp, Golden Delicious
— ten galėjai rasti savo mėgstamų
obuolių rūšių. Raudonskruosčiai ir auk-
siniai, sultingi ir saldūs — kiekvienas
rinkosi pagal skonį, grožį, spalvą. Vie-
nus skynėm nuo viršūnių, kiti patys
krito į rankas, o trečius rinkom nuo že-
mės.

Sodo viduryje negalėjome atsi-
džiaugti paskutiniu vasaros malonumu
– šiluma kvepiančiomis avietėmis. Avie-
tyno šakos linko nuo uogų, o uogautojų
pirštai ir lūpos puošėsi natūralia kos-
metika.

Pasmaguriavę aviečių, suradom
didžiulį lauką didelių ir mažų, oranži-
nių, žalių ir geltonų moliūgų. Už kampo
– spalis su savo šventėmis, dekoraci-
jomis ir kvapais. Tad išsirinkę po mo-
liūgą, tęsėme kelionę po derliaus sodą.
O to derliaus — raudonų ir geltonų
pomidorų, šparaginių pupelių, pipirų ir
visokių kitokių daržovių – kaip parodo-
je! Jei jų į maišelius nerinkome, tai išsi-
aiškinę, kas kaip ir kur auga, bent jau
fotoaparatais įamžinome.

Sode matėme ir braškynus, ir nau-
jai užveistą mėlynių lauką. Čia galima
lankytis nuo vasaros pradžios iki spalio
31 d., o sekmadieniais dar ir koncertai
vyksta.

Skambant muzikai, vadovėms Lai-
mai Aleksienei ir Ritai Rušėnienei va-
dovaujant, jaunieji ateitininkai po sun-
kių pilnų obuolių maišų nešimo vaiši-
nosi čia pat esančioje aikštelėje sode.
Oi, kaip skanu – išalkus, apsuptam
draugų ir bičiulių, rudens spalvų ir kva-
pų prisodrintame ore užkandžiauti,
apie ateitį kalbėti, naujas išvykas ir ki-
tus įdomius užsiėmimus planuoti!

Pasistiprinę ir pabendravę, pasi-
džiaugę nuostabiu oru, dar aplankėme
šalia esantį turgų — parduotuvę. Įsigiję
natūralių obuolių sulčių, kukurūzų
burbuolių ir saldumynų lėkėme namo
kepti nuostabaus obuolių pyrago, kurio
receptu ir su jumis dalinuosi.

Sekmadienio vakaras pakvipo
obuoliais! Gėrėme arbatą, vaišinomės
pyragu, žiūrėjome dieną darytas nuo-
traukas ir džiaugėmės gražia ateiti-
ninkų tradicija!

Sekmadienis pakvipo obuoliais…

Audronės obuolių pyragas
5 kiaušiniai
2 stiklinės cukraus (mažiau, jei nerūgštūs
obuoliai)
2 stiklinės miltų
Pusė stiklinės aliejaus
2 šaukšteliai kepimo miltelių
Keli šaukšteliai cinamono
7-10 supjaustyti obuoliai (pasigailėkite)

Obuolius apibarstyti cinamonu. Sudėti į 9x13
kepimo indą. Kitus produktus sumaišyti ir masę
užpilti ant obuolių. Gerą pusvalandį kepti 425 F
karštyje. Skanaus!

Vėjas Čuplinskas su rudeniniu grobiu.
Vyto Čuplinsko nuotr.

Stovykla Vokietijoje

Audronė Sidaugienė

Aistė Gauronskaitė
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Pagarbos ir
dėkingumo vainikas!

STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Šiais „Draugo” metais išeivijoje dienraštis tvirtai žengia koja kojon
kartu su visa Lietuva – abu garbingi sukaktuvininkai, iškilmingai
švenčiantys ypatingas šventes. Lietuva su pasididžiavimu skelbia

plačiam pasauliui apie savo tūkstantmetinę karūną, neatsilieka ir jaunes-
nysis „Draugas” – besidžiaugdamas savo šimtmetiniu vainiku.

Dienraštis savo gyvenimo rudeny surenka tą, ką kiekvieną dieną yra
sėjęs. „Draugui” nėra gražesnės paguodos senatvėje, kaip žinojimas, kad
visą savo jaunatvės jėgą paskyrė darbams, kurie su juo nesensta. Nebe-
prisimenu, kuris išminčius bėrė saliamoniškus perliukus, o „Draugas”
juos uoliai surinko savo patirčiai: „Negalima ištisiems metams sulaikyti
pavasario, bet sieloje jaunu pasilikti galima ligi senatvės, jei tik išlaikoma
gyva meilė žmonėms, nes tik ji įgalina akis ir sielą būti atviriems grožiui,
gėriui ir tiesai!” Argi mūsų garbusis dienraštis kada nors nuo to kelio nu-
krypo? Per visą šimtmetį jis ištikimai tai vykdė, ir dar daugiau!

Jau daug „Draugui” pagerbti renginių šiapus ir anapus Atlanto šie
vaisingi metai nusinešė. Ypač garsiai ir iškilmingai nuskambėjo tėvynėje
Vilniuje sutikta „Draugo” knyga. Todėl ir čia, antroje už Lietuvos ribų lie-
tuviškoje „sostinėje” – Čikagoje sukrusta neatsiliekant, kaip galima reikš-
mingiau atšvęsti sykį gyvenimo tėkmėje nepaprastą įvykį. Ir štai rytoj
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, turėjusios įvykti taip labai laukiamos
stambios „Draugo” knygos sutiktuvės atidėtos kitam mėnesiui. Apie kny-
gą kalbės ne tik puikiai rašąs, bet ir Dievo dovanotą iškalbą turįs „Drau-
go” nuolatinis bendradarbis inž. Aleksas Vitkus. O programoje trumpas
bei įdomias ištraukas iš knygos skaitys ,,Draugo” redakcijos darbuotoja
Dalia Sokienė.

Tai tik viena „Draugo” 100-mečio šventimo dalis. Pati svarbiausioji,
tarsi toji našių pabaigtuvių linksma daina, bus dėkingumo kupinu balsu
sudainuota, apvainikuojant visus dienraščio metus bei šimtąjį gimtadie-
nį, spalio 17 d., šeštadienį, „Draugo” švente – pokyliu lietuviškoje Willow-
brook puotų salėje. „Draugo” sirgalė, darbščioji Marija Remienė jau gero-
kai iš anksto rūpestingai suplanavo šventės ruošimo eigą, garbės svečių
(ar viešnių) kvietimą, meninę programą bei kitas šventės smulkmenas.

Tam tikslui ji pakvietė jaunos kartos atstovą dr. Joną Vytautą Pruns-
kį, kurio dėdė prel. dr. Juozas Prunskis buvo ilgametis „Draugo” našus
redaktorius, būti tos šventės–puotos pirmininku. Geras sprendimas! Šis
gabus profesionalas atskleidė savo jaunatvės jėgą, tuojau veikliai sukvies-
damas gausų komitetą. Štai tas šaunus aštuonioliktukas: Stanley Balze-
kas Jr., Ofelija Barškėtytė-Vainienė, Birutė Bublienė, Dalia Cidzikaitė, Ri-
mas Domanskis, Rimas Gedeika, Aldona Gintautaitė, Birutė Jodwalienė,
Jurgis Joga, Aušra Gylytė-Karkienė, Marius Kasniūnas, Algis ir Teresė
(Prunskytė) Kazlauskai, Saulius Kuprys, Vytas Maciūnas, Edis Mickus,
Pranas Pranckevičius, Marija Remienė ir Dalia Zarskienė. Įdomu, jog iš
tolimos, bet visada labai draugiškos Kanados – Toronto noriai prisijungė
veikli visuomenininkė A. Karkienė, mūsų garbingos poetės Julijos Šva-
baitės-Gylienės duktė, pažadėjusi sukviesti draugų bei pažįstamų gal ne
vieną stalą. O pats šventės pirmininkas jau subūrė gražų skaičių stalų,
sukviesdamas savo draugus ir gimines. O ir organizacijos bei pavieniai as-
menys solidariai atsiliepė į kvietimą, giliai suprasdami vienintelį tokios
rūšies istorinį įvykį mūsų gražioje spaudoje.

Pokylio pirmininko kvietimu garbės svečio teisėmis į „Draugo” šven-
tę atskrenda mūsų šlovingasis, daugel savo gerbėjų laikomas ir pramintas
Tautos dvasia, prof. Vytautas Landsbergis. Jis čia išskirtinai iš visų poli-
tikų aukštinamas ne vien už didvyrišką tautos išvedimą į nepriklausomy-
bės bei laisvės atkūrimo kelią, bet ir už ateities įvykių numatymą ir da-
bartinį nuolatinį perspėjimą saugotis priešo grėsmės. To garbingo auk-
saburnio kalbėtojo itin laukia išgirsti dauguma svečių.

Atsilankiusiųjų pramogai meninėje dalyje pakviestas dalyvauti didis
muzikos mylėtojas jaunas Kęstutis Daugirdas su šaunia savo muzikine
grupe.

O jauniems savo širdyse ir mėgstantiems pašokti ar užmiršti kasdie-
nybę svaigių melodijų sūkury gros Algimanto Barniškio smagus orkest-
ras su dainininke, kurie savo puikiu dainavimu pakelia gerą nuotaiką.
Neužmirštas nei „laimės šulinys”, iš kurio praturtės ne vienas svečias ar
viešnia, ar net ir namie užsilikęs.

Grįžtant prie „Draugo” knygos sutiktuvių, kodėl nukelta į lapkritį? Šį
savaitgalį susigrūdus keliems svarbiems renginiams, o kitą mėnesį iš
Vilniaus į Čikagą atskrendant „Kultūros” priedo redaktorei Renatai Še-
relytei, vienai žymiausių dabartinių Lietuvos jaunų rašytojų, Prezidentės
Dalios Grybauskaitės pakviestai taisyti jos kalbą, norima sutiktuves at-
švęsti dar iškilmingiau.

Ilgiausių, džiaugsmingų bei kūrybingų metų „Draugui”!
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EVANGELIJA – VILTIES ŽINIA
LIETUVOS ŽMONĖMS

Lietuvos vardo tūkstantmetis
buvo pradėtas minėti ugnies salvė-
mis, po kurių lieka tik aitrūs dūmai ir
tamsa. Šiandien Kauno Šv. Juozapo
(Vilijampolės) parapijos bažnyčioje
kiek kitaip minime Lietuvos tūks-
tantmetį – meldžiamės ir mąstome,
ką darysime, kad antrasis tūkstant-
metis būtų geresnis už pirmąjį.

1009 m. vienuolis šv. Brunonas,
gavęs popiežiaus palaiminimą ir mi-
sijų arkivyskupo šventimus, lydimas
nedidelio būrelio vyrų, iškeliavo į
baltų kraštus. Jis paskelbė Evange-
liją kunigaikščiui Netimerui ir jį
pakrikštijo. Sėkmingą misijų pradžią
sužlugdė Netimero brolis Zebedenas,
kuris galbūt gindamas pagonišką
tikėjimą, o gal nenorėdamas, kad bro-
lis taptų karaliumi ir jam teliktų tik
pavaldinio dalis, nužudė misionierių
ir visus jį lydėjusius vyrus. Šis įvykis
kiek vėliau buvo užrašytas Kvedlin-
burgo kronikose.

Džiaugiantis Lietuvos vardo tūk-
stantmečiu negalima užmiršti jo
svarbiausių dalykų. Šv. Brunono žy-
gis į Lietuvą buvo pirmasis, reikšmin-
giausias šio tūkstantmečio įvykis.
Katalikų Bažnyčios misionierius
vyko pas lietuvius ne su karine jėga,
bet su meile ir noru pagonybės tam-
soje gyvenantiems žmonėms pa-
skelbti Jėzaus Kristaus Evangeliją.
Už tai jis užmokėjo savo gyvybe, ir
dėl to jis mums dvigubai brangesnis. 

Pirmasis istorinės Lietuvos tūk-
stantmetis – tai Evangelijos kelionės
per Lietuvą tūkstantmetis. Ši kelionė
nebuvo lengva. Po šv. Brunono mir-
ties kelis šimtmečius Evangelijos
kelionė per Lietuvą nutrūko. Tada jai
daug pakenkė kryžiuočiai, bandyda-
mi jėga pakrikštyti Lietuvą. Tik 1387
m. Jogaila pakrikštijo Lietuvą ir įrašė
ją į krikščioniškosios Europos šeimą.
Drauge apsaugojo, kad niekas, prisi-
dengdamas krikščionybe, nesikėsintų
jėga grobti mūsų žemių bei turtų.
Evangelijos nešama meilė, teisingu-
mas, sąžiningumas, pagarba žmogui
ir kitos krikščioniškosios vertybės
pamažu įsišaknijo ir tapo mūsų tau-
tos žmonių gyvenimo pagrindu.

Evangelijos atėjimas į Lietuvą
atnešė dvejopą naudą. Pirmiausia –
dvasinę, nes per Krikštą mes tapome
Dievo vaikais ir amžinojo gyvenimo
paveldėtojais. Antra – buvo pakloti

mūsų valstybės moraliniai pamatai.
Iki Evangelijos atėjimo į Lietuvą
pavojingai plečiamos jos sienos grėsė
lietuvybės sunykimu. Galėjome tapti
didele valstybe, kurioje būtų vieš-
patavusi slaviška kalba ir kultūra.
Krikščionybės atėjimas iš Vakarų
nešė su savimi universitetus, vaka-
rietišką kultūrą ir mokslą. Lietuva
įsitvirtino ant stiprių pagrindų, kurių
neišjudino net dideli išbandymai,
pvz., carinė ir sovietinė okupacijos.
Krikščionybė davė Lietuvai tokius
dvasios milžinus, kaip vysk. Motiejų
Valančių, arkivysk. Teofilį Matulionį,
kunigus – prel. Maironį, Mykolą Kru-
pavičių, pasauliečius – Stasį Šalkaus-
kį, Praną Dovydaitį ir daugelį kitų,
kurių nuopelnai tiek Bažnyčiai, tiek
Lietuvos valstybei yra milžiniški.

Šiandien pagrindinė Evangelijos
nešėja yra Bažnyčia, nes Kristus jai
patikėjo šią misiją. Bažnyčia – tai
Kristaus įsikūnijimas šiandien. Ta-
čiau mes žinome, kad Bažnyčią suda-
ro ne nuodėmių neturintys šventieji,
bet žmonės, per Krikštą pašaukti
augti Dievo bei žmonių meilėje ir tap-
ti amžinojo gyvenimo paveldėtojais.

Pradedame antrąjį istorinės Lie-
tuvos tūkstantmetį. Koks jis bus, iš
dalies priklausys ir nuo mūsų laiky-
senos. Gyvename ne patį lengviausią
laikotarpį: iš visų pusių beldžiasi var-
gai ir bėdos. Yra pavojus paskęsti
neigamoje kritikoje ir neviltyje, ir tai
būtų pražūtinga tiek kiekvienam iš
mūsų, tiek Lietuvai. Sunkmetis atei-
na į visuomenės gyvenimą ne tuomet,
kai sumažėja pinigų ar darbo vietų,
bet tuomet, kai žmonės praranda vil-
tį. Labiausiai nusikalsta šiandien tie,
kurie iš Lietuvos žmonių atima viltį.
Evangelija visuomet neša viltį. Pana-
šiai kaip okupacijos metais, taip ir
dabar Evangelija yra vienintelis šalti-
nis, iš kurio galime pasisemti vilties
ir jėgų visokių sunkumų akivaizdoje. 

Bažnyčia niekuomet nenuleidžia
rankų ir, skelbdama Evangeliją, ty-
liai, kaip raugas, ugdo žmonių dvasią,
kad jie negarbintų stabų, bet visada
ir visur jaustų pareigą gyventi ir
dirbti kitų gerovei. Kas gero padaro-
ma pavieniam žmogui ar visuomenei,
tai padaroma pačiam Kristui. 

Kad mūsų pamąstymai ir Lietu-
vos jubiliejaus šventimas atneštų
vaisių, reikia daugiau dėmesio kreip-
ti į svarbiausias krikščioniškojo gyve-
nimo sritis. Kristaus Evangelija neš
palaimingus vaisius, kai ji bus mūsų
skaitoma ir maldoje apmąstoma. Pra-
dėkime nuo to, kad artimiausiu metu
įsigysime Šventąjį Raštą ir pradėsime
jį skaityti.

Kristus mums kaip brangiausią
dovaną paliko Eucharistiją – patį
save trapiais eucharistiniais pavida-
lais. Dažnai ir vertai artinkimės prie
Dievo stalo. 

Dievo žodžio apmąstymas ir mai-
tinimasis Eucharistija turi vesti mus
viena kryptimi – vis labiau išsiva-
duoti iš savanaudiškumo ir vis dau-
giau mąstyti apie kitus, nes tikėjimas
be gerų darbų yra miręs. 

Arkivysk. SIGITAS
TAMKEVIÇIUS, SJ
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,,Draugo” š. m. rugsėjo 4 d. laidos
pirmajame puslapyje – antraštė ,,V.
Adamkus neigia, jog buvo susijęs su
KGB”. Pasak buvusio prezidento
Adamkaus, kartais jis nesuprantąs
liustracijos proceso Lietuvoje. Kai ku-
rie buvę KGB bendradarbiai Liustra-
cijos komisijos nėra skelbiami, nors,
prisipažino, tačiau tai netrukdo jiems
kaltinti išgalvotais dalykais kitus
asmenis. Tokie kaltinimai yra ,,išda-
va labai organizuoto, planingo puoli-
mo siekiant sumenkinti visą prezi-
dentavimo laikotarpį”. Paneigęs bet
kokius kaltinimus, kad buvo susijęs
su KGB, V. Adamkus LTV laidoje
,,Teisė žinoti” sakė paliekąs tai kal-
tintojų sąžinei.

Keletą savaičių prieš prez. Adam-
kui išsakant savajį nepasitenkinimą,
Lietuvos žiniasklaida mirgėjo prane-
šimais, kad Liustracijos komisijos
pirmininko Algimanto Urmono užsi-
pulta buvusi Lietuvos premjerė, vė-
liau žemės ūkio ministrė prof. Kazi-
miera Prunskienė svarsto galimybę
teisybės ieškoti teisme. ,,Neatmetu
galimybės kreiptis į teismą, kad per-
sekiotojai galų gale būtų sutram-
dyti”, sakiusi K. Prunskienė. Jos ma-
nymu, apgailėtinai atrodo A. Urmono
melagingi ir neprofesionalūs aiškini-
mai per TV apie esą jos nuslėptus
Aukščiausiojo Teismo sprendimus ar
kitus dokumentus, kurie bylą atnau-
jinusiam Vilniaus apygardos teismui
nebuvo žinomi. K. Prunskienė teigia,
jog ji ,,tradiciškai” esanti persekioja-
ma dėl jos esą tariamo bendradar-
biavimo su KGB. 

K. Prunskienės grasinimai teisy-
bės ieškoti teisme Liustracijos komi-
sijos neišgąsdino. Š. m. rugsėjo 10 d.
Komisija vienbalsiai pripažino, kad
buvusi premjerė K. Prunskienė slap-
ta bendradarbiavo su KGB, vykdė
žvalgybos, kontražvalgybos ir ideolo-
ginės žvalgybos užduotis ( ,,Drau-
gas”, 2009 m. rugsėjo 11 d.). Paskuti-
niuose Seimo rinkimuose K. Pruns-
kienės vadovauta Valstiečių partija
nesurinko reikiamų 5 proc. balsų, tad
atstovų Seime neturi. Kandidatuoda-
ma vienmandatėje apygardoje ji taip
pat patyrė pralaimėjimą. Įtariama,
kad K. Prunskienei dabartiniu metu
formuojant naują vidurio (centris-
tinę) partiją, oponentų vėl bandoma
joti ,,KGB arkliuku”.

* * *
Būčiau neatkreipęs didesnio dė-

mesio į prez. Adamkaus ir prof.
Prunskienės pareiškimus liustracijos
Lietuvoje klausimais, jei tuo pačiu
metu (žurnalisto Lauryno Misevi-
čiaus dėka) į mano rankas nebūtų pa-
puolusi išeivijos visuomenininko,
žurnalisto, ilgamečio ,,Į Laisvę” žur-
nalo redaktoriaus Juozo Kojelio pa-
rašyta ir šiais metais 100 egzemplio-
rių tiražu Kaune išleista 40 puslapių
brošiūra ,,Vienos ‘liustracijos’ istori-
ja”. Leidinio pavadinime žodis ,,lius-
tracija”  parašytas kabutėse, kas rodo
autoriaus nusivylimą Liustracijos
komisijos veikla. Lietuvon gyventi
grįžęs J. Kojelis brošiūroje išimtinai
kritikuoja Komisijos vykdytą žymaus
operos solisto Vincento Kuprio lius-
tracijos procesą ir Komisijos vienbal-

siai priimtas solistui nepalankias
išvadas. 

Būsimas solistas Vincentas Kup-
rys, jauniausias iš Krakių bažnytkai-
myje (Kėdainių apskrityje) Jadvygos
ir Vincento šeimoje augusių keturių
vaikų, buvo ketverių metų, kai 1941
m. birželio 14 d. jo visa šeima buvo iš-
tremta. Motina su vaikais buvo išvež-
ta į Sibirą, o tėvas, atskirtas nuo šei-
mos, atsidūrė Altajuje. Tėvas ištrėmi-
me išgyveno vos šešis mėnesius. Ne-
žinoma, kokias jis patyrė kančias ir
kur palaidotas.

Motina Sibire dirbo sunkų fizinį
darbą ir vis galvojo apie grįžimą Lie-
tuvon. 1947 m. ji savo planą įvykdė,
su keturiais vaikais pabėgo iš Sibiro
ir laimingai pasiekė Lietuvą. Vaikai
Lietuvoje buvo apgyvendinti įvairiose
vietose ir tik savaitgaliais susirinkda-
vo pas motiną. 1949 m., kai motina
su vaikais namuose buvo kartu, jie
buvo apsupti ir su tuo metu tremia-
mais lietuviais vėl išvežti į Sibirą.

Stalinui mirus, šeimos nariai, kaip ir
daugelis kitų ištremtųjų, 1956 m. ga-
lėjo grįžti, nors ir su kai kuriais apri-
bojimais. Sūnus Vincentas nuolati-
niam gyvenimui Lietuvon sugrįžo tik
1968 m., jau kaip Rusijoje pagarsėjęs
solistas. 

Grįžęs Lietuvon V. Kuprys, nau-
dodamasis žinomo operos solisto sta-
tusu, 1977 m. pabaigoje kreipėsi į
prokuratūrą su prašymu reabilituoti
tėvą. Atsiųstame atsakyme vyr. pro-
kuroro padėjėjas J. Bakučionis sūnui
paaiškino, jog prokoratūra ,,neradusi
galimybės jį reabilituoti. Todėl ten-
kinti Jūsų pareiškimą negalime”.
1989 m. jau laisvės vėjams dvelkiant,
Lietuvos TSR vyr. prokuroras J. Jur-
kevičius patenkino Jadvygos Kuprie-
nės prašymą reabilituoti nužudytą
vyrą Vincą, priimtą sprendimą paaiš-
kinęs fraze ,,nesant... (jo) veiksmuose
nusikaltimo sudėties”.

Praėjus vos devyniems mėne-
siams po prokuratūros našlei nusiųs-
to amnestinio laiško, buvo atkurta
Lietuvos nepriklausomybė. Leiskime
toliau kalbėti J. Kojeliui:

Ir štai penkioliktais atkurtosios
Lietuvos valstybės gyvavimo metais,
praėjus 64-eriems po Vincento Kuprio
pirmo išvežimo į Sibirą, 56-riems – po
antro ir 64-riems po jo tėvo nužudymo
Sibire, Vincento Kuprio persekiojimai
vėl atsinaujino, dabar jau – Dalios
Kuodytės, Lietuvos gyventojų genoci-
do ir rezistencijos tyrimo centro gen.
direktorės ir Liustracijos komisijos
pirmininkės, iniciatyva. Tačiau kas
paskatino ją taip pasielgti? Manau,
kad būtent draugystė su Liūtu Moc-
kūnu: taikyta į Juozą Kojelį, o sun-
kiai sužeistas Vincentas Kuprys.

(...)
Taigi Dalia Kuodytė, artimai

bendraudama su Liūtu Mockūnu,
2005 m. pradeda akciją prieš Kuprį.

Ar nevertėtų pagalvoti apie
Liustracijos komisijos veiklos

baigtį?

Visoje Kuprio apkaltos medžiagoje
Juozas, Daina ir Linas Kojeliai mi-
nimi keliasdešimt kartų, bet į teismo
posėdį 2005 m. spalio 10 d. nė vienas
nepakviestas, nors Kuodytė labai ge-
rai žinojo, kad aš nuolat atvykstu Lie-
tuvon. Kojeliai iš ,,galimų liudinin-
kų” sąrašo, kaip nereikšmingi, buvo-
me išjungti. Sužinojęs apie įvyksiantį
teismo posėdį, pakviečiau savo vaikus
Dainą ir Liną iš JAV atvykti Lietuvon
liudyti. Jie atvyko. Po tam tikrų dery-
bų mums buvo leista liudyti. (...) Teis-
mo proceso metu mes, Kojeliai, buvo-
me traktuojami kaip nusikaltėliai, bet
ne kaip savanoriškai atvykę liudyto-
jai. Vienam iš mūsų liudijant salėje,
kiti du turėjo sėdėti koridoriuje ir bu-
vo saugomi (...).

* * *
Vieša paslaptis, kad Lietuvos

okupacijos metais California valstijo-
je veikęs ir visuomeniniais klausi-
mais plačiai rašęs J. Kojelis žinias-
klaidoje kritiškai vertino santarie-
čių/akiratininkų veiklą bei jų perša-
mą ,,bendradarbiavimą su kraštu”.
Visa tai Kojeliui dvelkė kolaboravimu
su Lietuvos okupantui pavaldžiomis
tarnybomis ir okupantui parsidavu-
siais asmenimis. 

Tačiau gyvenime J. Kojelio būta
idėjinio kovotojo, gebančio neiti į
konfliktus aštrinančius asmenišku-
mus. Vincas Trumpa, J. Kojelio žmo-
nos brolis, dirbęs ,,Amerikos balse”

Washington, DC, buvo veiklus santa-
rietis ir ,,Akiračių” bendradarbis.
Tačiau šeimyniniai J. Kojelio santy-
kiai su V. Trumpa išliko artimi. Kiek
liečia 2008 m. mirusį L. Mockūną, J.
Kojelį erzino pastarojo pašaipūs
,,Akiračiuose” komentarai apie visą
išeivijos Lietuvos laisvinimo pobū-
džio veiklą. Mockūno kritika ypač bu-
vusi kandi Lietuvių Fronto bičiu-
liams. Nuolatinis L. Mockūno opera-
vimas populistiniu šūkiu ,,Veidu į
Lietuvą” J. Kojeliui skambėjo kaip
priekaištas. Tartum kitaip mąstantys
savuosius užpakalius būtų atsukę
okupuotos Lietuvos link. J. Kojelį py-
kino L. Mockūno išleistoje knygoje
,,pavargusio herojaus” titulo prisky-
rimas Lietuvos rezistencijos išdavi-
kui Jonui Deksniui. Nepritarė J.
Kojelis ir Mockūno Lietuvos priskyri-
mui ,,ne Vakarų, bet Rytų pasauliui”,
jo teiginiui, kad be rusų ,,būtų pražu-
vęs ir mūsų tautinis atgimimas”.

Norint suprasti J. Kojelio  pavar-
totą frazę ,,taikyta į Juozą Kojelį, o
sunkiai sužeistas Vincentas Kuprys”,
būtina įsiminti Kojelių giminystę su
solistu Kupriu. Žymusis operos solis-
tas yra J. Kojelio žmonos ir jos miru-
sio brolio, santariečio V. Trumpos
pusbrolis. Dviem atvejais – 1976-siais
ir vėliau 1980-siais – V. Kuprys lan-
kėsi JAV. Lankantis JAV 1976 m.
spalio 12–27 d., grupę lydėjo ,,Gim-
tojo krašto” korespondentas S. Me-
dekša. Atvykę į Los Angeles, vieną
vakarą V. Kuprys, rašytojas Vytautas
Bubnys, poetas Petras Keidošius ir
KP Skuodo vykd. K-to pirmasis sek-
retorius V. Kurmis aplankė J. Kojelio
šeimą. Po kelių dienų V. Kupriui buvo
leista keletui valandų vienam pabu-
voti Kojelių šeimoje. Antrą kartą jau
su žmona Melita V. Kuprys viešėjo
JAV ir Kanadoje 1980 m. gegužės 27
– liepos 27 d. Iškvietėjas – V. Trum-

pa. Lankant California Kupriai buvo
apsistoję Kojelių šeimoje. 

Pagal Liustracijos komisijos 2005
m. solistui V. Kupriui pateiktą ap-
kaltos medžiagą, jis ,,saugumo agento
prašymu” 1978.03.05 pateikęs ,,agen-
tūrinį pranešimą” apie pirmąją vieš-
nagę JAV. Taigi, praėjus beveik
pusantrų metų po apsilankymo
Los Angeles. Pranešimą patvirtino
KGB prie LSR MT 1 skyriaus 1 pos-
kyrio viršininkas majoras Medekša.
Liustracijos komisija, V. Kuprį kaltin-
dama bendradarbiavimu su KGB,
taip pat naudojo ,,pranešimą”, rašytą
1980.07.18, patvirtintą LSRS 1 sky-
riaus viršininko pavaduotojo Skač-
kausko. Savo išvadose Liustracijos
komisija remiasi agentūriniais pra-
nešimais, pateiktais slapyvardžio
,,Vikentij”. V. Kuprys teigia niekad
nerašęs operatyvinių pranešimų, kad
jam klaidingai primetamas svetimas
slapyvardis, kuris tėra vardo Vincen-
tas vertimas į rusų kalbą. Kuprys at-
kreipia Liustracijos komisijos dėmesį
į faktą, kad po 1980 metų išvykos jis
daugiau nebebuvo išleistas į užsienį.

J. Kojelis savo išleistoje brošiūro-
je atskleidžia ir konfrontuoja daug
melagysčių bei nesąmonių, kurias
KGB informatoriai sumedžiojo, siek-
dami pasirodyti vertingais samdi-
niais. Faktais jis atremia pigias infor-
matoriaus ,,Vikentij” kagėbistines
pramanas bei paskalas apie išeiviją:
jos politinius darbuotojus, 1980 m.
birželio 8 d. Washington, DC JAV LB
organizuotą politinę konferenciją, tų
metų pavasarį Los Angeles lietuvių
jaunimo rengtą demonstraciją prie
Sovietų Sąjungos konsulato San
Francisco mieste ir t. t. J. Kojelio
teigimu, ,,Visas tas jovalas pagamin-
tas iš mano ir kitų išeivijos spaudos
darbuotojų straipsnių, juos iškrei-
piant, falsifikuojant, papildant išgal-
votais ir kai kada, kad atrodytų pati-
kimiau, nereikšmingais tikraisiais
faktais.” V. Kuprio apkaltai ,,pakan-
kamų duomenų” viršūnę pasiekė
Liustracijos komisijos priimtos tokios
V. Kuprio ,,sušnipinėtos” paslaptys:

,,a. Kojelis nori pasiekti, kad
Kinija atidarytų radijo stotį lie-
tuvių kalba ir kad ji veiktų į Af-
ganistaną. Tokiu būdu jis nori
kviesti lietuvius, tarnaujančius
sovietų armijoje Afganistane,
kad pasiduotų į nelaisvę basma-
nų gaujoms.” Tuo tikslu jis (Kojelis
– A. G.) važinėjąs į Kiniją.

,,b. Frontininkai turi karo ta-
rybą (vadovauja Edm. Arbas ir
prel. Tulaba). Ir politinę tarybą
(vadovauja J. Kojelis). J. K. sakė,
kad frontininkai daug naujienų
ir informacijos gauna iš kun. Ga-
rucko.”

(Kun. K. Garuckas nuo 1976 m.
Lietuvos Helsinkio grupės narys – A.
G.)

,,c. Išeivių lietuvių kariniai
daliniai įvesti į Pakistaną ir Af-
ganistaną.”

J. Kojelis stebisi, kad D. Kuodytei
ir jos bendražygiams per 16 metų V.
Kuprys neužkliuvo. Tartum iš kul-
kosvaidžio puolimai prieš V. Kuprį
prasidėjo 2005 metais. Iki tol jos aki-
ratyje V. Kuprio nebūta. Nepritildė
puolimų J. Kojelio 2006 m. vasarį V.
Kuprio reikalu pasiųstas laiškas prez.
Adamkui su nuorašu D. Kuodytei. J.
Kojelis laiške prašęs prezidentą su-
daryti ad hoc komisiją, kurion įeitų
autoritetingi Lietuvos ir išeivijos pi-
liečiai. Prez. Adamkus į laišką neat-
sakė. Galbūt nematė. Tų pačių metų
lapkričio 24 d. Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėjai, rem-
damiesi tais pačiais argumentais kaip
ir D. Kuodytė,        Nukelta į 9 psl.

V. Adamkaus, K. Prunskienės, solisto V. Kuprio patir-
tis su Liustracijos komisija kelia abejonių dėl jos pajėgu-
mo objektyviai spręsti įsisenėjusias, Lietuvos žmonėms
skaudžias okupacinių metų problemas. 
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LORETA TIMUKIENÈ

Rugpjūčio pabaigoje Lietuvos ži-
niasklaidoje pasirodė žinia, kad Klai-
pėdos universiteto (KU) tyrinėtojai
mano atradę per Antrąjį pasaulinį
karą Baltijos jūroje prie Estijos kran-
tų nuskendusį pirmąjį tuometinio
Lietuvos karo laivyno laivą ,,Prezi-
dentas A. Smetona”. Apie šio laivo is-
toriją buvo rašyta ir ,,Drauge” (š. m.
balandžio 25 d.).

Į ,,Draugo” redakciją užsukęs
pirmojo ,,Prezidento A. Smetonos”
kapitono Adomo Daugirdo anūkas
čikagiškis Jonas Nekus neslėpė
džiaugsmo pavykusia ekspedicija ir
papasakojo, kokie žingsniai laukia
norint įsitikinti, kad jų šią vasarą
surastas laivas – būtent ,,Prezidentas
A. Smetona”. 

Pasibaigus NATO jūros praty-
boms Estijos teritoriniuose vande-
nyse, rugpjūčio 22 d. būrys bendra-
minčių Lietuvos karinio jūrų laivyno
laivu ,,Jotvingis” išplaukė į Suomijos
įlanką ieškoti ,,Prezidento A. Sme-
tonos”, kur po dvi dienas trukusių
paieškų aptiko nuskendusio laivo lie-
kanas. Šiai kelionei buvo ruoštasi
ilgai ir kruopščiai. 

1945 m. sausio 11 d. nuskandinto
laivo ,,Prezidentas A. Smetona” pa-
ieškoms vadovavo Klaipėdos univer-
siteto profesorius Vladas Žulkus.
Ekspedicijoje dalyvavo  Klaipėdos
universiteto nardymo klubo „Amfi-
bijos” vadovas, KJP atsargos kapito-
nas leitenantas Valerijus Krisikaitis,
Klaipėdos universiteto  inžinierius
geofizikas Erikas Visakavičius, Klai-
pėdos universiteto televizijos  vado-
vas, operatorius Romas Pletkauskas,

Estijos jūreivystės muziejaus darbuo-
tojas, povandeninis archeologas Vello
Mäss ir  laivo kapitono anūkas J. Ne-
kus. Projektą rėmė LR Krašto apsau-
gos ministerija, Lietuvos kariuome-
nės gynybos štabas (viršininkas
flotilės admirolas Kęstutis Macijaus-
kas) ir Karinės jūros pajėgos (vadas
jūrų kapitonas Oleg Marinič). Karo
laivu „Jotvingis” kartu plaukė „Bal-
tron” eskadros vadas komandoras
leitenantas Maris Polencs. „Jotvin-
gio” vadas – kapitonas leitenantas
Vytautas Šakalis.

,,Prezidento A. Smetonos” buvo
ieškoma Estijos teritoriniuose van-
denyse, iš Helsinkio į Taliną vedančia
kryptimi, kuria, kaip spėjama, galėjo
plaukti pirmasis mūsų šalies karo
laivas. Iš pradžių buvo planuota
apžiūrėti didesnę teritoriją, bet tai
padaryti trukdė toje vietoje vykstan-
tis gana nemažas laivų judėjimas. 

J. Nekus džiaugėsi, kad ekspedi-
cijos dalyviai draugiškai pasidalino
darbus ir pareigas, nes visi puikiai
suprato, kad dirba atsakingą darbą.
Jie pasikeisdami budėjo visą parą,
norėdami per trumpą laiką apžiūrėti
kuo didesnį plotą. 

,,Mums tikrai pasisekė – ieško-
jome jo, ir atrodo, kad suradome.
Radome laivą, kurio iki šiol niekas
nebuvo aptikęs. Šiek tiek mistiškas
variantas, bet gali būti, kad atradome
būtent jo liekanas. Įdomus sutapimas
– nuskendusį laivą prietaisai aptiko
tą naktį, kada ant denio budėjome
mes su profesoriumi V. Žulkumi. Sim-
boliška – į kelionę buvau pasiėmęs
savo senelio nuotrauką ir jo antpe-
čius”, – pasakojo J. Nekus. Tyrėjų
laukia ilgas ir nelengvas darbas

Lietuviai mano radę laivą ,,Prezidentas A. Smetona”

siekiant išsiaiškinti, ar rastas būtent
šis laivas – J. Neko teigimu, toje vie-
toje – 83 metrų gylis, tad teks tyrinėti
dugną ne narams, kuriems ten per
gilu, o pasitelkus specialią techniką.
Be to, laivą, tikėtina, gerokai sunio-
kojo sprogmenys, tad jį gali būti sun-
ku atpažinti.

Tačiau Adomo Daugirdo anūkas
nusiteikęs viltingai. ,,Planuojame
ekspediciją rengti kitą vasarą. Tuo-
met laivą teks apžiūrėti specialiais
robotais ir patvirtinti mūsų spėjimus.
Tai nebus paprasta”, – sakė J. Nekus. 

Čikagiškio paklausiau, ką jie
darys, jeigu pasirodys, kad tai – ne
,,Prezidentas A. Smetona”? ,,Esame
realistai. Gali visko būti. Tuomet
teks ieškoti toliau – tol, kol surasime.
Juk iš tiesų laivas guli Baltijos jūros
dugne, jį reikia surasti” , – su užsi-
degimu kalbėjo J. Nekus.

Pasiteiravus, iš kur tikimasi gau-
ti lėšų ,,Prezidento A. Smetonos”
paieškoms, laivo kapitono anūkas
sakė tikisi Lietuvos pagalbos. Be to,
yra įkurtas specialus fondas (www.
lithuanianmaritimefoundation.org),
kurio tikslas – sutelkti bendramin-
čius, pasiryžusius aukoti savo laiką ir
pinigus, kad būtų užpildyti tušti Lie-
tuvos laivyno istorijos puslapiai. 

Šį laivą Lietuvos Vyriausybė
1927 metais nupirko Vokietijoje. Tai
buvo pagal Versalio taikos sutartį nu-
ginkluotas vokiečių kovos su mino-
mis laivas ,,M-59”. 1935 metų spalį
ant ,,Prezidento A. Smetonos” laivo
stiebo pirmą kartą buvo iškelta Lie-

tuvos karinio laivyno vėliava ir laivas
su karine įgula išplaukė į jūrą.

Likvidavus Lietuvos kariuome-
nę, laivas buvo pervadintas ir per-
duotas sovietiniam Baltijos kariniam
laivynui. Laivas nuskendo per Antrą-
jį pasaulinį karą. Yra keletas jo žūties
versijų – manoma, kad 1945 metų
sausį jis užplaukė ant minos. Kitas
spėjimas – kad Suomijos įlankoje
tada jį puolė ir nuskandino vokiečių
povandeninis laivas.

2007 m. estai buvo paskelbę, jog
aptiko ,,Prezidento A. Smetonos”
liekanas, bet vėliau paaiškėjo, kad tai
– kitas laivas. Buvo ir daugiau ban-
dymų ieškoti šio laivo, tačiau visi je
buvo nesėkmingi. 

Prieš kelias dienas gavome žinu-
tę, kad Estijos jūreivystės muziejaus
tyrinėtojas V. Mäss padarė dar vieną
sonarinę nuotrauką, kuri patvirtino,
kad šią vasarą rastasis laivas yra
„Prezidentas A. Smetona” dydžio
laivas, perlūžęs į dvi dalis. Prof. V.
Žulkus sako, jog laivas yra apraizgy-
tas tinklais, tad sudėtinga padaryti
geras sonarines nuotraukas. Karinių
jūrų pajėgų vadas žada, kad estų karo
laivai greitu laiku apžiūrės tą laivą
robotu.

Reikia tikėtis, kad laivo paieškas
lydės sėkmė ir Lietuvos laivynas
galės didžiuotis turėdamas savo
ištakų įrodymą. J. Neko įsitikinimu,
reikia pasistengti, kad mūsų šalis
turėtų dar vieną savo valstybingumo
liudijimą.   

A. Daugirdo anùkas J. Nekus tiki, jog ,,Prezidentas A. Smetona” bus surastas. Î kelionê J. Nekus pasièmè senelio nuotraukâ ir jo antpeçius.

Paieõkose dalyvavê ñmonès pasikeisdami budèjo visâ parâ.

Çikagiõkis J. Nekus prie Lietuvos karinio laivo ,,Jotvingis”.
Nuotraukos iš ekspedicijos archyvo
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Atkelta iš 1 psl.      dalyvaujant
pratybose ir kuriant kolektyvinės gy-
nybos pajėgumus.

Komentuodamas JAV santykius
su Rusija, JAV atstovas pabrėžė, jog
šie santykiai negali būti peržiūrimi
JAV partnerių ir sąjungininkių sau-
gumo interesų sąskaita.

Be to, A. Vershbow patikino, kad
JAV ir toliau vystys NATO priešra-
ketinės gynybos sistemą, ji esą bus
pajėgesnė nei planuota anksčiau ir
gebės apsaugoti ne tik JAV, bet ir visą

Europą.
Pasak A. Vershbow, galimybės to-

bulinti sistemą atsirado dėl naujų
technologinių pasiekimų. Svečias
taip pat pabrėžė, kad nei ankstesnė,
nei dabar planuojama priešraketinės
gynybos sistema nėra nukreipta prieš
Rusiją.

A. Vershbow nuo 2005 iki 2008
metų spalio vadovavo JAV ambasadai
Pietų Korėjoje, 2001–2005 m. jis buvo
JAV ambasadorius Rusijoje, o 1998–
2001 – Washington atstovas NATO.

Lietuvoje lank∂si JAV gynybos 
sekretoriaus pavaduotojas

Vilnius, spalio 2 d. (Lietu-
viams.com) – Brėmeno ir aplinkinių
miestelių gyventojai kartą per mėnesį
klausosi radijo laidos vokiečių kalba,
kurioje pasakojama apie Baltijos šalis.

Vokietis Albert Caspar, radijo lai-
dos „Baltijos valanda” vedėjas, kartą
per mėnesį sveikinasi su klausytojais.
Valandą trunkanti laida girdima 100
km atstumu nuo Brėmeno ir yra per-
duodama internetu. Mintis sukurti
laidą vedėjui gimusi prieš dešimtmetį
pabuvojus Lietuvoje.

„Vokietijoje klausytojas pirmiau-
sia turi žinoti, kad Baltijos regionas

susideda iš skirtingų šalių, ir tuos
skirtumus reikia parodyti”, – pasako-
ja Albert Caspar.

Laidos svečiai – ir lietuviai, ir vo-
kiečiai. Laidoje dalyvauja studentai,
politikai, meno žmonės, iš Lietuvos
sugrįžę vokiečiai. Pasak vedėjo, laido-
je gvildenamas kultūros, istorijos, po-
litikos temas svarbiausia pateikti su-
prantamai.

Lėšas laidai rengti skiria Vokie-
tijos visuomeninė televizija ir radijas,
tačiau vedėjas ir jam padedantys Brė-
mene gyvenantys lietuviai dirba vi-
suomeniniais pagrindais.

Vilnius, spalio 2 d. (Lietuviams.
com) – Lietuvis Aurelijus Jasinskas
yra ieškomiausias nusikaltėlis visoje
Amerikoje. Kaunietis, nuo teisėsau-
gos besislapstantis jau 12 metų, įta-
riamas prieš daugiau kaip dešimtme-
tį Vokietijoje su bendrais apiplėšęs ir
nužudęs vyrą.

Kaip rašo tinklalapis Amw.com,
vyras prisistato ne savo vardu, o Sau-
liumi Nastareika, Orelijumi Balan-
džiu, Aurelijumi Janušausku, And-
riumi Dubinsku ir Mindaugu Ma-
jausku. Teigiama, kad į JAV jis pate-
ko tarp 2000 ir 2002 metų su pavogtu
pasu. Tikrasis paso savininkas, parei-
gūnų teigimu, jau miręs.

Ieškomas kaunietis laisvai kalba
lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis, tik-
riausiai moka šiek tiek itališkai. Ta-
čiau anglų kalba A. Jasinskas nekalba.

Pareigūnai įtaria, kad lietuvis ga-
li slėptis rytų europiečių bendruo-
menėse kažkuriame valstijos mieste.

Interpolas lietuvio ieško dėl 1997
metais liepos 4 d. Vokietijoje įvykdyto
apiplėšimo ir žmogžudystės. Įtaria-
ma, kad A. Jasinkas su dviem bend-
rais Vokietijoje narkotikais apsvaigi-
no Bernd Haemmerich. Vyrai auką
mirtinai sumušė, apiplėšė ir nuvarė jo

BMW markės automobilį. B. Haem-
merich buvo rastas negyvas miške.

Vokietijos pareigūnai dėl šio nu-
sikaltimo paskelbė trijų lietuvių pa-
iešką: Tomo Rumbučio, Gedimino
Balandžio ir A. Jasinsko. Pirmieji po
kelių mėnesių buvo sulaikyti Šveica-
rijoje, o A. Jasinkui pavyko paspruk-
ti. Lietuviui gresia kalėjimas iki gy-
vos galvos. 

Laukiama JAV darbo rinkos duomen¨ Ž. Savickas pagerino planetos rekordâ�

Hamburgas, spalio 2 d. (ELTA) – Režisierės Giedrės Beinoriūtės vaidybi-
nis filmas ,,Balkonas” keliauja po kino festivalius Vokietijoje. Sėkmingai daly-
vavęs 32-ajame LUCAS filmų festivalyje Frankfurte (Vokietija), filmas ,,Balko-
nas” spalio pradžioje pristatomas 7-ojo ,,Michel” vaikų ir jaunimo festivalio
(Vokietija) konkursinėje programoje, kurioje varžosi aštuoni pilnametražiai fil-
mai. 2003 m. Hamburgo filmo festivalio įsteigtas ,,Michel” vaikų ir jaunimo
festivalis sėkmingai gyvuoja ir yra puikiai vertinamas bei mėgstamas jaunųjų
žiūrovų ir profesionalų auditorijos. Filmo ,,Balkonas” pristatyme dalyvaus ir su
žiūrovais bendraus filmo režisierė G. Beinoriūtė. Hamburgu ,,Balkono” turas
po Vokietiją dar nesibaigia. Lapkričio 4–8 d. filmas keliaus į 51-ąjį ,,Nordic
Film Days” festivalį Liubeke ir čia bus pristatomas vaikų ir jaunimo filmų
konkursinėje programoje. Prieš metus didžiuosiuose ekranuose pasirodęs
,,Balkonas” šįmet pelnė Lietuvos kino apdovanojimą ,,Sidabrinė gervė” kaip
geriausias metų trumpametražis filmas.                          Monoklis.lt nuotr.

Vilnius, spalio 2 d. (Alfa.lt) –
Rinkos dalyvius dabar labiausiai
domina JAV darbo rinkos duomenys.
Įprasta, kad skelbiamas darbo vietų
skaičius sukelia ženklius valiutų kur-
sų svyravimus. Kartu laukiama ir
pranešimų apie nedarbo lygį, tačiau
šie duomenys yra mažiau svarbūs,
kadangi didelių pokyčių nesitikima.
Manoma, kad nedarbo lygis jau gali
būti arti savo aukščiausio taško.

Specialistai numato, kad darbo
vietų skaičius rugsėjo mėn. sumažėjo
175,000–188,000. Rugpjūtį darbo vie-
tų skaičius sumenko 216,000. Spėja-
ma, kad nedarbo lygis pakils nuo 0,1
proc. punkto iki 9,8 procento.

Pastebėtina, kad šiuo metu rinka
yra pakankamai nerami. Staigesnis
darbo vietų sumažėjimas gali privers-

ti investuotojus atitraukti kapitalą iš
rizikingesniais laikomų aktyvų. Kita
vertus, geri duomenys gali kilstelti
fondų rinkos indeksus aukštyn, kas
lemtų pajamingesnių valiutų bran-
gimą.

Kritiniais JAV darbo vietų skai-
čiaus pokyčių lygiais būtų galima
įvardinti 150,000 ir 225,000. Jei kri-
timas bus mažesnis nei 150,000, tuo-
met tikėtinas stiprus euro ir JAV do-
lerio bei JAV dolerio ir Japonijos je-
nos kursų kilimas. Jei darbo vietų su-
mažės daugiau nei 225,000, tuomet
euro ir JAV dolerio bei JAV dolerio ir
Japonijos jenos kursai turėtų keistis
neigiama linkme. Jei skelbiamas po-
kytis nebus ženklus, tuomet rinkoje
tikėtinas kursų svyravimas į abi pu-
ses.

Vilnius, spalio 1 d. (ELTA) – Lie-
tuvos galiūnas Žydrūnas Savickas
Maltoje vykstančio pasaulio galiūnų
čempionato finale pagerino planetos
,,rąstų” vertimo (Fingal's Fingers)
rungties rekordą.

34-erių metų lietuvis rungtį bai-
gė per 28,69 sek. ir ankstesnį pasau-
lio rekordą pagerino 3 sek.

Antrąją ir trečiąją vietas ,,rąstų”
vertimo rungtyje užėmė amerikiečiai
Dave Ostlund ir Brain Shaw.

Antrojoje rungtyje  – ,,lagaminų”
nešime – Ž. Savickas į geriausių tre-
jetą nepateko. Šią rungtį laimėjo pa-
saulio čempiono vardą ginantis lenkas
Mariusz Pudzianowski – 25,05 sek.

Lėktuvo traukimo rungtyje Ž.
Savickas užėmė antrą vietą. Lietuvos
galiūnas daugiau nei 42 tonas sve-
riantį lėktuvą 25 m nutempė per
40,24 sek. ir nusileido tik britui Terry
Hollands (38,19 sek.). Trečiąj vietą
užėmė amerikietis Travis Ortmayer
(40,53 sek.). Beje, antrą ir šeštą vie-
tas užėmusius sportininkus skyrė vos
viena sekundė.

Po pirmosios varžybų dienos Ž.
Savickas užima pirmą vietą. Antrą
vietą užima M. Pudzianovski,  trečią
– amerikietis Derek Poundstone.

Pasaulio čempionato finale var-
žosi 10 galiūnų. Iš viso per tris dienas
jie išbandys jėgas septyniose rungtyse.

Aurelijus Jasinskas
Lietuviams.com nuotr.

Olimpinei çempionei 
D. Gudzineviçiùtei – IOC prizas

Vilnius, spalio 2 d. (ELTA) – Sid-
nėjaus olimpinių žaidynių čempionei
šaulei Dainai Gudzinevičiūtei įteik-
tas Tarptautinio olimpinio komiteto
(IOC) prizas ,,Sportas ir kova prieš
dopingą”.

Lietuvos tautinio olimpinio ko-
miteto (LTOK) vykdomojo komiteto
narei ir Sportininkų komisijos pirmi-
ninkei prizą, kuris skiriamas kartą
per metus, įteikė LTOK prezidentas
Artūras Poviliūnas.

,,Tai didelė garbė ne tik Dainai,
Lietuvos tautiniam olimpiniam komi-
tetui, bet ir visai Lietuvai, – pažymėjo
A. Poviliūnas. – Sportas turi būti šva-
rus, turime kovoti prieš dopingą.”

LTOK Sportininkų komisija yra
priėmusi rezoliuciją ,,Dėl Tarptau-
tinės konvencijos prieš dopingo var-
tojimą sporte įgyvendinimo Lietuvo-
je”. LTOK komisija, kurią sudaro
garsūs Lietuvos sportininkai, ragino
ir ragina imtis priemonių kovojant su
dopingo vartojimu ir užtikrinti vi-
siems sportininkams sveikas sporta-
vimo sąlygas bei sąžiningą kovą.

,,Nesu vieniša kovotoja. Tai visos

sportininkų komisijos darbas”, – at-
siėmusi prizą sakė D. Gudzinevičiūtė.
Ji linkėjo sportininkams nesusigun-
dyti lengvesniais būdais pasiekti per-
gales.

Sidnėjaus olimpinių žaidynių čem-
pionė šaulė Daina Gudzinevičiūtė.

ELTOS nuotr.

Vokieçiams – laida apie Baltijos šalis
Vienas ieškomiausi¨ nusikalt∂li¨ JAV –

� îtariamas nužudymu kaunietis
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Kas vyksta po Bendruomen∂s skèçiu?

ba įsigijo spausdinimo įrangą, kuria
spausdinami kai kurie JAV LB ir kitų
organizacijų leidiniai (žurnalas ,,Brid-
ges”, ,,Skautų aidas”), dokumentai.
Paminėta atsiradusi puiki galimybė
lengviau pasiekti po visą Ameriką
išsibarsčiusius lietuvius, naudojantis
turimu kompiuterizuotu adresynu,
kuriame yra apie 70,000 lietuviškų
pavardžių. Pagal jį galima surasti
konkrečioje vietovėje įsikūrusius
tautiečius. KV pirmininkas pranešė,
kad 2012 metų tautinė šokių šventė
vyks Boston mieste.

V. Maciūnas, kalbėdamas apie
svarbiausius KV tikslus, sakė, jog rei-
kia galvoti apie savarankiškumą, ini-
ciatyvumą, o veiklos kryptį turėtume
dalintis su Lietuva. Tarybos nariai
pasiūlė nustatyti JAV LB ateities
veiklos gaires, atsižvelgiant į besi-
keičiančią padėtį tiek pačioje Bend-
ruomenėje, tiek ir jos aplinkoje.

Penktadienį vyko susipažinimo
vakaras, kurio metu sesijos dalyviai
turėjo progą susipažinti, pabendrau-
ti, pašokti ir padainuoti.

Šeštadienį vyko XIX Tarybos
prezidiumo rinkimai. Juozas Poli-
kaitis išrinktas pirmininku, Arvydas
Barzdukas, Vilija Vakarytė, Irena Vi-
limienė, Loreta Timukienė ir Janina
Udrienė – nariais.

Išklausytas Garbės teismo pra-
nešimas apie gautą skundą dėl inter-

netinio balsavimo XIX Tarybos rinki-
muose. Išklausytas LR Seimo ir PLB
komisijos pranešimas bei PLB pirmi-
ninkės Reginos Narušienės atsiųstas
pranešimas. 

Renkant JAV LB KV pirmininką
buvo pasiūlytas vienas kandidatas –
V. Maciūnas. Jis buvo išrinktas dar
vienai kadencijai. Taip pat buvo iš-
rinkti Garbės teismo, Kontrolės ir Įs-
tatų komisijų nariai. Ilgiau užtruko
rinkimai į LR Seimo ir PLB komisiją,
kadangi buvo pasiūlyta būsimiems
kandidatams pateikti daugiau infor-
macijos apie jų būsimas pareigas. Po
diskusijų išrinkti penki komisijos na-
riai: Vytas Maciūnas, Jurgis Joga, Jo-
nas Prunskis, Giedrė Stankūnienė ir
Birutė Bublienė.

Po pietų sesijos dalyviai rinkosi į
komisijas, kur buvo stengiamasi nu-
statyti JAV LB veiklos kryptis ir veik-
los būdus. Po darbo komisijose Tary-
bos nariai rinkosi į šv. Mišias, kurias
aukojo prelatas A. Kontautas. Vakare
vyko pokylis, kurio metu gražios
bendro gyvenimo sukakties proga bu-
vo pasveikinti aktyvūs bendruome-
nės nariai Teresė ir Algimantas Ge-
čiai. Susirinkusius savo dainomis
linksmino ir šokti kvietė ,,Kolorado
vabalai”.

Sekmadienis prasidėjo finansinių
apyskaitų patvirtinimu ir JAV LB
2010 m. sąmatos priėmimu. Visa li-
kusi dienos dalis prabėgo klausant
Tarybos komisijų nutarimų, juos
svarstant ir tvirtinant. Kai kurie nu-
tarimai buvo atmesti, kiti papildyti,
nemažai nutarimų buvo patvirtinta
be ilgesnių diskusijų.

Tradiciškai prieš išsiskirstydami
Tarybos nariai sustojo nusifotogra-
fuoti, o kitais metais susirinkti buvo
pakviesti į Orlando, Florida valstijoje.
Ne vienas kalbintas sesijos dalyvis
džiaugėsi atjaunėjusia taryba, bet
kartu išsakė norą, kad JAV LB atsi-
žvelgtų į besikeičiančią padėtį ir per-
žiūrėtų jos pagrindinius tikslus bei
uždavinius. Taip pat kalbėta, jog
reikia svarstyti LB lėšų klausimą. Ne
paslaptis, kad ir ši sesija būtų su-
laukusi daugiau dalyvių, jeigu jiems
būtų suteikta finansinė parama. Ti-
kėkimės, kad šis ir kiti svarbūs Lie-
tuvių Bendruomenės veiklos klausi-
mai neliks tik mintyse ar popieriuje –
jie turėtų būti svarstomi po metų,
kitą rudenį saulėtoje Florida vals-
tijoje.

LORETA TIMUKIENÈ�

Kaip ir kiekvienų metų rudens
pradžioje, taip ir šįmet iš įvairių
Jungtinių Valstijų vietų rinkosi JAV
Lietuvių Bendruomenės (LB) atsto-
vai. Rugsėjo 25–28 dienomis juos vi-
sus saulėtu rudenišku oru pasitiko
gražioje kalnuotoje vietovėje Colora-
do valstijoje įsikūręs Denver miestas.
JAV LB XIX Tarybos pirmąją sesiją
šįkart ruošė palyginti negausus, bet
jaunas ir energingas Colorado apy-
linkės Lietuvių Bendruomenės bū-
rys.

Sesiją pradėjo XVIII Tarybos pre-
zidiumo pirmininkė Danguolė Na-
vickienė. Sugiedojus JAV ir Lietuvos
himnus, Bostono miesto Šv. Petro lie-
tuvių parapijos klebonas emeritas
prelatas Albertas Kontautas sukalbė-
jo invokaciją. Buvo pagerbti iškelia-
vusieji Anapilin šviesaus atminimo
Lietuvių Bendruomenės nariai – a. a.
Vaiva Vėbraitė, Kęstutis Miklas, Čes-
lovas Mickūnas, Algis Augūnas, ku-
nigas Ričardas Repšys, Lionginas
Pliūra, Stasė Bublienė.

Susirinkusius pasveikinęs sesijos
rengimo komiteto pirmininkas Ro-
mualdas Zableckas sakė, kad Tarybos
sesija Vakarų Šiaurės pusėje vyksta
pirmąkart. Jis sesijos dalyviams pa-
linkėjo dirbti sutartinai, nesikarš-
čiuojant ir perspėjo, kad esame gana
aukštai virš jūros lygio – bekalbant
gali pritrūkti oro. 

Sesijos dalyviams atsiųstame
sveikinime Lietuvos Respublikos Sei-
mo pirmininkė Irena Degutienė tei-
gia, kad šiandieninė Lietuva gali
daug ko pasimokyti iš JAV Lietuvių
Bendruomenės – pasitikėjimo, susi-
telkimo, bendro tikslo siekimo. Svei-
kinimus atsiuntę LR ambasadorius
JAV ir Meksikai Audrius Brūzga, LR
generalinė konsulė Čikagoje Skaistė
Aniulienė, prelatas Edmundas Putri-
mas ir Amerikos lietuvių tarybos
pirmininkas Saulius Kuprys Tarybos
nariams linkėjo savo darbe nestokoti
energijos, susitelkimo ir prasmingų
įžvalgų.

Buvo patvirtinta JAV LB Tary-
bos prezidiumo sudaryta sesijos dar-
botvarkė. Prezidiumo sekretoriui
Jurgiui Jogai pateikus praėjusios se-
sijos protokolą jis buvo patvirtintas.

Vyriausios rinkimų komisijos pir-
mininkas Romas Veitas perskaitė
pranešimą apie vykusius Tarybos rin-
kimus. Jis sakė, kad naujas balsavi-
mo  būdas internetu yra gana bran-
gus, nors tai yra viena iš galimybių
įtraukti naujai atvykusius žmones į
Bendruomenės veiklą. Internetu bal-
savo 10 proc. balsavusiųjų – tai yra
351 Lietuvių Bendruomenės narys.
Komisijos pirmininkas apgailesta-
vo, jog mažėja dalyvaujančių rinki-
muose (nuo 4,986 2006 m. iki 3,925
šiais metais). Buvo siūloma ieškoti
būdų, kaip su mūsų Bendruomenės
darbais geriau supažindinti visus
Jungtinėse Valstijose gyvenančius
lietuvius.

Buvo sudarytos Nominacijų ir
Mandatų komisijos. Prezidiumo pir-
mininkė Navickienė perskaitė prezi-
diumo pranešimą.

Po pertraukėlės išklausyti JAV
LB Krašto valdybos (KV) pirmininko
Vyto Maciūno, KV narių ir KV pada-
linių atstovų pranešimai. Buvo pasi-
džiaugta besikuriančiomis naujomis
Lietuvių Bendruomenėmis (pvz., Ro-
anoke, VA), ne vienas pastebėjo, kad
šioje Taryboje matyti nemažai jaunų
žmonių. Kaip sakė viena KV narė,
JAV LB palaiko ryšį su Jungtinių
Valstijų valdžia ir galime didžiuotis,
jog ,,lietuviai turi vietą už stalo”.

Paminėta, kad svarbiausią fi-
nansinę paramą JAV LB darbams su-
teikė Lietuvių Fondas. Pasidžiaugta
sėkmingai vykstančia Lietuvių išeivi-
jos studentų stažuotės (LISS) progra-
ma. Pagal ją į Lietuvą šiemet vyko
stažuotis 29 įvairių sričių studentai.
Tęsiama ir Kaimo fondo programa,
pagal kurią remiamos vasaros užim-
tumo stovyklos Lietuvos rajonuose.
Vyksta bendravimas su Lietuvoje vei-
kiančiu Piliečių santalkos fondu. Pa-
sidžiaugta dalyvavimu VIII Pasaulio
lietuvių sporto žaidynėse. Sesijos
dalyviai turėjo galimybę pamatyti,
kaip veikia Švietimo tarybos pastan-
gomis sukurti tinklalapiai vaikams
(www.eglute.org ir www.laikaivai-
kams.org). Kalbėta apie būtinybę
atnaujinti JAV LB tinklalapį ir siūly-
ta pagalvoti apie filmuotos medžia-
gos, atspindinčios mūsų bendruome-
nės gyvenimą, platinimą internetu.

KV pirmininkas sakė, kas Valdy-

JAV LB XIX Tarybos prezidiumas: J. Udrienė (k.), V. Vakarytė, pirmininkas J. Polikai-
tis, J. Vilimienė, L. Timukienė ir A. Barzdukas.                                                                                                                                                                                               

Sesijos dalyviai balsuoja.                                                                                                         L. Timukienės 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 

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 

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 antradienio
iki ketvirtadienio, nuo 9 val. ryto iki 4 val. po pietų. Tel.: (773)-476-2655.

Kaip ir kasmet, artėjant gripo se-
zonui, sveikatos apsaugos tarnybos
skatina visus gyventojus pasiskiepyti
nuo gripo. Tačiau jei anksčiau reikėjo
bijoti tik įprasto gripo, pernai visame
pasaulyje grėsmingai išplitęs vadina-
masis ,,kiaulių gripas” (oficialiai va-
dinamas H1N1 virusu) skatina neri-
mauti tiek jaunus, tiek pagyvenusius
žmones. Pastariesiems ypač nesma-
gu, žinant, jog valstybės planuoja-
mose skiepijimo nuo šio viruso pro-
gramose jie liks paskutiniai. Kol kas
nuo H1N1 viruso planuojama skiepy-
ti tuos, kurie, remiantis esamais tyri-
mais bei pernai metų patirtimi, turi
didžiausią tikimybę užsikrėsti, t. y.,
vaikai, paaugliai bei jaunesni nei 65-
erių metų suaugusieji. Paskiepijus
šiuos žmones, bus pradėtos ir vyres-
niųjų skiepijimo programos. 

Nacionalinio susirgimų prevenci-
jos ir kontrolės centro (Center for
Disease Control and Prevention arba
CDCP) pranešimu, H1N1 susirgi-
mams užkirsti numatoma skirti vis
daugiau dėmesio ir lėšų, palaipsniui
paskiepijant visus gyventojus ir aprū-
pinant medicines įstaigas pakanka-
momis vakcinos atsargomis. Nors
vakcinos gamybos greičio  paskubinti
ir neišeina, vyriausybės galutinis tik-
slas yra užtikrinti apie 250 mln.
H1N1 vakcinos dozių – kad užtektų
visiems JAV gyventojams. Vakcinos
gydymo įstaigoms bus dalijamos ne-
mokamai, todėl visi, norintys pasi-
skiepyti, už jas papildomai mokėti ne-
turės – skiepijanti įstaiga ar gydyto-
jas turės teisę gauti tik mokestį už
procedūros atlikimą. 

Šiuo metu yra numatyta skie-
pams nuo H1N1 viruso naudoti ke-
turias, tyrimais jau patvirtintas, vak-
cinos rūšis, kurių atsargos bus pa-
skirstytos medicinos įstaigoms arti-
miausiu metu. Vakcinos pagalba pa-
skiepyto žmogaus organizmas ima
gaminti antikūnius virusui jau po
8–10 dienų, panašiai, kaip ir įpras-
tinė gripo vakcina. Nors anksčiau bu-
vo manyta, jog imunitetui įgyti reikės
bent dviejų vakcinos dozių, šiuo metu
jau žinoma, jog visiems 10 metų ir
vyresniems pacientams pakaks vie-
nos dozės. Vaikai iki 10-ties metų
amžiaus bus skiepijami du kartus,
darant trijų savaičių pertrauką tarp
pirmojo bei antrojo skiepo – tiek
H1N1, tiek pirmojo skiepijimo nuo
įprasto gripo atveju. 

Pažymėtina, jog kai kurių rūšių
H1N1 vakcina gaminama su specia-
liais gyvsidabrio turinčiais priedais,
todėl, kaip ir bet kuriuo atveju, asme-
nims, alergiškiems panašiems skie-
pams, derėtų būti atsargiems ir iš
anksto įsitikinti, jog nė viena iš sude-
damųjų vakcinos dalių nesukels aler-
gijos ar komplikacijų. Nors visos nau-
dojimui patvirtintos vakcinos buvo
nuodugniai ištirtos, kai kuriais atve-
jais jos gali sukelti pašalinį poveikį,
panašų į sukeliamą įprastos gripo
vakcinos: pradedant paraudimu in-
jekcijos vietoje ir baigiant lengvu
karščiavimu, silpnumu bei raumenų
skausmais. Kai kurios įstaigos taip
pat numato siūlyti ne tik injekcijos
pavidalo, bet ir į nosį purškiamą vak-
ciną, kuri savo ruožtu kai kuriems
žmonėms gali sukelti slogos požy-
mius, gerklės skausmą ar karščiavi-
mą. Purškiama vakcina nepatariama
nėščiosioms, kūdikiams, pagyvenu-
siems bei lėtinėmis ligomis sergan-
tiems asmenims. 

O kol kas belaukiant, kol ateis
eilė H1N1 skiepams, pagyvenusiems
žmonėms primygtinai patariama ne-
praleisti progos pasiskiepyti nuo įp-
rasto gripo, tuo labiau kad, kaip ir
anksčiau, už skiepus ,,Medicare”
draudimą turintiems asmenims su-
mokės ši draudimo programa. Iki šiol
kasmetiniai skiepai nuo gripo gana
veiksmingai sumažindavo susirgimų
skaičių, todėl verta tikėtis jog, pasi-
skiepijus nelaukiant kol epidemija
smarkiai išplis, visiškai pavyks iš-
vengti ligos bei su ja susijusių nema-
lonumų. Taip pat derėtų pabrėžti,
jog, pasiskiepijus vien nuo H1N1
gripo, šis skiepas neužtikrins apsau-
gos nuo įprastinio gripo, todėl geriau-
sia būtų pasiskiepyti nuo abiejų gripo
formų. Kadangi šiemet gripo epi-
demija žada prasidėti anksti, ilgai
delsti nevertėtų. 

Maždaug nuo spalio vidurio
H1N1 skiepai turėtų būti atliekami
visose įstaigose, siūlančiose įprastus
skiepus nuo gripo – pradedant ligoni-
nėmis,  baigiant darbovietėmis bei di-
delėse parduotuvėse veikiančiomis
miniklinikomis. H1N1 skiepai taip
pat turėtų būti prieinami vaistinėse
bei mokyklose. 

Pagal CDCP bei žiniasklaidos
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�

GRIPO SEZONAS ARTĖJA:
NEPAMIRŠKITE PASISKIEPYTI!JONAS 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

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

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA
,,Drauge” galima įsigyti puošnius 

vestuvinius pakvietimus.
Tel. 773-585-9500

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

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

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

GinekologijaDr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

Sudoku Nr. 18

Atkelta iš 4 psl.    Lietuvos
Respublikos vardu pripažino V. Kuprį
kaltu, atimdami jam teisę apeliuo-
ti sprendimą. J. Kojelio nuomone,
Liustracijos komisijai ,,ne tiesa rū-
pėjo. Juk jis (V. Kuprys) nei visuome-
niniame, nei politiniame gyvenime
neužėmė pareigų, kurios galėjo su-
kelti partines ar ideologines įtampas.
Jis tik dainavo”.

* * *
V. Adamkaus, K. Prunskienės,

solisto V. Kuprio patirtis su Liust-
racijos komisija kelia abejonių dėl jos
pajėgumo objektyviai spręsti įsisenė-
jusias, Lietuvos žmonėms skaudžias
okupacinių metų problemas. Kai Ko-
misijos konstatuojama, kad priklau-
symas KGB rezervui nėra slaptas
bendradarbiavimas, kai Lietuvai il-

gus metus atitarnavę politikai kalti-
nami bendradarbiavimu su KGB, kai
buvęs KGB tardytojas apdovanoja-
mas Vyčio kryžiaus ordino medaliu,
peršasi išvada, kad Lietuvos Respub-
likos Seimas šią išsigimusią biurokra-
tinę įstaigą privalėtų skubiai panai-
kinti. Ji primena JAV Teisingumo de-
partamente veikiančią Specialių ty-
rimų tarnybą (Office of Special In-
vestigations), eikvojančią JAV mokes-
čių mokėtojų lėšas dar vis ieškant
Antrojo pasaulinio karo koloborantų
su naciais ir žydšaudžių. Lietuva, per
19 nepriklausomybės metų nesuge-
bėjusi rasti tinkamos pabaigos, ve-
dančios į tautos susitaikymą, tepalie-
ka nusikaltėliams sąžinės graužtį ir
ilgainiui atskaitomybę Aukščiausia-
jam. 

Ar nevertėtų pagalvoti...
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Apmąstymai iš Lietuvių sodybos
žemės apačioje (II)

NIJOLÈ JANKUTÈ

Sekdama Gailos pavyzdžiu, šį
kartą „apmąstysiu” miestelį, kurio
pašonėje glaudžiasi Lietuvių sodyba.
Miestelis vadinasi Engadine. 

Koks sutapimas – Gailos mieste-
lio vardas prasideda ta pačia raide!
Vis dėlto Engadine vis dar negaliu
vadinti „mano”. Galbūt ir negalėsiu.
Per vėlai pakeičiau miestą, kraštą ir
visą Žemės pusrutulį... Miestelis,
kuris buvo mano, kaip tas Nelės Ma-
zalaitės knygoje, liko Lietuvoje. O
kitas, dar labiau nepamirštamas –
didmiestis Čikaga, įamžintas garsiojo
poeto Carl  Sandburg eilėrašty: „įran-
kių gamintojau, kviečių seikėtojau,
žaidi geležinkeliais ir viso krašto važ-
tas kilnoji! Triukšmingas, raume-
ningas, kovingas, plačių pečių mies-
te!” Gal ir ne visai jis toks pasakų
milžinas mano atminty, gal labiau jis
kaip tas Potowatomi indėnų apeigų
būgnas, kaip laukinis senovės apylin-
kių svogūnas, pririšęs mane savo
kvapu, nebepaleidžia...

O Engadine – tik miestelis, di-
džiojo Sydney miesto pietryčių pa-
šonėje, gal 20 km nuo Botany įlankos,
kurią prieš 240 metų aplankė garsu-
sis kapitonas James Cook ir botani-
kas Joseph Banks, kuris šią įlanką ir
„pakrikštijo” savo mylimo mokslo
vardu.

Mr. McAlister ir jo „darželis”

Na, grįžtu prie Engadine. Mies-
telį įkūrė ir jam vardą davė  Charles
McAlister. Pagal pavardę „Mc”, gal-
būt, airiškos kilmės. Ilgus metus jis
uždarbiavo žvejodamas perlus prie
Thursday (Ketvirtadienio!) salos,
karštos Australijos šiaurės sąsiaury-
je. Progai pasitaikius tą pavojingą

darbą metė ir 1890 metais nusipirko
nemažą žemės sklypą dabartinio
Engadine apylinkėje. Tuo metu šios
apylinkės buvo paliktos ateities val-
stybiniam parkui. Čia Charles pasi-
statė kuklų namelį ir pavadino jį
labai romantiškai – „Saulės spindulio
trobelė”! Laikui bėgant, Charles pra-
sigyveno, padidino trobelę net dvigu-
bu priestatu ir pervadino šaunesniu
„Homelea” vardu. Tas namelis „se-
nelis” ilgą laiką buvo naudojamas
įvairių miestelio draugijų susirinki-
mams.

Charles McAlister ir jo žmona
mėgo keliauti. Aplankę tolimą Švei-
cariją ir sužavėti ten matytos vienos
apylinkės, vardu Engadine, vešlios
augmenijos, grįžę namo pavadino
visą savo nuosavybę „Engadine Es-
tate”, nes tas žodis reiškęs „sodą-

darželį”.
Dabar, žinoma, Engadine į „dar-

želį” seniai nebepanašus. Nors ir ne-
didelis, bet pilnas mažų ir labai di-
delių (Woolworth, Coles,  Franklin)
parduotuvių, vaistinių, dantistų ka-
binetų; yra ir didelis medicinos cen-
tras su devyniais gydytojais; nemažai
jaukių užkandinių, restoranų; paš-
tas; anglikonų bažnyčia, Jehovos liu-
dininkų salė ir Šv. Jono Bosco vardo
katalikų bažnyčia su to pat vardo
pradžios mokykla ir gimnazija.

Pagrindinė miestelio gatvė vadi-
nasi Old Prince’s, nes pro šalį zvimb-
te zvimbia naujas platus Prince’s
greitkelis. Nedidelė, bet judri gatvė
Station St. veda į traukinių stotį. Iš
čia per gerą pusvalandį galima
nudardėti į patį Sydney centrą.
Dideli, balti, visada pustuščiai, „poe-
tišku” „Veolia” vardu kas valandą va-
žiuoja po miestelį ir apylinkes. Prisi-
mindama sausakimšus Čikagos auto-
busus, su malonumu jais pasinaudo-
ju. Deja, norint pasiekti Lietuvių
klubą, reikia keisti autobusus ir
traukinius. Ten lietuviai važiuoja sa-
vo automobiliais.

Basi ir pusnuogiai australai

Čia pasakoju ne apie benamius
elgetėles, bet apie miestelio ir apy-
linkių jaunimą: vasarą ar žiemą –
australiukai basi ir pusnuogiai. „Flip-
flop” šleputės, galima sakyti, tautinis
apavas, o dažnai jie vaikščioja ir visai
basi. Visada su baime žiūriu, kai tri-
mečiai-keturmečiai vaikučiai bėgi-
nėja po parduotuves ir šaligatvius ba-
si. Ypač, kad jau ir mažose apylin-
kėse vis daugėja butelių šukių ir ašt-
rių skardinių. Jaunos moterys ir mer-
gaitės, žinoma, dėvi „pasaulinę ap-
rangą” – džinsus (arba vos vos, arba
žeme besivelkančius.) Ar temperatū-
ra 30˚C ar 15˚C – bliuzelės lengvu-
tėlės, dekoltuotos. O jei kuri mergina
nori pabrėžti, kad štai, dabar, liepos
mėnesį yra viduržiemis, ji šlepsi su
auliniais avikailio čebatais!

Tokia pat apranga ir Šv. Bosco
bažnyčioje. Vis dar tebesistebiu bet
kokio skonio žlugimu ir prisimenu
senuosius Marquette Park laikus, kai
sekmadienių Mišios ir tikinčiam, ir
nelabai buvo tam tikra laukiama
susitikimų akimirka po ilgos sunkių,
neįprastų darbų savaitės. Todėl ir
apsirengiama būdavo kuo šauniau-

siai: skrybėlaitės, baltos pirštinaitės,
nauji vyrų kostiumai, skrybėlės! Po
„dypukinių” aprangų pabėgėlių sto-
vyklose Vokietijoje pirmieji Ameri-
koje uždirbti doleriai pirkdavo išsiilg-
tas puošmenas! Net ir dabartiniu lai-
ku, kiek prisimenu, tos, mano pasiil-
gtos architekto Muloko sukurtos
Marquette Park šventovės lankytojai,
naujieji lietuvaičiai, atvykdavo šau-
niai pasipuošę. Gal todėl mane stebi-
na, net erzina tas australų aprangos
netinkamumas. Beje, pastebėjau, kad
į Mišias tinkamai apsirengę atvyksta
tik indai, filipiniečiai ir jau senyvi
žmonės.

Aborigeniški vardai ir 
Butelio giria

Turiu pasakyti, kad ne tik šio
miestelio, bet ir daugelio apylinkių
vardai labai skambūs, įdomūs, ypač
jei jie aborigeniški. Kaip gerai, kad
angliškos kilmės naujakuriai nepa-
naikino daugumos tų originalių pava-
dinimų, kaip tai padarė, pvz., sovietai
Karaliaučiaus srityje. Taigi, tos buvu-
sios aborigenų vietovės tebevadina-
mos skambiai: Woronora (Juoda
uola), Illawarra (Kalva prie jūros),
Narranga, Kirribilly, Tibooburra,
Kirrawee, Cabramatta, Warumbui.
Taip ir norisi uždainuoti: „Juoda uola
Woronora, prie jos gatvė Woniora ir
miestelis Kirribilly, ten gyvena Mr.
Billy!”

O dabar šis tas apie Butelio girią.
Tais senais, 1800+ laikais ten žmo-
nės rado medį su jame įaugusiu bu-
teliu, todėl taip ir visą girią pavadino.
Netrukus toje apylinkėje buvo nu-
tiestas ir didelis vieškelis, jungiąs
Wolongong miestelį su vis didyn
augančiu Sydney. Apie 1850 m. buvo
nutiestas geležinkelis, o dar po 30
metų išvestas Illawarra kelias, kuris,
metams bėgant, tapo tuo dabartiniu
plačiu, judriu Prince’s greitkeliu. Tas
greitkelis „šauna” ir pro  Engadine
miestelį ir pro Lietuvių sodybą.

Ta  Butelio giria nepražuvo. Ji –
tik dalelė didžiulių „bush” parkų.
Viena jų dalis vadinasi Royal Natio-
nal Park, kita – Heathcote National
Park. Šį parką kerta didelė, vingiuota
Woronora upė. O tarp šitų didelių gi-
rių glūdi ir Engadine miestelis, ir
Lietuvių sodyba.

Tad – iki kito „pasimatymo”
„Draugo” puslapiuose!

Engadine miestelio anglikonų bažnyčia.

Pagrindinė miestelio gatvė Old Prince’s.
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Gyventi atvira širdimi ir nebijoti… sviesto
RASA AVIŽIENIS 

Šią vasarą, būdama Washington,
DC, lankiausi Nacionaliniame Ame-
rikos istorijos muziejuje. Viena paro-
da, kurią apžiūrėjau, buvo ,,Bon
Appetit – Julia Child’s Kitchen”. Vir-
tuvę specialiai namams Cambridge
suprojektavo jos vyras. 2001 m. ją pa-
dovanojo Smithsonian muziejui. Ju-
lia Child – tai žymi amerikietė virėja,
gurmanų biblijos ,,Mastering the Art
of French Cooking” autorė, atnešusi į
Ameriką prancūzišką virimo meną,
atsveriantį konservus ir ,,marshmal-
low” ir visam laikui pakeitusi Ame-
rikos virtuvę. Muziejuje taip pat rodė
ištraukas iš jos vedamų laidų
,,French Chef” ir kitų. Bežiūrint tas
ištraukas, man labai įsiminė jos sa-
votiškas balsas ir intonacija, nustebi-
no puikus humoro jausmas. (Iš jau-
nystės prisiminiau ją tik iš ,,Saturday
Night Live” škico, kuriame Dan Ayk-
royd, parodijuodamas ją, nusipjauna
pirštą.) 

Žinoma, jos gyvenimo istorija
labai imponuojanti. Ypač įdomu, kad
2008 metais JAV valdžiai padarius
prieinamais plačiai visuomenei tūks-
tančius dokumentų apie Antrojo pa-

saulinio karo metu veikusią JAV žval-
gybos sistemą (Office of Strategic
Services, CIA pradininkė), išaiškėjo,
kad Julia Child dirbo žvalgyboje. Po
karo jai buvo suteiktas pažymėjimas
už darbą, pabrėžiant jos ,,atkaklumą
bei įgimtą linksmumą”. 

Tad kai vasaros pabaigoje kino
teatruose pasirodė filmas ,,Julie &
Julia”, sukurtas pagal Julia Child
autobiografinę knygą ,,Mano gyveni-
mas Prancūzijoje” (,,Knopf Double-
day Publishing Group”, 2006) ir Julia
Powell knygą ,,Julie & Julia: 365
dienos, 524 receptai, 1 maža buto vir-
tuvė” (,,Little, Brown & Company”,
2005), režisuotas Nora Ephron, su
įdomumu nuėjau jo pažiūrėti. 

Filme lygiagrečiai rodomos dvie-
jų moterų gyvenimo istorijos. Julia
Child su savo diplomatu vyru Paul
atvyksta į Paryžių 1948 metais. Julie
Powell, valstybinės įstaigos darbuoto-
ja, su savo vyru Eric nusikrausto į
New York  miesto Queens rajoną.
Skirtumai tarp Paryžiaus ir Queens
vaizdų filme ypač išryškinti, tuo

pačiu paryškinant skirtumus tarp tų
moterų gyvenimų ir laikotarpių. Re-
žisūros dėka perėjimai iš vienos mo-
ters gyvenimo į kitos gyvenimą vyks-
ta sklandžiai. 

Julia džiaugiasi gyvenimu Pary-
žiuje. Ir kaip nesidžiaugti!? Tik lova
per trumpa, nes Julia labai aukšta –
6’2. Ji savo ypatingu ūgiu stebina ne-
aukštus prancūzus, o savo žaviu žais-
mingumu užkariauja net užkietė-
jusių paryžiečių širdis. Tačiau ji ne-
labai žino, ką su savimi veikti. Paul ją
paragina išmokti virti, juk jos mėgs-
tamiausias užsiėmimas yra ,,valgy-
mas”. Ir kas tik Prancūzijoje neska-
nu? Taip prasideda nuostabus Julia
Child kelias į kulinarijos aukštumas
ir gimsta sumanymas parašyti pran-
cūziškų valgių receptų knygą anglų
kalba.

Julie nelabai džiaugiasi nei nauju
butu Queens, nei savo darbu, nei pa-
viršutiniškais bendraamžių siekiais.
Jos pomėgis, išblaškantis niūrią kas-
dienybę, yra virimas. Jos herojė yra
Julia Child, kurios boeuf bourguig-
non ji prisimena iš vaikystės. Julie
trokšta būti rašytoja. Paskatinta vyro
Eric, ji nusprendžia per vienerius

metus išbandyti visus 524 ,,Maste-
ring the Art of French Cooking”
receptus ir rašyti apie tai kasdie-
niame tinklaraštyje – internetiniame
dienoraštyje, kurį gali skaityti ir sekti
visi, kas tik nori ir domisi.

Abi moterys susiduria su įvai-
riomis gyvenimo nesėkmėmis. Virimo
mokyklos ,,Le Cordon Bleu”, kurią
Julia lanko, direktorė (vienintelė,
kurios Julia nepavyksta sužavėti) pa-
sako jai, kad ji negabi ir iš jos niekad
nebus virėja! Daug metų darbo įdėta
sudarant prancūzų virimo knygą
anglų kalba ir ilgai jokia leidykla ne-
norėjo išleisti. Julie sudegina patie-
kalą, kurį specialiai ruošia žymiai
maisto kritikei. Dažnai Julie nesiseka
pagaminti taip, kaip jai norėtųsi. Ji
susipyksta su Eric. Daugiau siužeto
neatskleisiu, nes patariu patiems
skaitytojams nueiti pažiūrėti filmą.
Tikrai nesigailėsite.

Neginčijamai filmas priklauso
iškiliai mūsų amžiaus Aktorei Meryl
Streep. Ji niekada nenuvilia žiūrovo.
Ir šį sykį ji vėl žavi savo gebėjimu su-

kurti nepamirštamą personažą (bet
pamiršau, kad tai Meryl!) bei atkurti
net pačius smulkiausius Julia Child
judesius bei balso ir intonacijos ats-
palvius. Jos Julia Child, didesnė už
gyvenimą, išlaiko visą filmą savo
entuziazmu, nors tuo pat metu ji yra
pažeidžiama. Toks dvilypumas palie-
čia žiūrovų širdis. Nesunku suprasti,
kodėl jos vyras Paul, kurį vaidina prie
Meryl Streep labai tinkantis, inte-
ligentiškas Stanley Tucci, taip labai
ją myli. Amy Adams irgi nenuvilia –
truputį jaunesnė, gal net kiek vaikiš-
ka ir mažiau ryžtinga ir ryški savo
Julie Powell, kuriai Julia tampa pa-
vyzdys gyvenime. 

Smagu buvo žiūrėti gražiai susi-
klosčiusius santykius tiek tarp Julia
ir Paul, tiek tarp Julie ir Eric. Ant-
rosios pusės supratimas, parama ir
meilė abiem moterims gyvenime –
neįvertinamas. Subtiliai įdomios aki-
mirkos atskleidžia ir tuometinius
politinius įvykius, kurie vienaip ar
kitaip, norom ar nenorom palietė
žmones. Julia ir Paul – pokarinis se-
natoriaus McCarthy laikotarpis, Ju-
lie ir Eric gyvenimas po rugsėjo 11-
tos. Ir įdomu, kad pašaliniai veikėjai
buvo pažįstami – tai giminės, drau-
gai, bendradarbiai, biurokratai – tik-
ri, kaip ir mūsų gyvenimuose. Filmo

metu laukiau Julia ir Julie susitiki-
mo... ar jis įvyks, ar ne?

Dar verta paminėti, kad filmas
vizualiai labai ryškus. Miestų vaizdai
ir interjerų detalės, valgiai – grybai,
kepantys keptuvėje, supjaustyti po-
midorai, šokoladinis pyragas, omarai,
tešloje kepta įdaryta antis – gėlės,
spalvos ilgai pasilieka atmintyje.
Smulkmenos, pvz., abiejų moterų
nešiojami perlai ir oranžinai puodai,
sujungia skirtingus gyvenimus, skir-
tingose vietovėse skirtingais laiko-
tarpiais gyvenančias moteris. O kai
boeuf bourguignon užpila vynu ir pa-
kyla garas, salėje sėdėdama beveik
galėjau užuosti gardų kvapą ir išėjus
iš kino norėjosi nubėgti į knygyną
nusipirkti Julia knygą ir pačiai iš-
bandyti tą receptą.

Filmas džiugina, nes mažai tokių
yra šiame šaudymo, gaudymo ir tech-
nologijos amžiuje. Džiugina, nes tai
tikrų žmonių tikros istorijos su tik-
rais džiaugsmais ir nusivylimais, su
puikiu, truputį kandžiu humoru. Tai
šventė akims. Išėjau su pakilia nuo-
taika ir šypsena. Su noru pagaminti
skanų ir gražų patiekalą. Ir mintimi,
kad gyvenime laimė ir sėkmė – tai siek-
ti, kas širdžiai brangiausia, gyventi
atvira širdim ir nebijoti sviesto.Nuotraukose filmo herojės Julie ir Julia.   

www.sonypictures.com/movies/julieandjulia
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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

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

* Vyras, turintis ilgametę patirtį,
ieško darbo su gyvenimu septynias
dienas per savaitę. Tel. 708-543-
7984.

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo pietiniuose rajonuose nuo 12
val.p.p. iki 6 val. vakaro. Tel. 708-
691-8650. 

* Ieškau 6 mėn. berniukui vyres-
nio amžiaus auklės su patirtimi. 20
valandų slenkančiu grafiku mūsų
namuose vakarinėje Čikagoje. Tel.
708-567-1409.

* Moteris ieško darbo. Gali pa-
keisti bet kurią savaitės dieną arba
išleisti atostogų. Turi žalią kortą,
susikalba angliškai, vairuoja auto-
mobilį. Tel. 773-983-2879.

* Prižiūrėsiu įvairaus amžiaus
vaikus savo namuose Tinley Park
rajone. Tel. 708-307-8632.

* Maloni, sąžininga, ramaus būdo,
turinti dokumentus, vairuojanti
moteris ieško darbo. Nori palaikyti
jums draugiją, nesvarbu kokioje
valstijoje gyvenate. Tel. 630-999-
9505.

,,Drauge” galima įsigyti
,,Lietuvių enciklopedijos”,

išleistos Bostone, 
atskirus tomus. 

Vieno tomo kaina 10 dol. 
Tel.: 773-585-9500
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100
,,DRAUGO”

JUBILIEJINIS
POKYLIS

2009 m. spalio 17 d.,
šeštadienį, 5 val. p. p.

Willowbrook Ballroom 
8900 S. Archer Rd., Willow Springs, IL

Auka 100 dol.

,,DRAUGO” IŠKILMINGO MINĖJIMO-
POKYLIO UŽSAKYMO KORTELĖ

Maloniai prašome užpildyti ir atsiųsti čekį
,,Draugo” vardu.

,,DRAUGAS”
4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629

Vardas, pavardė: __________________________________

Adresas: __________________________________________

_________________________________________________

Telefonas __________________ El. paštas ______________

� Užsakau ______ vietų po 100 dol. už bilietą

� Užsakau 10 vietų (visą stalą)

� Siunčiu sveikinimą pokylio leidiniui $ _______________
(Pridėkite sveikinimo tekstą)
Iš viso siunčiu $ ______________

,,DRAUGO” pokylio 
sveikinimų leidinys

Aukso psl. 500 dol.
Puslapis 200 dol.
1/2 psl. 120 dol.
1/4 psl. 65 dol.
Rėmėjas 25 dol.Prenumeruokime ir skaitykimePrenumeruokime ir skaitykime

,,DRAUGĄ”,,DRAUGĄ”

Alyvos
EUGENIJA BARŠKÈTIENÈ

Labai jau norėjau šuniuko. Zir-
ziau ir zirziau tėvams apie tai. Ir vie-
nais metais prieš prasidedant moks -
lui tėtis pasakė:

– Jeigu nereikės kelti tris kartus
eiti šeštadieniais į lietuvišką mokyk-
lą, per metus perskaitysi bent tris lie-
tuviškas knygas ne mažiau kaip 150
puslapių, parašysi knygos aprašymą,
gausi ne mažiau nei 4 iš lietuvių kal-
bos, pavasarį gausi šuniuką.

Žinojau, kad tėtis savo žodžio lai-
kosi. Tai ne mama, kuri prižada, tada
išsisukinėja. Bet ta lietuvių kalba! Ji
tokia nuobodi ir sunki. Galininkas
ką? Naudininkas kam? Negalėtų be
tų linksnių apsieit, kaip anglų kalba.
Bet noras gauti šuniuką privertė
sutikti.

Vai, kaip sunku buvo prisiversti
pačiai atsikelti laiku šeštadieniais.
Bet atsikeldavau, nes prieš akis „su-
žibėdavo” mielas, mažas šunelis. Ir
jau daug stropiau sekdavau mokytojų
aiškinimus, daug sąžiningiau paruoš-
davau pamokas. Ir keista – lietuvių
kalba man lengvėjo: nebuvo tokie
baisūs tie linksniavimai, asmenavi-
mai, įdomi darėsi ir literatūra, vis
didesnę pagarbą rodydavau Lietuvos
istorijai. Ir taip artėjo mano penktos
klasės mokslo metų pabaiga.

Ir vieną popietę sugrįžusi iš mo-
kyklos radau aštuonių savaičių mažy-
tę kalytę – šnauzerio veislės pilką
padarėlį. Ji linksmai pasitiko mane.
Paėmusi ją ant rankų, glosčiau ir da-
viau vardą Bitutė. Ji buvo mano gero-
ji, ištikimoji draugė, o tėtei pajutau
didelę pagarbą dėl savo pažado ište-
sėjimo.

Prabėgo vasara bemokinant Bi-
tutę visokių triukų. Į tą darbą įsi-
traukė visa šeima. Bitutė buvo visų
mylima, lepinama, bet mano labiau-
siai. Bėgo metai ir vis lankiau lietu-
vių mokyklą šeštadieniais. Mano
lietuvių kalbos žinios stiprėjo sąži-
ningo namų darbų atlikimo, knygų
skaitymo dėka. Baigusi aštuonis sky-
rius be svyravimų įstojau ir į devintą
klasę.

Tai buvo turbūt gražiausi mano
gyvenimo metai. Buvome tik vienuo-
lika mokinių, visi neblogai mokėjome
lietuvių kalbą. Visi buvome jau pa-
auglių amžiaus, mėgome šokius, iš-
vykas, flirtus ir pasimatymus. Baigę
dešimtą klasę pajutome, kad mes –
abiturientai – tapome lyg viena
šeima.

Na, o mano Bitutė buvo geriausia
ir ištikimiausia mano draugė. Ji mie-
godavo prie mano lovos ant savo pa-
galvėlės ir, nežinau, kokio instinkto
vedama, sąžiningai užšokdavo pas
mane ant lovos lygiai septintą valan-
dą. Ar ji pažino skaičius laikrodyje, ar
turėjo nuojautą apie laiką, man ne-
aišku.

Baigus gimnaziją mano šeima
persikėlė į naują vietą. Čia buvo dau-
giau erdvės, aptvertas kiemas, ra-
mesnė aplinka. Per dieną Bitutė turė-
davo būti viena, nes ir mama pradėjo
dirbti, kadangi universitete mokslas
man ir mano broliui brangiai kaina-
vo, o tėvai nenorėjo, kad mes dirb-
tume nors ir dalinį darbą, bet skir-
tume visą laiką mokslui, stovykloms,
suvažiavimams, sportui. Tėtis padarė
tokias dureles iš mūsų virtuvės nueiti

į rūsį, o iš rūsio – kitose duryse, kad
Bitutė galėtų išeiti į lauką. Išmokus
išeiti ir įeiti pro tokias dureles ji buvo
gera sargė vaikyti voveres, kiškius iš
mūsų kiemo, todėl mūsų kieme nei
gėlės, nei daržovės nenukentėdavo
nuo šitų graužikų.

Baigiau mokslus ir tėvams jau
išėjus į pensiją, persikėlus į Florida
valstiją, likau šitoje vietoje gyventi su
savo vyru, nes vieta mums patiko.
Brolis, gavęs darbą pagal savo spe-
cialybę, persikėlė į Washington, DC.
Mano Bitutė vis darėsi lėtesnė, ilgai
miegodavo, kartais nevalgydavo porą
dienų. Daktaras nustatė vėžį ir pri-
rašė tik vaistų nuo skausmo. Atėjo
diena, kai su didele širdgėla Bitutę
turėjome užmigdyti. Parsivežę jos kū-
nelį į namus, kieme iškasėme giloką
duobę, palaidojome Bitutę, o ant vir-
šaus pasodinome baltą alyvos krū-
melį.

Kasmet, kai pražysta alyva, su-
grįžtu į tas dienas, kai Bitutė atėjo į
mano gyvenimą. Labai mielai prisi-
menu 9 ir 10 klasę, su kurios moki-
niais ir šiandien palaikome draugiš-
kus ryšius. Kasmet per Kalėdas ap-
sikeičiame ilgiausiais laiškais apie
įvykius savo šeimose. Kurį nors mūsų
ištikus nelaimei, sušokame į pagalbą
lyg savo šeimos nariui. Vienai – su
trimis vaikais, vyro paliktai, palikus
jai namą, o pačiam pasiėmus pinigus,
siuntėme gražią pinigų sumą, kad tu-
rėtų iš ko pradžiai gyventi ir apmo-
kėti advokato išlaidas. Kitai  – kurios
vyras aviacijoje neteko daug kraujo,
savanoriškai pasisiūlėme būti kraujo
donorais. Širdyje jaučiu didelę padė-
ką savo tėtei, tokiu pedagogišku būdu
privertusiam mane mokytis atidžiau
lietuvių kalbos, kuri man labai pra-
verčia dirbant advokatūroje. Kartu
jaučiu nostalgiją toms dienoms, kai
Bitutė buvo mano mylimiausias pa-
darėlis, drauge buvusi su manimi ir
liūdesio, ir džiaugsmo, ir nusivylimo,
ir meilės valandėlėmis. O baltoji
alyva pražysta kasmet.

Mudvi visada kartu.
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Svarbu neprarasti savito braižo
Š. m. spalio 9 d. Danguolė Ston -

čiūtė-Kuolienė, šiuo metu gyvenanti
Co hasset, MA, pakvies meno mylėto-
jus į savo apžvalginę parodą Čiurlio-
nio galerijoje, Jaunimo centre. Daili -
ninkės parodoje ,,Ieško ji mai ir at ra -
dimai” žiūrovai galės stebėti dai li -
ninkės per 35-ius metus nu ei tą kelią.

D. Stončiūtė-Kuolienė – Čiur -
lio  nio galerijos Jaunimo centre 50-
me čio parodos-konkurso, vykusio
2008 m. vasario mėn. laureatė. Jai
pa s kirta  III premija. Ji – viena kū  ry -
binės stovyklos ,,Me no8Die nos” Ne -
rin goje, Vermont, organizatorių.

– Nuo Jūsų parodos Čiurlio-
nio galerijoje praėjo 35-eri. Su
kokiais jausmais grįžtate į šią
galeriją?

– Tik baigusi meno studijas, bu -
vau pakviesta suruošti pirmąją paro-
dą Čiurlionio galerijoje. Man tai buvo
didžiulis paskatinimas toliau kurti,
nes atsiliepimai po tos parodos buvo
gan palankūs. Tad grįžtu lydima la -
bai malonių prisiminimų.

– Savo gimtojo miesto žiūro -
vams šį kartą pateiksite apžval-
ginę parodą. Gal galite trumpai
pasakyti, kaip keitėsi Jūsų kūry-
ba per tuo metus?

– Kiekvienas kūrybinis bandy-
mas sužadina kitą. Vieną darbą su -
kūręs, pradedi toliau galvoti, o ką, jei
šitaip pabandžius. Pradėjusi kurti
linoleumo raižinius, daug metų kū -
riau oforto ir litografijos techniko -
mis. Darydavau juodai-baltus ats pau -
dus. Gimus vaikams, norėjau dirbti
namie, tad ieškojau būdų kurti gra -
fikos darbus nenaudojant rūgšties ir
kitų cheminių medžiagų. Pasirinkau
koliažo grafijos techniką. Dirbau šia
technika ilgai. Vėliau pradėjau nau-
doti spalvotą raša lą, o pastaruoju me -
tu susidomėjau me džio raižiniais. Su
jais vėl grįžtu prie juodai-baltos
grafikos.

– Ar prisimenate savo pir -
muo sius mokytojus, kurie padėjo
Jums atrasti save meno pasauly-
je?

– Didžiausią įtaką man padarė
dai lininkas Viktoras Petravičius, pas
kurį pradėjau mokytis būdama dvy-
likos metų. Jo dėka pamilau grafikos
techniką, jo dėka išmokau žiūrėti į
pasaulį kitokiu – petravičiš ku – žvil-
gsniu.

Studijuodama dirbau dailininko
Adolfo Valeškos vitražų studijoje. Jis,
spaudoje pastebėjęs, kad aš gana
aktyviai įsijungiau į ateiti nin kų bei
Jaunimo sąjungos veiklą, išbarė ma -

ne, sakydamas, kad reikia pasi rinkti
būti arba dailininke, arba visuomeni -
ninke – negalima blaškytis. Vis prisi-
menu jo žodžius.

– Ar jau esate subrendusi dai -
lininkė, ar dar vis knieti iš ban-
dyti ką nors nauja?

– Mano aistra grafikai per tiek
me tų neišblėso. Esu ,,pažaidusi” su
keramika, kelionėse visuomet su sa -
vimi turiu akvarelės dažus, mėgstu
foto g rafuoti, gaminu rankų darbo
popie rių. Tačiau tuos bandymus lai-
kau mė  gėjiškais, nedalyvauju su jais
parodose.

– Kaip Jūs vertinate šiuolai -
kinių dailininkų susižavė ji mą
kompiuterine grafika? 

– Manau, kad kompiuteris yra
dar vienas įrankis (kaip ir gra fikos
staklės, pjovimo įtaisas, li niuotė, tu -
šas), kuris padeda dailininkui įgyven -
din ti savo viziją. Svarbu tik nepra ras -
ti savęs, savito braižo. Net ir naudo-
jant naujausią technologiją svarbu
yra išlikti atpažįstamam. 

Kai mo kiausi pas V. Petravičių,
net ir didžiausias lino plokštes spaus -
dini mui ruošdavome trindami pa vir -
šių virtuviniu šaukštu. Univer si tete
naudojome elektrines grafikos stak-
les – taip sutaupydavome nemažai
dar bo lai ko. Grafi koje jau daugelį
metų nau dojamos įvairios fototechni -
kos. Kompiuterinė grafika – tai tik
dar vienas žingsnis.

Tačiau turiu prisi pa žinti, kad  aš
asmeniškai didesnį pasitenkinimą
jaučiu tada, kai rankiniais įrankiais
raižau medinę plokštę, ranka brau -
kiu pa viršių, įtrinu rašalą. Daug
didesnį nei tada, kai, paspaudusi kla -
višą, kompiute rio spausdintuvu iš s -
pausdinu paveikslą.

– Ar Jūsų kūrybai turėjo įta -
kos dvi skirtingos kultūros –
lietuviškoji ir amerikietiškoji?

– Be abejo, abi turėjo įtakos. Pa -
mokos pas V. Petravičių, meno kny-
gos, grafikos darbų albumai, atsiųsti
iš Lietuvos, vėliau dažnos kelionės į

Lietuvą spalvino ma  no pasaulėžiūrą
lietuviškesnėmis spalvomis. 

Mokslas, meno galerijos, mu  zie-
jai amerikietiškoje aplinkoje – darė
savo.

– Esate ne tik dailininkė, bet
ir pedagogė. Ar netrukdo peda-
goginis darbas kūrybai? 

– Turiu pripažinti, kad pedagogi-
nis darbas ,,išsemia”. Šiuo metu ne -
dėstau, tad visą laiką galiu skirti kū -
rybai.

– Neseniai grįžote iš Lietu -
vos. Kokiu tikslu ten vykote, ką
vei kėte?

– Buvau pakviesta dalyvauti jau
trečią kartą vykstančiame dailininkų
sąskrydyje ,,Migruojantys paukščiai”,
kuris vyko Jono Meko vizualinių me -
nų centre, Vilniuje. Šios grupės tiks -
las yra suburti po pasaulį išsibarsčiu-
sius lietuvius dailininkus pokalbiui
bei bendriems projektams. Sąsk ry -
džio daly viams pristačiau JAV vyks -
tančią kūrybinę stovyklą ,,Me no8 Die -
nos”. 

Lietuvoje taip pat susitikau su
Vida Maž rimiene, knygos ,,Šiuolai -
kinė lietuvių dailė JAV: dabarties
dialogai” redaktore ir Vytauto Ka zi -
miero Jonyno galerijos Drus kinin -
kuo se direktore. Aptarėme keletą
atei ties projektų. 

Aplankiau ir vyriausią sūnų Ai -
dą, kuris su žmona  gyvena Lietuvoje.

– Kaip vertinate šiandieninį
Lie tuvos meną? 

– Lietuvos dailininkų kūryba pri-
lygsta bet kurios kitos šalies dai li -
ninkų kūrybai. Dailės mokyklos ne -
paprastai stipriai paruošia studentus.  

– Neseniai  baigėsi stovykla
,,Meno8dienos”, kuri kasmet su-
traukia nemažai dalyvių. Esa te
viena šios stovyklos organiza-
torių.  Kaip gimė ši stovykla? 

– Ta mintis kilo vienos Neringos
lietuviukų stovyklos metu, kur
vaikams vesdavau meno užsiėmimus.
Po pamo kų pas mane į meno dirbtu-
vę užeidavo stovykloje dirbanti Gin-

tarė Bu kauskienė, kuri kartą pra-
sitarė: ,,Kaip aš norėčiau su tavim
praleisti savaitę kū rybingai žai -
džiant!” Gintarės dė ka ši mintis bu vo
įgyvendinta.

– Papasakokite mūsų skaity-
tojams plačiau apie tą stovyklą.

– Šiais metais stovykla atšventė
savo penkmetį.  Į ją vesti užsiėmimus
kviečiame lietu vius dailinininkus, ra -
šytojus, muzikus ir t. t., na, o stovyk-
lauti užsirašo kūrybinę gyslelę turin-
tys žmonės. Stovyklautojų amžius –
nuo dvidešimt vienerių iki ... Daly -
vauja visų kartų ir visų ,,bangų” žmo -
nės.

Ši stovykla – tai reta proga žmo -
gui pabėgti nuo kasdieninių rūpesčių
ir, mo kantis meno paslapčių ir ben-
draujant su kitais lietuviais, praleisti
savaitę gamtoje.

Dėstytojams ši savaitė taip pat
la bai naudinga: užsimezga ryšiai su
kitais kūrybos profesionalais, lanko-
mos kitų dailininkų dėstomos pamo -
kos ir  kuriami bendri atei ties projek-
tai.

– Turite savo grafikos studi-
ją. Ar joje tik kuriate, ar ir turite
pasekėjų, kurie ateina pas Jus
pasisemti žinių?

– Studijoje dirbu tik aš. Anksčiau
priimdavau mokinius, bet tai labai
trukdydavo mano kūrybiniam darbui. 

Dabar kartą per savaitę susiren-
ka bū relis dailininkių, su kuriomis
vykdau bendrus kūrybinius projek-
tus. Aptariame parodas, skatiname
viena kitą.

– Ar nesunku moteriai būti
dailininke? Šalia kūrybinio dar -
bo visada stovi šeima. Negali pa -
sakyti valgyti norinčiam vai kui,
kad palauktų, nes ,,mane da bar
ap lankė mūza”. Kaip sude rin-
davote visus darbus?

– Šeima visuomet suprato ir pa -
laikė mane. Kai vaikai buvo maži,
pieš davau ir plokštes ruošdavau na -
muose, o vyrui grįžus iš darbo va -
žiuodavau į grafikos dirbtuvę spaus -
dinti. Pradėjus vaikams lankyti mo -
kyklą studijoje galėdavau dirbti die -
nos metu.  Kažkaip sugebėjau su de -
rinti šeimyninį gyvenimą ir kūrybą.

– Aktyviai dalyvaujate paro-
dose. Kokie ateities planai?

– Savo darbus įvairioms kvies  ti -
nėms ar atrankinėms parodoms pris-
tatau kasmet. Vien per pastaruosius
dvejus metus buvau priimta da ly -
vauti Fuller Craft muziejaus at ran -
kinėje parodoje, Art Complex mu -
ziejaus metinėje parodoje man skirta
pirmoji premija, South Shore Art
Center metinėje parodoje taip pat
skir ta pirmoji premija. Vertinimo
komisija kelis kū rinius atrinko tarp-
tautinei grafikos miniatūrų parodai
,,Center for Contemporary Print ma -
king”. Dalyvauju ,,Boston Printma -
kers” (profesinės grafikų draugijos)
pa rodose. Jau antri metai esu įtrauk-
ta į minėtos draugijos po visą JAV
keliaujančią grafikos darbų parodą.
Ta  riuo si dėl parodų Lietuvoje kitą
rudenį.

– Gal norite dar ką pasakyti
nuo savęs?

– Nuoširdžiai kviečiu lietuvišką
visuomenę atvykti į parodos atida ry -
mą ir susipažinti su mano kūryba.

– Ačiū už pokalbį. Tikiuosi,
kad žiūrovai gausiai dalyvaus
Jū sų parodos atidaryme.

Kalbino Laima Apanavičienė

Danguolė Stončiūtė-Kuolienė.
Jono Kuprio nuotr.

,,Miesto paslaptys”. Medžio raižinys. 2009.
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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

Psichologinė reabilitacija yra
procesas, kuris suteikia individams,
kenčiantiems nuo psichikos ir elgesio
sutrikimų negalios, galimybę pasiekti
tinkamiausią savarankiškumo buvi-
mo bendruomenėje lygį (Pasaulio
sveikatos org., PSO, 1995 m.). Psicho-
logijos reabilitacijos paslaugos Lietu-
voje yra organizuojamos šeimos pa-
ramos centruose ir kitur. 

Per septyniolikos metų progra-
mos įgyvendinimo laikotarpį keitėsi
psichosocialinės reabilitacijos paslau-
gų vartotojų poreikiai. Nuo 1991 m.
bendrija ,,Viltis” organizuoja vasaros
stovyklas, nuo 2002 m. vykdo psicho-
socialinės reabilitacijos programą
sutrikusios raidos asmenims bei jų
tėvams/globėjams. ,,Vilties” organi-
zacijos steigėja, nepavargstanti Dana
Migaliova ištisus metus rūpinasi, kad
sutrikusio intelekto vaikai, suau-
gusieji rastų kelią į savarankiškumą. 

Pirmenybė teikiama šeimom,
gyvenančioms regionuose, kuriuose
mažai išvystytas bendruomeninių
tarnybų tinklas asmenims, kurie
gyvena namuose ir nelanko jokios
užimtumo tarnybos ar centro. Norė-
dama įtikinti skaitytojus, išvardysiu,
iš kur į stovyklą atvažiavo dalyviai:
Alytaus, Anykščių, Biržų, Gargždų,
Joniškio, Kriukų, Kalvarijos, Kazlų
Rūdos, Klaipėdos, Lazdijų, Marijam-
polės, Molėtų, Rietavo, Šiaulių, Tau-
ragės, Trakų, Ukmergės, Varėnos,
Vilkaviškio, Vilniaus, Zarasų, Pane-
vėžio. 

Asociacijos vadovė Migaliova pati
prižiūri 29 m. sūnų su sunkia ne-
galia. Programos gydytoja – Laima
Mikulėnaitė iš Vilniaus universiteto
Raidos ligoninės, dirbanti su autiz-
mu. Stovyklos administratorė – Ilona
Laučienė, A.P.P.L.E. atstovė iš JAV.
Programų vedėjas buvo Vitas Unde-
rys, iš Michigan valstijos, nepraleidęs
nė vienos stovyklos per visus metus. 

Programoje dalyvauja sutriku-
sios raidos asmenų tėvai/globėjai;
broliai/seserys; asmenys, dirbantys

visuomeniniais pagrindais; specialis-
tai; programos vykdytojai; atrinkti
savanoriai, kurie talkininkauja sto-
vyklaujančiam. Jų dalyvavimas sutei-
kia galimybęs tėvams pailsėti, nueiti
prie jūros.  

Psichosocialines paslaugas gauna
labiausiai socialiai atskirtos ir/ar
krizę išgyvenančios šeimos. Asmenys,
dirbantys visuomeniniais pagrindais,
čia gali atlikti socialinio darbo, anks-
tyviosios reabilitacijos, psichologijos
praktiką, įgyti patirties. Specialistai
dalijasi savo patirtimi su tėvais ir
kolegomis.

Ne veltui organizacija vadinasi
,,Viltis”. Ji yra suteikusi ne vieną ra-
minantį žodį stovyklautojams. Tė-
vai/globėjai gali dvi savaites pailsėti
nuo kasdieninių labai sunkių įsi-
pareigojimų, ypač vaikams ir jau vy-
rukams ir merginoms su cerebraliniu
paralyžiumi. 

,,Lithuanian Mercy Lift’’ organi-
zacija iš JAV sumokėjo dvidešimčiai
šeimų iš visos Lietuvos vietovių, ku-
rioms būtų finansiškai sunkiau sto-
vykloje dalyvauti, šeimoms, gyvenan-
čioms su vaikais, turinčiais autizmo
sindromą.

Man asmeniškai buvo naudinga
susipažinti su visais stovyklaujau-
čiais iš arčiau, pasikalbėti su šeimo-
mis, išklausyti jų problemas. Toks
bendravimas yra abiems pusėms
naudingas. Stovyklauti dvi savaites
buvo prasminga. 

Svarbiausia, kad šeimos, kurios
augina sutrikusio intelekto vaikus ir
suaugusius žmones, nedejuoja atvi-
rai, nors jų širdyse yra nuoskaudų,
kurių mes nematome. Jie priima gy-
venimą tokį, koks jis yra, labai myli
savo atžalas, atiduoda jiems visą savo
gyvenimą. Girdėjau sakant, ,,o kur
dings mano vaikas, jei manęs nebe-
bus?” 

Pranė Šlutienė,
,,Lithuanian Mercy Lift’’,

Sveikatos švietimo programų
direktorė 

SAVARANKIŠKO GYVENIMO
ĮGŪDŽIŲ UGDYMO IR AKTYVAUS

POILSIO STOVYKLA

Afganistano vaikai žiemą sutiks
su lietuviškomis kepurėmis

Spalio 5 d. Krašto apsaugos mi-
nisterijoje vyks akcijos „Šiltos kepu-
rės Afganistano vaikams” metu su-
rinktų kepuraičių perdavimo į misiją
Afganistane išvykstantiems kariams
šventė. 

Labdaros akciją „Šiltos kepurės
Afganistano vaikams”, per kurią Lie-
tuvos žmones buvo kviečiami nu-
megzti Afganistano Goro provincijoje
gyvenantiems vaikams žiemines ke-
pures, organizavo PAG-10 kariai ir
Lietuvos „Caritas”, akciją taip pat
parėmė Užsienio reikalų ministerija.
Rugpjūtį–rugsėjį vykusios akcijos me-
tu iš viso buvo surinkta per du tūks-
tančius šiltų megztų, nertų, veltų ke-
puraičių. Akcijoje dalyvavo pavieniai
Lietuvos žmonės ir užsienyje gyve-
nantys lietuviai, Lietuvoje dirbantys
užsienio šalių savanoriai, „Caritas”
nariai, kitų religinių, vyriausybinių ir
nevyriausybinių organizacijų ir įstai-
gų kolektyvai, moksleiviai.  

Kepures į Afganistaną nuveš ir
vaikams išdalins lapkričio mėnesį
misiją Goro provincijos atkūrimo
grupėje pradėsianti 10-oji Lietuvos
karių pamaina.

Praėjusiais metais panašią akciją
organizavo PAG aštuntosios pamai-
nos kariai – jie Afganistano vaikams
perdavė Lietuvos moksleivių nu-
megztus šalikus. 

Atokioje ir kalnų nuo kitų Af-
ganistano rajonų atskirtoje Goro
provincijoje šalies šiaurės vakaruose
žiemos yra ypač sniegingos ir šaltos,
temperatūra nukrenta iki –40°C.

Goras taip pat yra viena skurdžiausių
Afganistano provincijų – dėl sudė-
tingų susisiekimo sąlygų Gorą sun-
kiai pasiekia centrinės valdžios ir
tarptautinė parama. Iš molio sumū-
rytose trobelėse gyvenantys vietos
žmonės dažnai neturi sąlygų savo
namų sušildyti iki teigiamos tempe-
ratūros, neretai, net iš iškritus snie-
gui, vaikai vaikšto basi, menkai apsi-
rengę. 

Dabar Afganistane tarnauja de-
vintoji PAG Lietuvos karių pamaina,
suformuota Romualdo Giedraičio
artilerijos bataliono pagrindu. Lapk-
ritį ją pakeis dešimtoji pamaina, ku-
rios daugumą sudarys Krašto apsau-
gos savanorių pajėgų Dainavos apy-
gardos 1-osios rinktinės kariai-sava-
noriai.  

Krašto apsaugos ministerijos
info
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�Socialinių reikalų skyrius Le-
monte spalio 7 d. kviečia žiūrėti do -
ku mentinius filmus ,,Žvalgybos pul -
ki  nininkai” ir ,,Pučai ir teroras Lie -
tu  voje” iš serijos ,,XX amžiaus slap-
tieji archyvai”. Filmai rodomi PLC
skai tykloje. Pradžia – 2 val. p. p. Ma -
loniai kviečiame pažiūrėti.

��JAV Lietuvių Bendruomenės
Kul tūros tarybos kvietimu  spalio 10
d., šeštadienį, 6:30 val. vak.  Fondo
salėje, PLC, Lemonte, kon cer  tuos
tarptautinių konkursų laureatas
liau dies instrumentų ansamblis ,,Vai -
vora” ir solistė Irena Milkevičiūtė.
Pasi teiravimui tel.: 708-691-9674.

��Visiems, kas domisi paukščiais
ir nori daugiau apie juos sužinoti,
pamatyti jų įvairovę,  gamtos mylėto-
jas Tadas Birutis kviečia kartu su juo
„pamedžioti paukščių”. Renkamės
spa    lio 10 d., šeštadienį, 9 val. r. Palos
Park, Mc Ginnis Slough parke, kuris
yra La Grange Rd. ir Southwest
High way sankryžoje. Norintys daly-
vauti ekskursijoje, prašome iš anksto
registruotis tel.: 708-289-0866, nes
bus sudaroma ne didesnė nei dešim -
ties žmonių grupė. Kad patogiau bū -
tų stebėti, ,,apsiginkluokite” žiūro -
nais ir fotoaparatais. 

��JAV LB Lemonto apylinkė ir
Vy  dūno fondas maloniai kviečia visus
į dr. Tomo Remeikio knygos ,,Lie tu -
vos Respublikos užsienio politika.
Dokumentai 1939–1940” sutiktuves, 
kurios vyks spalio 11 d. 12:30 val. p. p.
Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio
lie tuvių centre, Lemonte.

��Spalio 11 d. 1 val. p. p. Lietuvos
Dukterys ruošia iškilmingus meti -
nius pietus, kurie įvyks ,,Camelot”
restorane, 8624 West 95th St., Hi cko -
ry Hills. Kviečiame visą lietuvišką vi -
suomenę savo dalyvavi mu  prisidėti
prie šios organizacijos kilnių labdaros
darbų. Vietas užsisakyti galite pas -
kam binę Graži nai Ka zė nienei tel.:
630-272-9131 ir Aldonai Ru kuižienei
tel.: 708-499-4845.

��Pianisto Edvino Minkštimo ir
violončelininko Dane Johansen kon-
certas vyks sekmadienį, spalio 18 d.,
12:30 val. p. p. Lietuvių dailės mu zie -
juje, Pasaulio lietuvių centre. 

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

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.5 proc. vieneriems ir 3.0 proc.
dvejiems metams terminuotas

indėlis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

Tel. 310-828-7095

��Maloniai kviečiame akademi -
kus skautus ir svečius į Akademinio
skautų sąjūdžio 85 metų jubiliejų ir
metinę šventę spalio 9 d., penktadie-
nį, 6:30 val. v. Šventė įvyks ,,Ca rria-
ge Greens Coun try Club”, 8700 Car -
riage Green Dr., Darien, IL 60561.
Vakaro prelegentė – v.s.fil. Zita Rah -
bar. Programą atliks tautinių šokių
grupė ,,Suktinis”. Pokylį užbaig si-
me lin k s ma muzika, dainomis, šo -
kiais. Vie tas galite užsi sa kyti pas fil.
Jo landą Kerelienę tel.: 630-257-
2558. 

Violončelininkas Dane Johansen

Mažoji Ula Kerelytė dar neskautauja, bet tikėsimės, kad ir ji paseks skautų
mamytės ir tėvelio keliais.                            Laimos Apanavičienės nuotr.

Donato ir Indrės Tijūnėlių namuose rugsėjo 25 d. vyko Lietuvos vaikų globos
būrelio ,,Saulutė” susirinkimas. Po susirinkimo (iš kairės): Ona Rušėnienė,
Vladė Siliūnienė, Aldona Ješmantienė, Marytė Černiūtė, Roma Kuprienė, dr.
Sigita Lipovienė, Laima Braune (sekretorė), Jūratė Maurukienė, Dalė Ble-
kienė, Raminta Marchertienė (vicepirmininkė), Marija Černienė, Birutė Na -
kienė (sekretorė) ir Aušra Saulienė.                    Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Lietuviai dalyvaus Čikagos maratone
Šių metų spalio 11 d., sekmadie -

nį, Čikagos maratone dalyvausiantys
lietuviai susibūrė į vieną komandą ir
bė gimą paskirs Lietuvos tūkstant-
mečiui paminėti. 

Akcijos idėjos autoriai S. Zenke -
vičius, A. Bučas bei D. Ruževičius ir
LR Generalinis konsulatas Čikagoje
bendromis jėgomis ruošėsi lietuvių
komandos bėgimui Čikagos maratone
bei parengė spalio 11 dienos prog ra -
mą. Į konsulato kvietimą paremti bė -
gi kus maloniai atsiliepė bendrovė
„Audimas”, kuri bėgikams dovanos
su venyrinius marškinėlius. Dovanos
bus įteiktos konsulate išlydint spor -
tininkus spalio 11 d. rytą. 

7 val. r. palaikantieji lietuvių ko -
mandą, pasipuošę tautine simbolika
ir nešdami trispalves, palydės bėgi -
kus nuo Lietuvos konsulato pastato
iki starto linijos Grant Park. Vėliau,
apie 9 val. r., palaikyti sportininkus
sirgaliai rinksis prie University of
Illinois at Chicago (UIC), kur įsikū -
rusi PLB Lituanistikos katedra bei
Lietuvių studentų asociacija (Halsted
ir Polk gatvių sankryžoje, vakarinėje
Halsted gatvės pusėje). 

Sužinoję apie tautiečių ruošiamą
akciją Šiaurės Amerikos lietuvių
fizinio auklėjimo sporto sąjungos

(ŠALFASS) atstovai pasinaudojo pro -
ga ir įsteigė medalius maratono rung -
ties nugalėtojams. Tad trys greičiau-
siai maratoną įveikę lietuviai vyrai ir
trys moterys bus apdovanoti aukso,
si dabro ir bronzos medaliais.

Restoranas „Kunigaikščių užei -
ga” rengia bėgikų ir kitų maratono
da lyvių sutikimą 4 val. p. p. Susi rin -
ku  siems gros gyva muzika, restora -
nas vaišins užkandžiais, bus teikiami
ŠALFASS įsteigti medaliai. Kviečia -
mi visi norintys – įėjimas nemoka-
mas.

Nuoširdžiai kviečiame visus lie -
tuvius ir jų draugus, sporto mylėtojus
ir norinčius prisidėti prie Tėvynės
tūkstantmečiui skirtos akcijos atvyk-
ti spalio 11 d., sekmadienį, 7 val. r.
prie LR Generalinio konsulato Čika -
go je pastato (211 East Ontario St.,
Chi cago, IL 60611) išlydėti bėgikus.
Taip pat kviečiame 9 val. r. prisijun g -
ti prie palaikančiųjų Amerikos lietu-
vių grupės prie UIC, o pasibaigus ma -
ratonui, 4 val. p. p. rinktis restorane
„Kunigaikščių užeiga” ir pasveikinti
tautiečius, įveikus ilgesnę nei 42 kilo-
metrų distanciją. 

LR Generalinio konsulato
Čikagoje informacija

• „Saulutė” Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su negalia
vaikams, daugiavaikėms šeimoms bei
studentams Lietuvoje. Aukojo:  Vaiko
metinei paramai William Saunders

$90, Mara Vygantienė $240, Aldona
Kalvaitytė $240, Liudgard V. Kirstein
$360. Labai ačiū. „Saulutė” (Sun-
light Orphan Aid), 414 Freehauf
St., Lemont, IL 60439, tel. (630)
243-7275 arba (630) 243-6435.

DĖMESIO! DĖMESIO!

Knygos ,,‘Draugui’ –100. Už ti kėjimą ir lietuvybę” sutiktuvės, tu-
rėjusios  būti spalio 4 d., sekmadienį, Lietuvių dai lės muziejuje, Pasaulio
lietuvių cen t re, 14911 127th St., Lemont, IL 60439, nukeliamos vėles-
niam laikui. 

PIRKSIU:
Jono Rimšos, Vizgirdos,
Domšaičio, Žoromskio,

Puzino,Valeškos,
Kiaulėno ir Veščiūno  

tapybos darbus. 
Tel. 708-349-0348.


