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pasidalino. Tai baisus susitarimas.
Kas baisiausia, nėra pakankamai už-
tikrinimo, kad tai niekada ir jokiomis
aplinkybėmis negalėtų pasikartoti.
Pasaulio visuomenė nepakankamai
suvokia šio akto pragaištingumą ir
nusikalstamumą. Gana paviršutiniš-
kai suvokiama bolševikų nusikaltimų
apimtis ir pobūdis”, – kalbėjo V.
Aleknaitė-Abramikienė.

Lietuvos Aukščiausiosios Tary-
bos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas
prof. V. Landsbergis vaikiškais pava-
dino neseniai Rusijos ambasadoriaus
išsakytus teiginius, kad Rusija nėra
atsakinga už SSRS sprendimus.

V. Aleknaitės-Abramikienės nuo-
mone, pripažinti, kad SSRS buvo
okupavusi Lietuvą, būtų gerai pačiai
Rusijai.

Íiame
numeryje:

Valiut¨ santykis
1 USD — 2,73 LT
1 EUR — 3.45 LT

,,Atmintimi ir tiesa mes galime pasiekti Europos susitaikymą”, – sakė prof. V.
Landsbergis. ELTA nuotr.

•Skautybės kelias. Skau-
tų įkūrėjas Baden-Powell
(p. 2)
•Ar baigėsi okupacija
tremtiniams ir pasiprie-
šinimo dalyviams? (p. 3)
•A. Vitkaus skiltis (p. 3)
•97–ajam Lietuvos vyčių
metiniam suvažiavimui
praėjus (2) (p. 4)
•Žmones vis labiau domi-
na tautos praeitis (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Šioji stovykla – pati ge-
riausia (p. 8)
•Varlė bunkeryje (4) (p.
9)
•,,Druskininkų vasara su
M. K. Čiurlioniu”(p. 10)

Pamin∂tos Molotov-Ribbentrop pakto metin∂s

Premijos užsienyje
gyvenantiems lietuviû

mokslininkams
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Vokietija atstovaus Lietuvai išduodant Šengeno vizas
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Čikaga, rugpjūčio 24 d. (,,Drau-
go” info) – Posėdžiavusi mokslo pre-
mijų skyrimo lietuvių kilmės moks-
lininkams bei Lietuvos Respublikos
pilietybę turintiems mokslininkams,
gyvenantiems užsienyje, komisija
skyrė mokslo premijas.

Šios komisijos sprendimu Violeta
Kelertienė tapo 2010 m. mokslo pre-
mijos už viso gyvenimo nuopelnus ir
pasiekimus humanitarinių ir sociali-
nių mokslų srityje laureate. Viktoras
Algirdas Sniečkus – šių metų mokslo
premijos už viso gyvenimo nuopelnus
mokslui ir pasiekimus fizinių, bio-
medicinos ir technologijos mokslų
srityje laureatu. Irutė Meškienė –
2010 m. mokslo premijos už pastaro-
jo dešimtmečio pasiekimus fizinių,
biomedicinos ir technologijos mokslų
srityje laureate. Algirdas Avižienis –
šių metų mokslo premijos už mokslo
pasiekimų ir patirties sklaidą laureatu.

Vienos mokslo premijos dydis
13,000 Lt. Premijų laureatai yra
kviečiami atvykti į Lietuvą, kur iš-
kilmių metu jiems bus įteikiamas ap-
dovanojimas.

Prisimintas skrydžio po tiltu
Kaune dešimtmetis

Vilnius/Ryga, rugpjūčio 24 d.
(ELTA) – Rugpjūčio 21 d. akrobatinio
skraidymo meistras Jurgis Kairys,
Latvijos sostinėje praskrisdamas po
Dauguvos tiltu, paminėjo ,,Ultra
skrydį” apverstu lėktuvu po pėsčiųjų
tiltu Kaune.

2000 m. vasarą ant šio tilto ir Ne-
muno pakrantėse, Karaliaus Mindau-
go prospekte, bei upės viduryje Kau-
no centre esančioje saloje buvo susi-
rinkę per 100,000 žiūrovų. Šis skry-
dis vainikavo skrydžių po tiltais ciklą,

prasidėjusį 1996 m. liepos 4 d., kai
Valstybės dienos proga J. Kairys pir-
mą kartą legaliai praskrido po pės-
čiųjų tiltu Kaune. Po metų jis pakar-
tojo skrydį Vilniuje, praskrisdamas
po Baltuoju tiltu, o 1999 m. rudenį,
pasitinkant trečiąjį tūkstantmetį,
praskrido po visais Neries upės tiltais
(,,Amžiaus skrydis”).

,,Prieš 10 metų praskrisdamas
apverstu lėktuvu po tiltu, norėjau pa-
sakyti pasauliui, kad Lietuva jau lais-
va ir kad gyvename mes čia taip, kaip
mums patiems reikia. Skrisdamas po
Dauguvos tiltu, noriu priminti žmo-
nėms, kaip jautėmės ir ką galvojome
prieš dešimtmetį”, – sakė skrydžio iš-
vakarėse J. Kairys.

Paaiškėjo ir Rygos dienų šventėje
vykusių parodomųjų ,,FAI–World Eli-
te Aerobatic Formula” (FAI WEAF)
varžybų nugalėtojas. Rusijos pilotė,
šešiskart pasaulio akrobatinio skrai-
dymo tarp moterų čempionė Svetlana
Kapanina tiek pirmoje, tiek ir antro-
je varžybų dalyse nugalėjo Ispanijos
čempioną Castor Fantoba. Minios
žmonių Dauguvos krantinėse stebėjo
kvapą gniaužiančius skrydžius.

Vilnius, rugpjūčio 24 d. (ELTA)
– Vokietija atstovaus Lietuvai išduo-
dant Šengeno vizas šešiose valstybė-
se: Alžyre, Maroke, Tunise, Jordani-
joje, Tailande ir Peru. Susitarimą dėl
to pasirašė Vokietijos ambasadorius
Lietuvoje Hans Peter Annen ir Lie-
tuvos užsienio reikalų ministras Aud-
ronius Ažubalis.

,,Tai abiem valstybėms naudin-
gas susitarimas. Kolegos iš Vokietijos

gaus atitinkamą piniginį atlygį į fe-
deracinį biudžetą, o Lietuvai tai leis
sutaupyti lėšų šiuo laikotarpiu, ku-
riuo būtų reikalingos atstovybės – ge-
neralinio konsulato ar konsulato iš-
laikymui, ar net rengiant išvažiuoja-
mas konsulines misijas, kurias kar-
tais darome”, – sakė A. Ažubalis.

Pasak Lietuvos diplomatijos va-
dovo, šis susitarimas yra rimta pagal-
ba ir minėtų šešių šalių verslininkams

arba turistams, kurie nori atvykti į Lie-
tuvą, taip pat suteikia tam tikro sau-
gumo keliaujantiems lietuviams.

,,Vienoje iš Šiaurės Afrikos vals-
tybių praėjusiais metais mano drau-
gai buvo patekę į labai nemalonią pa-
dėtį, bet tuo metu be jokio susitarimo
išgelbėjo kaimynai lenkai”, – sakė A.
Ažubalis.

Savo ruožtu Vokietijos ambasa-
dorius pažymėjo, kad tokios sutarties

pasirašymas rodo didelį abipusį pasi-
tikėjimą sprendžiant net tokius jaut-
rius klausimus, kaip vizų išdavimas.

,,Mūsų šalių vyriausybės imsis
konkrečių veiksmų susitarimui įgy-
vendinti ir galima bus naudotis visais
jo privalumais”, – sakė H. P. Annen.

Pasak A. Ažubalio, šiuo metu Lie-
tuvai yra atstovaujama išduodant
Šengeno vizas 24-iose valstybėse. Lie-
tuva pati atstovauja 11-ai valstybių.

Skrydžio po tiltu Kaune dešimtmetį
Jurgis Kairys paminėjo skrydžiu po
Dauguvos tiltu Rygoje. ELTA nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 23 d. (ELTA)
– Rugpjūčio 23 d. Vilniuje prie pa-
minklo Adomui Mickevičiui paminė-
tos Molotov-Ribbentrop pakto 71-
osios metinės. Minėjime dalyvavo
Europos parlamento narys prof. Vy-
tautas Landsbergis, Seimo narys Ry-
tas Kupčinskas, monsinjoras Alfon-
sas Svarinskas, sovietinių laikų disi-
dentai Nijolė Sadūnaitė ir Antanas
Terleckas.

Prieš 23 metus šioje vietoje mi-
tingą organizavusios Lietuvos laisvės
lygos įkūrėjas Antanas Terleckas
kalbėjo apie ,,elitą, kuriam nerūpi
tauta”. N. Sadūnaitė kalbėdama mi-
tinge kritikavo ,,Lietuvos rytą”, iš-
sakė savo nuostatą dėl Eglės Kusai-
tės, Drąsiaus Kedžio bylų. A. Svarins-
kas skaitė Algirdui Mykolui Bra-
zauskui priskiriamas citatas, prisimi-
nė arkikatedros grąžinimo istoriją.

Seimo narė konservatorė Vilija
Aleknaitė-Abramikienė sakė, kad
Baltijos šalims paktas buvo kelias į
pražūtį. ,,Tai pragaištingas aktas,
kuris lėmė, kad mus kaip žąsiukus
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Daugiau informacijos apie lietuvių skautų veiklą
rasite internete adresu:

www.skautai.net
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Kaip praneša Lietuvos ži-
niasklaida, praėjusią savaitę į
Vilniaus apygardos teismą krei-
pėsi visame pasaulyje grožio
konkursus rengianti JAV milijar-
dieriaus Donald Trump kompa-
nija „Miss Universe L.P., LLLP”, tei-
gianti, kad Lietuvoje vykusio gra-
žuolių konkurso „Misis Visata
2010: pasaulio moterys prieš
smurtą ir prekybą žmonėmis”
organizatoriai neteisėtai nau-
dojosi prekės ženklu. Pasak JAV
kompanijai atstovaujančio tei-
sininko, Vilniaus apygardos teis-
mo ne tik prašoma pripažinti ne-
teisėtą žymens naudojimą, bet ir
atlyginti patirtus nuostolius. Ko-
kie jie, Trump kompanija kol kas
nenurodė, tačiau neoficialiais
duomenimis kalbama apie ne
mažiau nei kelis šimtus tūks-
tančių dolerių. Maža to, JAV kom-
panija apie neteisėtą žymens
vardą ketina pranešti ir grožio
konkursą 63,000 litų parėmusią
Lietuvos vyriausybę. Gali būti,
jog esame ilgo ir nelabai malo-
naus bylinėjimosi pradžios liu-
dininkai.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

SKAUTYBÈS KELIAS
Redaktorè Auõra Jasaitytè-Petry

8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60462

El. paõtas: ausra67@sbcglobal.net

Per praėjusius mokslo metus
„Aušros vartų/Kernavės” tunto „Ži-
vilės” prityrusių skaučių draugovė
pradėjo įsigyti „Lord Robert Baden-
Powell žinovės” specialybę. Jau se-
niai kas šią specialybę buvo įsigijęs/
įsigijusi. Šios draugovės sesės turėjo
susipažinti su lordu Baden-Powell,
perskaitydamos jo parašytą knygą
„Scouting for Boys”. Štai keletas
žinių apie lordą Robert Baden-Po-
well.

Lordas Robert Baden-Powell yra
žinomas visame pasaulyje kaip skau-
tų įkūrėjas. Jis pats tikriausiai neįsi-
vaizdavo, gal tik svajojo, kad skauta-
vimas pasklis po visą pasaulį. Nors
bet kas galėjo pabandyti tapti skautu,
Baden-Powell turėjo tam tikrus rei-
kalavimus, kuriais skautai turėjo
sekti, jei norėjo tapti ištikimais skau-
tais.

Svarbiausias tikslas, kurį Baden-
Powell iškėlė, buvo sustiprinti as-
mens charakterį, nes jei asmuo turi
stiprų charakterį, jo šalis turi stiprų
charakterį. Jei šalis turi stiprų cha-
rakterį, gerėja visos šalies gerovė.
Pagal Baden-Powell, yra keli būdai
sustiprinti savo charakterį.

Vienas būdas, kuriuo Baden-Po-
well siekė sustiprinti asmens charak-
terį, tai žinoti skirtumą tarp malonu-
mo ir laimės ir tai pritaikyti kasdie-
niniame gyvenime. Malonumas, pa-
sak Baden-Powell, yra laikinas daly-
kas, pavyzdžiui, žaidimų žaidimas,
ėjimas į kino filmus ar gero valgio
valgymas. O laimė yra tai, kas amži-
nai lieka žmogaus gyvenime, to žmo-
gaus širdyje, charakteryje, pavyz-
džiui, pagalba kitiems žmonėms.

Kitas dalykas, kuriuos Baden-Po-
wel nuomone, turėjo būti naudingas
skautui, buvo savivalda. Pavyzdžiui,
skautai planuoja savo sueigas. Tą da-
rydami jie suteikia skautui/skautei
atsakomybę. Baden-Powell tikėjo ga-
lantiškumu, gerais nurodymais ir jų
laikymusi. Skautas visada turi steng-
tis laikytis skauto įstatų ir kasdien
atlikti po gerąjį darbelį.

Lietuviai skautai turi 10 įstatų,
kuriuos, būdami skautais, bandome
įgyvendinti savo kasdieniniame gy-
venime. Mes ne tik bandome įgyven-
dinti tuos 10 įstatų, bet ir laikytis Ge-
ležinio įstato: skautė yra sąžininga ir
atlieka visas savo pareigas.

Kitos smulkmenos

Nors gali pasirodyti, kad toliau
išvardyti reikalavimai yra tik smulk-
menos, nereiškia, kad Baden-Powell
jais netikėjo. Jis sakydavo, kad jei
neturi ką veikti, padėk kitam. Skau-
tas turėtų būti visada užsiėmęs. Pa-
dėdamas kitam pradžiugini kitą. Jei
tas kitas asmuo yra laimingas, ir pats

esi laimingas.
Štai kuo lordas Baden-Powell,

skautų įkūrėjas, tikėjo: gera morale,
stipriu charakteriu ir pagalba arti-
mui. Perskaitę jo parašytas knygas ar
išklausę bet kurios iš jo kalbų supra-
site, kad būti geru skautu ar gera
skaute nėra lengva. Jei pagalvoji, mes
kasdien įgyvendiname skautų įs-
tatus: padedame artimui atidarydami
duris ar padėdami benamiams. Net
jei nesate skautas(ė), vis tiek galite
gyventi pagal Robert Baden-Powell
principus, pagal jo skautiškus įstatus.
Padėdamas kitam iš tikrųjų pats sau
padedi.

psl. Žiema Šepetytė West

* * *
Kai lordas Robert Baden-Powell

atšventė savo 80-tąjį gimtadienį, jis
parašė eilėraštį apie moralines ver-
tybes. Štai mano nuomonė. Galvoju,
kad visi skautai ir skautės turėtų
bandyti kasdien įgyvendinti skautų
įstatus, sekdami lordo Baden-Powell
nurodymais.

Lordas Baden-Powell turėjo vi-
ziją apie jaunimo brendimą. Tai – kai
jaunimas atlieka gerus darbus nie-
kam neprašant. Jis norėjo, kad skau-
tai padėtų kitiems, kad jie jaustųsi
naudingi ir laimingi.

Baden-Powell yra pasakęs: „Pa-
dėdamas kitam jis tampa laimingas.
Jei kitas yra laimingas, ir pats esi lai-
mingas”; „Nepaisant, ar esi turtin-
gas, ar ne, kas nors blogiau gyvena
negu tu.”

Baden-Powell tikėjosi, kad ber-
niukai, tapdami skautais, ne tik žais
žaidimus ar iškylaus, bet atliks savo
pareigą Dievui, Tėvynei ir Artimui. O
dar svarbiau – kasdien atliks po ge-
rąjį darbelį.

Baden-Powell tikėjosi, kad skau-
tai taps vadovais. Viena iš skauto pa-
reigų yra supažindinti kitus su skau-
tiška veikla/programa.

psl. Ieva Marcinkevičiūtė

Lordas Robert Baden-Powell —
skautų įkūrėjas

Lordas Robert Baden-Powell

Prisimename
Lietuvos generalinę

konsulę
A+A Juzę Daužvardienę

Š. m. rugsėjo 26 d.,
sekmadienį,

„Aušros vartų/Kernavės“
tunto Juzės Daužvardienės

vyr. skaučių būrelis švęs
savo 35 metų jubiliejų.
Tuo pačiu šiais metais

sukanka jau 20 metų nuo
A+A Juzės Daužvardienės

mirties.

Prisiminimas ir jubiliejaus
šventė pasidės šv. Mišiomis

Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijoje,
Lemont, IL, 11 v. r.

O 1 v. p. p. vyks vaišės
Ateitininkų namuose,

Lemont.

Visuomenė yra kviečiama
dalyvauti.

Daugiau informacijos gausite pas
būrelio vadovę

v.s. Dalę Gotceitienę
el. paštu:

gotceitas@sbcglobal.net

Dėmesio! Dėmesio!Dėmesio! Dėmesio!

Dėmesio!Dėmesio!

Vasara jau prie pabaigos. Va-
saros stovykla – jau tik prisimini-
mas. Kai kuriems mokslo metai
jau prasidėjo. Su naujais mokslo
metais prasideda ir nauji skautiš-
kos veiklos metai. Čikagos lietuvių
skautų ir skaučių registracija nau-
jiems veiklos metams vyks rugsėjo
11 d., šeštadienį, Pasaulio lietu-
vių centre, Lemont; Rasos litu-
anistinėje mokykloje, Naperville
ir Jaunimo centre, Čikagoje.

Registracija vyks nuo 9 v. r.
iki 1 v. p. p.

„Aušros vartų/Kernavės”, „Ne-
rijos” ir „Lituanicos” tuntai laukia
visų sugrįžtančių sesių ir brolių.
Laukiame ir naujų skaučių ir skau-
tų. Nepamirškite užsiregistruoti!
Laukiame visų!
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Ar leisti statyti mečetę
netoli ,,Ground Zero”?

ALEKSAS VITKUS

Jau kuris laikas Amerikoje verda žodžių ir idėjų karas tarp islamo
religijos imamo Faisal Abdul Rauf ir milijonų amerikiečių patriotų,
nusistačiusių prieš Rauf planą aikštėje, tik du kvartalai nuo 9/11

antpuolio metu sugriuvusių World Trade Center pastatų, statyti didžiulį
islamo bendruomenės kultūros centrą.

Imamas Rauf pagarsėjo teiginiu, jog Amerikos užsienio politika ir buvo
tai, kas lėmė 9/11 antpuolį. Jis daugiau nei 30 metų dirbo kitos mažos New
York mečetės imamu (pastoriumi), 1997 m. įsteigė Amerikos-islamo pažan-
gos organizaciją, kur ir kilo mintis statyti daug didesnę mečetę prie
„Ground Zero”. Prie to plano prisidėjo ir turtingas amerikietis El-Gamal,
ten už 5 mln. dol. nupirkęs seną pastatą, ketindamas jį nugriauti ir pas-
tatyti 100 mln. dol. vertės centrą „Cordoba House”, taip primenant vidu-
ramžių arabų nukariautojų galybę ir valdžią Iberijos pusiasalyje. Centre
bus įrengta didinga mečetė, parodų ir susirinkimų salės, butai seneliams ir
t. t. Ne taip, kaip Pasaulio lietuvių centras Lemont miestelyje, šis centras
turės net ir plaukimo baseiną.

Kilus kritikai dėl tokio iššaukiančio pavadinimo, Rauf grupė nusileido
ir projektą nutarė pavadinti paprastu Park 51 (namo numeris) vardu. To-
kiai statybai pasiskubino pritarti ir New York meras Michael Bloomberg.
„Būdamas amerikiečiu aš turiu laikytis Konstitucijos garantuotų teisių, –
aiškino jis, – kitaip elgdamiesi ir neduodami tokių pačių teisių islamo religi-
jai, mes išduotume savo vertybes.” New York miesto valdyba, posėdžiavusi
nuo gegužės 25 dienos, po ilgų tarpusavio nesutarimų rugpjūčio 3 dieną
patvirtino musulmonų grupės planą.

Priešingai Bloomberg nuomonei, garsioji žydų organizacija Anti-Defa-
mation League, kuri esą pasisakanti už visišką bet kokios religinės grupės
diskriminacijos panaikinimą, dėl šios mečetės taip pasisakė: „Mes turime
gerbti 9/11 šeimų jausmus, nors tai ir reikštų nepalankų mūsų išankstinį
nusistatymą.”

Daug kas tiki, kad mėnesio 13-oji diena ir jei dar pasitaiko penktadie-
nis, neša nelaimę. Jei prezidentas Barack Obama nebuvo prietaringas, tai
tokiu turbūt tapo, kai penktadienį, rugpjūčio 13 d., Baltuosiuose rūmuose
švęsdamas musulmonų religinės šventės Ramadan pradžią, užuot bent vienu
žodžiu pasisakęs prieš neseniai paskelbtą musulmonų grupės planą ,,Ground
Zero” statyti didžiulę mečetę, tik priminė, kad „Amerikos įsipareigojimas
dėl religinės laisvės yra nepalaužiamai tvirtas.” Tuo jis tuojau įkrito į dau-
gelio amerikiečių nemalonę. Pritarei planui – būsi apšauktas religiniu fun-
damentalistu, eisi prieš – būsi vadinamas kraštutiniu dešiniuoju...

Toks Obama nesusaistytas pasisakymas apie aikštę, amerikiečiams po
9/11 antpuolio tapusia beveik šventa vieta, tuojau sukėlė pasipiktinimo
audrą. Todėl jau šeštadienį, rugpjūčio 14 d., lankydamasis Florida, preziden-
tas bandė padėtį gelbėti, žurnalistų klausimus apie mečetę nukreipdamas į
dedamas pastangas kuo greičiau išvalyti Meksikos įlankos vandenis nuo
ten apie tris mėnesius nenumaldomai tekėjusios alyvos. „Aš nekomentavau
ir nekomentuosiu nutarimo statyti mečetę išmintingumo, – aiškino Oba-
ma, – o tik pabrėžiau, kad mes turime gerbti jų teisę ją statyti, ką sako ir
mūsų Konstitucija. Todėl dėmesį kreipkime į jos garantuotas vertybes.”

Prieš Obama griežtai pasisakė Atstovų rūmų respublikonų partijos
vadovas John Boehner (OH): „Teisė ką nors statyti dar nereiškia, kad tokia
statyba yra pateisinama. Čia ne religijos ar vietinių įstatymų klausimas,
bet pagarbos tragiškam mūsų nesenos istorijos įvykiui stoka.” Imamo Rauf
planui nepritaria nei žymusis komentatorius Charles Krauthammer, pri-
minęs, kad „Ground Zero” vieta amerikiečiams yra tapusi pašvęsta žeme,
laikoma panašioje pagarboje, kaip tokios vietos kaip pilietinio Amerikos
karo didžiojo Gettysburg mūšio vietovė Pennsylvania valstijoje, karinės Ar-
lington National Cemetery kapinės Virginia valstijoje ar stebuklingoji
Lourdes šventovė Prancūzijoje.

Prisimenu mano prieš penkerius metus „Drauge” aprašytą istoriją, kai
po ilgų pasaulio žydijos protestų 1993 m. popiežius Jonas Paulius II į
Auschwitz įsikėlusioms karmelitėms vienuolėms liepė iš ten pasitraukti,
paaiškinęs, kad žydams net katalikų vienuolių maldos už Auschwitz lage-
ryje žuvusių sielas reiškė nepateisinamą šventvagystę. Ta pačia proga vis
dėlto noriu paminėti, kad kažkada lankydamasis garsiajame Lietuvos
Kryžių kalne, prie Meškuičių, tarp daugybės įvairiausių kryžių pastebėjau
ir vieną nemažą Dovydo žvaigždę. Tada neteko girdėti, kad kas nors tuo
piktintųsi, ir kryžiai, atrodė, „nesipešė” su ta žvaigžde.

Komentatorius Fareed Zakaria primena, kad jau pačioje prezidento
George W. Bush pirmosios kadencijos pradžioje jo administracija ėmėsi rū-
pestingai puoselėti nuosaikųjį islamą, skirdama jam lėšas statyti mečetes,
mokyklas, bendruomenės centrus, taip bandant islamą sumoderninti visa-
me pasaulyje. Zakaria net spėjo: „Jei ši kontroversinė mečetė būtų statoma
kur nors kitur, JAV vyriausybė jos statybai greičiausiai skirtų lėšų.”

Amerika yra laisvas kraštas, kur gali statyti ką tik nori, bet – ne bet kur.
Tai liudija ir taip vadinami „zoning laws”, t. y. įstatymai, draudžiantys ati-
daryti, pvz., alkoholio parduotuves mokyklų kaimynystėje. O jei miesto val-
dybai nepatiktų kad ir statomos bažnyčios architekto planai, leidimo sta-
tyti gali iš viso negauti. Nuolaidusis „Chicago Tribune” skiltininkas Den-
nis Byrne siūlo leisti imamui ten statyti tą mečetę, o šalia pastatyti pamin-
klinę lentą su užrašu: „Ši mečetė pastatyta dėl Amerikos tikėjimo laisve.”

Aleksas Vitkus – iš profesijos inžinierius. Buvęs dviejų PLB valdybų, IX PLB
seimo, LF, PLC bei ALIAS narys. Lietuviškoje išeivijos spaudoje bendradarbiauja
jau ketvirtį šimto metų. 2007 m. gavo JAV LB Kultūros tarybos spaudos darbuo-
tojo premiją.

ALVYDAS MEDALINSKAS

Kalendorius rodo 2010 metų rug-
pjūtį, tačiau šią vasarą gyvenimas
tarsi skyla į dvi laiko juostas: 2010-
ųjų vasarą ir 1940-ųjų vasarą.

Prisimenamos baisios 1940 metų
dienos: birželio 15-oji, kai prasidėjo
sovietinė Lietuvos okupacija, liepos
21-oji, liepos 30-oji ir pagaliau, rug-
pjūčio 3-ioji, kai vadinamasis Liau-
dies seimas, paskelbęs sovietinės Lie-
tuvos sukūrimą, išsiuntė savo dele-
gaciją į Maskvą saulės parvežti, o ten
Lietuva tapo Sovietų Sąjungos dali-
mi. Vasara vis primena mūsų tautos
kelią į sovietinę okupaciją. Viskas
sovietų buvo padaryta taip sumaniai,
kad, kaip prisimena tų įvykių liudi-
ninkai, ne visi iš karto tai pajuto.

Žvelgdami iš 2010-ųjų vasaros
perspektyvos, neretai stebimės, kodėl
didžioji dalis Lietuvos visuomenės
buvo tarsi apakusi ir nepastebėjo
sovietų klastos. Apakusi buvo ne tik
ta grupė kairiųjų inteligentų, kurie
veržėsi į Maskvą kaip į šviesą, kurio-
je galima nušvisti nauja spalva. Apa-
kusi buvo ir dalis inteligentijos bei
visuomenės. Džiaugėsi, kad pribaig-
tas autoritarinis režimas, atgautas
Vilnius ir nepastebėjo, jog krašto
ateitį kurs jau ne Lietuva, o Maskva
ar jos valios vykdytojai Lietuvoje.
Tačiau norint suvokti tas nuotaikas
valstybėje, kurios nepriklausomybė
nuo 1918 metų buvo šventa ir saugo-
tina, svarbu suprasti, kad valstybėje
jau buvo daug neteisingumo jausmo,
kurį juto ne tik paprasti žmonės, bet
ir valstybės kūrėjai, kovojusieji dėl
laisvės.

Todėl šiandien, 2010 metais, kal-
bėdami apie valstybės nepriklauso-
mybę, apie jos ateitį, turime ypatingą
dėmesį skirti neteisingumo valstybė-
je įveikimui. Be abejo, neteisingumo
visų žmonių atžvilgiu. Turėtume su-
vokti, kad labiausiai šį neteisingumą
jaučia tie, kurie dėl šios valstybės
laisvės kovojo.

1941 metų birželį, prasidėjus ma-
siniams tautos šviesuolių trėmimams
į Sibirą, nebeliko abejojančiųjų, kad
sovietinė okupacija reiškia tautos
pražūtį, buvo suvokta, jog reikia už-
miršti vidaus vaidus, nesantaiką ir
visiems kartu imti gintis. Taip atsira-
do didžiulis būrys žmonių, kuriuos
prieš jų valią suvienijo 1940-ųjų (bei
vėlesni) trėmimai ir pasipriešinimo
kova režimui. 1990-aisiais atkūrus
nepriklausomybę, juos pirmus apėmė
ir patirto neteisingumo (iš valstybės
pusės) jausmas. Valstybės, apie kurią
jie taip svajojo, kuria tikėjo ir kurią,
nepaisant visko, ir šiandien myli.
Nors ši valstybė juos ir skriaudžia.

Šie žmonės šį savaitgalį vėl, kaip
visada, susirinks Ariogaloje, kur
įvyks Lietuvos tremtinių, politinių
kalinių ir Laisvės kovų dalyvių sąs-
krydis (sąskrydis įvyko rugpjūčio 7–8
d. – Red.). Jau 20-asis sąskrydis, nes
tiek metų atkurta valstybės neprik-
lausomybė. Ir, žinoma, kalbės apie
valstybę, apie tai, kaip ją reikia iš-
saugoti, puoselėti, kaip skatinti patri-
otizmą valstybėje bei apie teisingumą
mūsų visų Lietuvoje. Lietuva yra visų
mūsų, bet teisingumas, deja, kaž-

kodėl iki šiol ne mūsų. Juk skriaudžia
žmones Lietuvoje ne tik valdžia, bet
ir teismai, visa teisėsauga. Institu-
cijos, kurios iki šiol dažnai užmerkda-
vo akis, kad nematytų aukštų val-
džios pareigūnų korupcijos ir val-
džios savivalės, neretai labai atsainiai
žiūrėdavo ir į pasipriešinimo dalyvių
reikalavimus įgyvendinti teisingumą,
o kai kurių bylų atveju priimdavo
tikrai labai keistus sprendimus. Pa-
lyginti su kitų valstybių praktika,
įskaitant ir pokomunistines valsty-
bes, Lietuvoje ne tik neįgyvendintas
liustracijos procesas, bet ir kalti-
namųjų suole neatsidūrė tų laikų re-
presijų vykdytojai. Iki šiol net neap-
klausti tų baisių įvykių kaltininkai.
Kaip tada valstybė ir jos piliečiai gali
sužinoti teisybę apie tų dienų įvykius
ir atkurti teisingumą, jeigu nepada-
ryti šie elementarūs darbai.

Paaiškėjus, jog KGB rezervo ka-
rininkai užėmė pačias aukščiausias
pareigas Lietuvos užsienio ir saugu-
mo politikos įstaigose, o juos gynė
tuometis valstybės vadovas, buvo
nugramzdintas į smėlį ir iki šios die-
nos neatnaujintas šios asmenų gru-
pės įtakos valstybei tyrimas, įskai-
tant ir tuos, kurių tikslas šiandien
yra įgyvendinti teisingumą, pažeistą
sovietiniais metais. Buvę KGB vado-
vai Lietuvoje džiaugiasi savo gyveni-
mu, gaudami dideles pensijas iš
Maskvos, o laisvės kovotojai gyvena
skurde ir niekaip negali rasti teisy-
bės. Negali nešokiruoti ir tai, kad
mūsų nepriklausomoje valstybėje iki
šiol KGB bylų medžiaga dažnai nu-
lemia teisingumą, tiksliau pasakius,
neteisingumą.

Atkurti teisingumą minėtose by-
lose neturėtų būti tik pasipriešinimo
sovietų okupacijai dalyvių asmeninis
rūpestis. Tai turėtų tapti valstybės
interesu – grąžinti savo krašto žmo-
nėms pasitikėjimą teisingumu valsty-
bėje ir pačia valstybe. Todėl keista,
kad prieš penketą mėnesių, minint
Nepriklausomybės 20-ąsias metines,
pasirašytas Memorandumas, atkrei-
piantis aukščiausiųjų šalies vadovų,
Generalinės prokuratūros vadovų bei
Aukščiausiojo Teismo pirmininko
dėmesį į visas šias problemas, iki šiol
lieka be atsako.

Minint sovietinės okupacijos 70-
ąsias metines ir, žinoma, dvidešim-
taisiais mūsų šalies nepriklausomy-
bės metais norėtųsi tikėti, kad so-
vietinių laikų neteisingumas turėtų
imti trauktis iš mūsų valstybės gy-
venimo. O tada ir ši, tragiškų 1940–
1941 metų įvykių sujungtų žmonių
karta, kurios gretos, deja, vis tirpsta,
nes laikas yra negailestingas, galės
susitikusi džiaugtis gyvenimu, kal-
bėtis apie bendrus džiaugsmus ir rū-
pesčius, prisiminti tuos, kurių jau
nebėra, o ne silpstančias savo jėgas
skirti teisingumui Lietuvoje atkurti.
Juk norime, kad pasibaigtų ne tik
sovietinė okupacija, bet ir kad jos
pasekmės netrukdytų mums gyventi.
O Nepriklausomos Lietuvos kūrėjai
tikrai turėtų nusipelnyti dėmesio ir
pagarbos šių dienų Lietuvoje.

,,Lietuvos žinios”

Alvydas Medalinskas – politi-
kos apžvalgininkas, Liberaldemokratų
partijos narys, visuomenės veikėjas.

AR BAIGĖSI OKUPACIJA
TREMTINIAMS IR

PASIPRIEŠINIMO DALYVIAMS?
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97-tajam Lietuvos vyčių
metiniam suvažiavimui

praėjus
REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ
Garbès narè ir ryšiû su
visuomene komiteto pirmininkè

Mandatų komisija pranešė, kad
pirmame posėdyje dalyvavo 93 asme-
nys: 10 garbės narių, 58 delegatai, 10
apygardų delegatų, 12 svečių ir 3
Centro valdybos nariai, atstovavę 5
rajonams ir 33 kuopoms.

Garbės narys R. A. Martin, Jr.,
„Vyties” žurnalo verslo vadybinin-
kas, perskaitė pranešimą apie straip-
snių rašymą ir jų siuntimą šiam ofi-
cialiam organizacijos žurnalui. Kiek-
vienam suvažiavimo dalyviui buvo
išdalinta informacija, kaip rašyti
straipsnius. Posėdis baigtas malda,
kurią sukalbėjo prel. Anderlonis.

Vakare vyko pramoginis-pažinti-
nis vakaras, pavadintas „Spiedie pic-
nic”. Skambėjo muzika, dainos, vyko
šokiai ir tradicinių pikniko valgių
ragavimas. Grįžome į viešbutį pavar-
gę, bet įdomiai praleidę laiką.

Antroji suvažiavimo diena

Penktadienį, rugpjūčio 6 d., Kris-
taus atsimainymo šventės proga šv.
Mišios buvo aukojamos už mirusius
Lietuvos vyčius ir organizacijos rė-
mėjus. Mišias koncelebravo prel. An-
derlonis, prel. Šiurys ir kun. Markus.
Po Mišių antrąją posėdžio sesiją
malda pradėjo prel. Anderlonis.

Centro valdybos pirmininkės
antrosios pavaduotojos atstovė An-
dreja Deksnis perskaitė pranešimą
apie narystę. Kaip ir visose organi-
zacijose, taip ir Lietuvos vyčių, nariai
ją palieka, miršta, todėl narių skai-
čius mažėja. Šiuo laiku neretai yra
sunku pritraukti naujų narių, bet
Lietuvos vyčių organizacija gali di-
džiuotis, kad per paskutiniuosius
metus į jos gretas įstojo 35 nauji na-
riai, buvo įsteigta nauja 158-oji kuo-

pa, veikianti Lakeshore, Indiana.
Gaila, kad dvi kuopos Florida valsti-
joje – 147-oji, St. Petersburg ir 153-
oji Treasure Coast – užsidarė. Šian-
dien Lietuvos vyčių organizacijai
priklauso daugiau nei 1,700 narių iš 5
apygardų/rajonų ir 45 kuopų. 136
kuopa, Hudson Mohawk, NY įrašė 4
naujus narius; į 7 kuopą Waterbury,
CT įstojo 14 naujų narių; 144 kuopa
Antracite, PA gali pasidžiaugti 4 nau-
jais nariais. Kuopos buvo apdova-
notos dovanėlėmis ir žymenimis.
Kuopų nariai, kurių dėka įstojo naujų
narių, yra: Bill Jasewicz (136 kuopa
Hudson-Mohawk, NY; 3 nauji nariai);
Kathryn Urban (6 kuopa, Hartford,
CT; 7 nauji nariai) ir Larry Doma-
lakes (144 kuopa iš Anthracite, PA; 3
nauji nariai).

Šv. Kazimiero gildijos pirminin-
kas Mark Bell pranešė apie šios orga-
nizacijos padalinio praėjusių metų
veiklą. Nuo 2009 m. liepos mėn. iš
viso į Popiežinę Šv. Kazimiero lietu-
vių kolegiją Romoje buvo nusiųsta
70,000 dol. aukų. Praeitus metus au-
kų buvo gauta 23,100 dol. ir du pa-
likimai. Dėl sveikatos, specialių in-
tencijų ir mirties metinių proga buvo
atnašautos 457 šv. Mišios. Pradėta
pinigus persiųsti elektroniniu būdu.
Taip aukos pasiekia daug greičiau nei
paprastu paštu. Baigdamas M. Bell
padėkojo visiems už nuolatinę para-
mą Šv. Kazimiero gildijai ir pagalbą
Popiežinei Šv. Kazimiero lietuvių
kolegijai.

Tęsiant temą apie Popiežinę Šv.
Kazimiero lietuvių kolegiją, nušviesti
kolegijos dabartinę padėtį buvo pak-
viestas rektorius prelatas P. Šiurys.
Prelatas, pasveikinęs suvažiavimo
dalyvius, pasidžiaugė proga ir šiais
metais dalyvauti suvažiavime. Jam
taip patiko pirmasis suvažiavimas
pernai Čikagoje, kad jis šiais metais
atsivežė savo vyriausią brolį Joną

Šiurį iš Lietuvos. Prelatas perdavė
sveikinimus nuo kolegijos vadovybės,
nuo buvusio Šv. Kazimiero kolegijos
rektoriaus prel. Algimanto Bartkaus
ir naujojo Lietuvos vyskupo Gintaro
Grušo. Prel. Šiurys pranešė, kad
dabartiniu laiku kolegijoje gyvena 13
studentų kunigų, kurie mokosi (ma-
gistro ar daktarato programose) uni-
versitetuose Romoje. Nuo spalio mėn.
Šv. Kazimiero kolegijoje apsigyvens ir
pradės studijuoti 14 studentų kunigų
iš Lietuvos. Prelatas padėkojo vy-
čiams už jų dosnumą, taip pat už už-
sakytas šv. Mišias ir nuolatinę finan-
sinę paramą įvairiems projektams.

Lietuvos vyčių organizacija yra
vienintelė organizacija, kuri nuolat
remia kolegiją. Kitos aukos yra gau-
namos iš palikimų ir iš ,,Villa Lit-
huania” svečių namų. Praeitų metų
projektas buvo įstatyti dešimt naujų
langų kolegijos pirmame aukšte.
Išlaidos gali siekti daugiau nei 15,000
dol. Žiūrint į ateitį, naujų langų
reikia ir svečių namuose, ir antrame
aukšte, bet atsirado nenumatytų
išlaidų – reikia pertvarkyti skalbyklą.
Didžiulei skalbimo mašinai sugedus,
būtų gerai turėti dvi mažesnes skal-
bimo mašinas, o ne vieną didelę ko-
mercinę. Čia išlaidos gali siekti iki
10,000 dol. Prelatas iš anksto padė-
kojo už paramą šiam nenumatytam
projektui. Prel. Šiurys įsitikinęs, jog
kolegija yra svarbi ne tik Romai, bet
ir Lietuvai. Ją dažnai aplanko svečiai
vyskupai, valdžios atstovai ir kiti
garbingi svečiai. Prelatas pasiūlė vy-
čiams, kai vyks Lietuvos vyčių šimt-
mečio jubiliejus, suorganizuoti išvyką
į Romą. Baigdamas jis padėkojo prel.
Anderloniui už bendradarbiavimą,
sakė, jog prisimins visus vyčius savo
maldose.

Toliau M. Bell, 96-tos kuopos na-
rys, ir Pamela Rikerl, 72-os kuopos
narė, įdomiai papasakojo apie geneo-
logiją ir savo asmenines pastangas
sukaupti informaciją apie šeimos is-
toriją. Jie su suvažiavimo dalyviais
pasidalijo šaltiniais (books on re-
search sources and techniques for
Polish and Lithuanian Geneology),
lietuvių tinklalapių adresais bei an-
ketomis.

Irene Ožalis, Lietuvos vyčių fon-
do pirmininkė, perskaitė ataskaitą
apie šio padalinio praėjusių metų
veiklą. Buvo pakeistas vienas iš pag-
rindinių Fondo statutų: prieš tai pa-
ramai galėjo būti naudojamos tik pa-
lūkanos, šiuo metu įvairioms vyčių
programoms ir paramai galima bus

paimti pinigų ir iš organizacijos ban-
ko sąskaitos.

2010–2011 m. bus paaukota: Šv.
Klaros ligoninei Utenoje (5,000 dol.);
„Lithuanian Children’s Relief”
(3,000 dol.); Nekalto Prasidėjimo
bazilikos Šiluvos Mergelės Marijos
koplyčiai Washington, DC (2,000
dol.); „Vyties” žurnalui (2,000 dol.);
jaunųjų vyčių suvažiavimo stipendi-
joms (100 dol. kiekvienam dalyviui);
Orphan Care Kalėdų dovanėlėms
(1,000 dol.); Lietuvos vyčių šimtme-
čio komitetui (1,000 dol.); taip pat
1,000 dol. stipendija 98-tajam suva-
žiavimo komitetui, 158 kuopai; 500
dol. American Professional Partner-
ship for Lithuanian Education
(A.P.P.L.E.); 500 dol. paremti vieną
našlaitį vieneriems metams per „Sau-
lutės” organizaciją; 500 dol. Šv. Petro
bažnyčios S. Boston, MA remontui
nuo gaisro ir 500 dol. paremti Čika-
gos Lietuvių operą.

I. Ožalis paskelbė rašinio kon-
kurso laimėtojus: 1 vietą (300 dol.) –
laimėjo seselė vienuolė Helen Iva-
nauskas (1 kuopa, Brockton, MA); 2
vietą (200 dol.) Vilija Bizinkauskaitė
(1 kuopa, Brockton, MA); trečią vietą
(100 dol.) – William Wisniauskas (10
kuopa, Athol Gardner, MA). Šiais
metais turime jaunų vyčių grupę: 250
dol. bus apdovanota jauna vytė Liza
Macke (157 kuopa, Lemont, IL).
Baigdama savo pranešimą, I. Ožalis
prašė visus ir toliau aukoti Lietuvos
vyčių fondui.

Lietuvos vyčių organizacijos
šimtmečio komiteto kopirmininkai,
garbės narys R. A. Martin, Jr. ir Phyl-
lis Gendreau (17 kuopa, S. Boston,
MA) pasidalijo su dalyviais vykdo-
mais planais. Šimtmečio komitete
dalyvauja po du atstovus iš visų pen-
kių apygardų. Yra numatyta ruošti
Lietuvos vyčių organizacijos šimt-
mečio jubiliejinį suvažiavimą 2013 m.
liepos 25–28 d. Naujosios Anglijos
rajone, arti Boston, Quincy, MA. Šis
rajonas buvo pasirinktas, nes 1913
m. Lietuvos vyčių organizacija buvo
įsteigta Lawrence, MA. Suvažiavimui
numatytas „Marriott” viešbutis.
Vyks šimtmečio šūkio konkursas.
Daugiau informacijos apie jubiliejinį
suvažiavimą bus pranešta artimiau-
siu laiku. Buvo paprašyta, kad 2013
m. kiekviena kuopa bei apygarda
kaip nors paminėtų ir atšvęstų šios
garbingos organizacijos šimtmetį.

Bus daugiau.

IIÕÕ  LLIIEETTUUVVOOSS  VVYYÇÇIIÛÛ
VVEEIIKKLLOOSS

Lietuvos vyčių garbės narių dalis.                                                                          R. Juškaitės-Švobienės nuotr.

Tęsinys iš rugpjūčio 24 d.

Garbės narystės komiteto pirminin-
kė, garbės narė Rita Sussko ir šių
metų naujas garbės narys kun. Anta-
nas Markus.                                                          
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,,DRAUGAS”: ißeivijos ir Lietuvos jungtis; 
,,DRAUGAS” lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas! 

www.draugas.org

Su įdomumu ir malonumu skai-
tau Donato Janutos straipsnius
„Drauge” ir su jo mintimis paprastai
sutinku. Jo paskutinis straipsnis
„Dar kartą į A. Brazausko palikimą
pažvelgus” („Draugas”, 2010 m. rug-
pjūčio 3 d.) yra išimtis. Jis rašo: „Tik
pažiūrėkime į šiandieninę Lietuvą,
kurios kryptį ir ateities eigą Brazaus-
kas nustatė, šaliai vadovaudamas
daugiau negu pusę praėjusių 20 me-
tų. Lietuva šiandien dvasiškai ir eko-
nomiškai yra suirusi.”

Būkime atviri sau ir pažvelkime į
savo valstybės netolimą praeitį ne
užmerktomis akimis. Nereikia pa-
miršti, kad po Brazausko į Daukanto
aikštę atsisėdo išeivijos numylėtinis
Valdas Adamkus. Jis su savimi nešė
Amerikos lietuvių viltis, kad jis į Lie-
tuvą atneš vakarietišką santvarką ir
galvoseną. Deja, išėjo priešingai.

Kaip istorija pasakoja, kai kurie
vadovai, nesugebantys tvarkytis
krašto viduje ir bandydami nukreipti
visuomenės dėmesį nuo krašto vidaus
problemų, metasi į užsienio politiką.
Prez. Adamkus buvo vienas iš tokių
vadovų. Jo vadovavimas nebuvo
veiksmingas ar tinkamas Lietuvai.
Jis mėgo būti dėmesio centre, keliau-

ti po užsienį, bet dirbti nemėgo ir
nesigilino į kraštą slegiančias proble-
mas. 

Paliktame be priežiūros krašte
pradėjo vykti keisti dalykai – proku-
rorai ir teisėjai darė, ką jie norėjo, ir
nekreipė dėmesio į savo pareigas val-
stybei bei visuomenei; žiniasklaida
tapo lengvai paperkama ir manipu-
liuojama;  nyko vidurinė klasė, o iš-
kylantys oligarchai laisvai kūrė savo
monopolijas. Adamkaus neveiklumas
tuo kritiniu metu turėjo neigiamas
pasekmes. Palikti vieni, be tinkamo
vadovavimo krašto reikaluose, žmo-
nės pradėjo niekuo netikėti. Jie pa-
mažu suprato, kad prezidento ku-
riamoje „pilietinėje visuomenėje”,
teismuose nėra įmanoma rasti teisy-
bės, kad savame krašte jauni žmonės
neturi ateities perspektyvų, tad pra-
dėjo masiškai vykti į užsienius.

Ar nestebina, kad prezidentė
Dalia Grybauskaitė sugebėjo valsty-
bės vadovavime atlikti daugiau tei-
giamų pakeitimų per vienerius me-
tus, negu prez. Adamkus per dešimt
metų?

Jeronimas Tamkutonis
Chicago, IL

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

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii ��

Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

NEKRAUKIME A. BRAZAUSKUI KITÛ 
PADARYTÛ KLAIDÛ

Kurkime globalią Lietuvą – ši ne-
paprastai puiki, dėmesio verta mintis
neapleidžia manęs. Labai norisi, kad
ji augtų, nebūtų pamiršta. Juk tai –
ne dviguba pilietybė.

Kas nori tos antros pilietybės, jei
ji nereikalinga? Jei kam ji būtų rei-
kalinga, nėra abejonės, ją ir gautų.
Ką daryti gavus Lietuvos pasą, jei jis
nereikalingas? Balsuoti? Gyvenantys
Lietuvoje patys balsuoja, už ką jie
nori.

Lietuvoje gimusieji, kas norėjo,
lietuvišką pasą gavo, tikriausiai jo
neišmes. Gimusieji kituose kraštuose
ir gavę tą pasą, jei jiems nebus skiepi-
jama meilė tėvų gimtam kraštui, tą
pasą išmes kaip nereikalingą. 

Turiu žalią Piliečio pažymėji-
mą, dar iš gerb. Lietuvos ambasado-
riaus Lozoraičio laikų. Niekad jo nie-
kur nepanaudojau. Viršutinio lapo

viduryje – gražus Lietuvos herbas –
raitelis ant žirgo. Kažkada skaičiau,
kad ir būsima Lozoraitienė pirmiau
susižavėjo Lietuvos herbu, o tik pas-
kui susidomėjo diplomatu, ir dar pa-
vergto krašto.

Įdomu buvo skaityti dr. Romual-
do Kriaučiūno straipsnį ,,Traukiniu į
Čikagą su Lietuvos pasu”, kur jis ap-
rašo apie savo kelionės į Čikagą prie-
žastį – jam patiko vyšninės spalvos
pasas labiau kaip žalios.  

Tikriausiai nėra krašto ar salos,
kur negyventų lietuviai. Jų yra visur.
Jie, išgirdę, kad yra dedamos pastan-
gos kurti globalią Lietuvą, entuzias-
tingai sušuks: ,,Ir aš jai priklausau!”
Tikriausiai nereikės pastangų juos
vilioti nei žaliu, nei vyšniniu pasu.
Kurkime globalią Lietuvą!

Rožė Ražauskienė 
Dearborn Heights, MI

KAI NEREIKÈS VILIOTI NEI ŽALIU, 
NEI VYŠNINIU PASU

ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui” iš Lietuvos

Pastaraisiais metais Lietuvoje
pastebimai auga susidomėjimas tau-
tos praeitimi, archeologijos ir kultū-
ros paveldu. Pradėtos rengti naujos
šventės, vis daugiau lankytojų susi-
laukia gyvosios archeologijos festi-
valiai, kurių metu rodomi senovės
amatai, buities darbai.

Penktasis Kirvakalnio festivalis,
vykęs tris dienas liepos pabaigoje-
rugpjūčio pradžioje Sūduvos krašte,
prie paties gražiausio Varnupių pilia-
kalnio, šiemet traukia minias žiūro-
vų. Prie piliakalnio įsikūrė amati-
ninkų stovykla, kurioje šeimininkavo
ne tik lietuviai, bet ir latviai, lenkai,
baltarusiai. Senovės baltų amatų
klubo „Stebulė” bei eksperimentinės
archeologijos klubo „Pajauta” nariai
visus supažindino, kaip gyveno mūsų
protėviai. 

Čia buvo galima išvysti, kaip ga-
minami IX–XII amžių papuošalai iš
alavo ir bronzos – tai lankytojams
parodė, Rygos senovės amatų klubo
„Senas vides darbnica” svečiai. Daug
ką domino, kaip gaminami riterių
šarvai. Žiūrovų netrūko ir ten, kur
buvo žiedžiami įvairūs molio dirbi-
niai. Smalsuoliai galėjo pasimatuoti
vikingų rūbus ar prasčiokų vyžas, o
labiausiai visus domino senovės gin-
klų ir kovos menų rodymas – pasi-
rodė kelių Lietuvos istorijos klubų,
taip pat Lenkijos, Latvijos atstovai.

Riterių kovos, labiausiai mėgsta-

mos žiūrovų, buvo labai tikroviškos –
vieno susidūrimo metu net buvo su-
laužyta kario nosis, liejosi kraujas, te-
ko kovotoją išvežti į ligoninę. Varnu-
pių piliakalnio papėdėje bandyta at-
kartoti Žalgirio mūšio akimirkas, tik,
žinoma, apimtis buvo gerokai mažes-
nė, o ir karštis nesvilino taip, kaip
Lenkijoje.

Gausiai į renginį susirinkę žiū-
rovai galėjo ne tik kovas stebėti ir
apie 30 kilogramų sveriančiais riterių
šarvais apsirengti, bet turėjo ir kitų
pramogų – šaudė iš lanko, žaidė se-
novinius žaidimus, kaldinosi žalva-
rinius pinigus. Buvo parodytas spek-
taklis pagal Vinco Krėvės „Raganių”,
o ištroškusius šeimininkės vaišino
senovine gira.

Festivalio rengėjai sakė, kad toks
gyvas, šviečiamojo pobūdžio renginys
patinka ne tik smalsiems žiūrovams,
kurių į nedidelį kaimelį susirenka ke-
li tūkstančiai, bet ir gana skeptiškai
nusiteikusiems istorijos ir archeologi-
jos žinovams. Tokių renginių metu
įvairaus amžiaus žmonės supažindi-
nami su krašto praeitimi, skatinamas
susidomėjimas Lietuvos ir Sūduvos
istorija, pristatomi ir populiarinami
istorinio ir kultūrinio paveldo objek-
tai.

* * *
Apie garbingą tautos praeitį liu-

dija ir vis nauji archeologų radiniai.
Jau ketvirtą vasarą prie Marijam-
polės esantį Meškučių piliakalnį ty-
rinėjantys architektai neseniai pa-
teikė tikrą sensaciją – aptikta ugnia-
vietė, kur dar I amžiuje iki Kristaus
buvo deginami mirusieji. Tokia pa-
laikų deginimo vieta – vienintelė iki
šiol aptikta visose Baltijos šalyse.

Kasinėjant šį piliakalnį, jau buvo
aptiktos dvi didelės gyvenvietės, gy-
vavusios pirmajame tūkstantmetyje
prieš Kristų, daug kaulų liekanų,
tūkstančiai įvairių keramikos šukių.
Kaulus tyrinėję antropologai nustatė,
kad kultūriniame sluoksnyje prie
Šešupės rasta žmonių kaulų – mūsų
protėviai mirusiuosius degindavo, o
jų palaikus išbarstydavo aplinkiniuo-
se laukuose.

Apie tokį protėvių laidojimo būdą
anksčiau nežinota nė vienoje iš trijų
Baltijos šalių. Dabar aptikta ir palai-
kų deginimo duobė – archeologai įsi-
tikinę, kad sudegintus kaulus to meto
gyventojai semdavo moliniu puodeliu
ir barstydavo apylinkėse. Surastąja
duobe galėjo būti naudojamasi net
kelis šimtus metų.   Nukelta į 9 psl.

Žmones vis labiau domina ir
tolima, ir artimesnė tautos

praeitis

Sveikinu 14-metį Gytį ir keliais
metais už jį jaunesnį brolį Andrių
Kriaučiūnus, būsimus žurnalistus.
Pirmieji jų rašinukai (,,Draugas”,
2010 m. rugpjūčio 3 d.) buvo įdomūs,
puikiai nupasakoję kelionę į Dainų
šventę Toronto mieste ir jų dalyva-

vimą koncerte. Gyti ir Andriau, ra-
šykite ir nesustokite. Po kelių metų
galėsite turėti savo skiltį ,,Drauge” ir
pavaduoti savo senelį dr. Romualdą
Kriaučiūną. 

Marija Remienė
Westchester, IL

SÈKMÈS JAUNIESIEMS ŽURNALISTAMS

Archeologas A. Merkevičius pastebi
augantį domėjimąsi praeitimi.

Riterių kovos prie Varnupių sulaukė daug žiūrovų.
A. Vaškevičiaus nuotr.
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Vilnius, rugpjūčio 24 d. (ELTA)
– Prezidentūra dėl Rusijos piliečio
Vladimir Jakunin apdovanojimo į
Valstybės saugumo departamentą
(VSD) nesikreipė. Tokį paaiškinimą
Konstituciniam Teismui (KT), pra-
dėjusiam nagrinėti bylą pagal 33 Sei-
mo narių grupės teismui 2008 m.
įteiktą prašymą, ar teisėtai tuometi-
nis prezidentas Valdas Adamkus
2002 m. apdovanojo Rusijos pilietį V.
Jakunin, pateikė Prezidentūra. 

Išsiaiškinti, ar prezidentas buvo
kreipęsis į VSD, teismo prašė pareiš-
kėjui atstovavę Seimo nariai Saulius
Pečeliūnas, Valentinas Mazuronis,
Rytas Kupčinskas. S. Pečeliūnas pa-
geidavo, kad liudininkais į teismą pa-
pildomai būtų iškviesti Darius Kuo-
lys ir Vytautas Ališauskas, tačiau
teismas šio pašymo nepatenkino,
tvirtindamas, kad nagrinėjamas
klausimas dėl atitikimo įstatymams,
o ne dėl asmeninės atsakomybės.

S. Pečeliūnas teismui sakė, kad
neoficialiai prezidentas V. Adamkus
esąs pripažinęs, jog ordinas V. Jaku-
nin buvęs klaida. Prezidentui turėję
atstovauti prezidento patarėjai Rasa
Svetikaitė ir Ernestas Rimšelis į po-
sėdį neatvyko. Pagal KT įstatymą,
neatvykus atsakovams byla gali būti
nagrinėjama.

,,Turėjo būti gautos Užsienio rei-
kalų ministerijos nuomonės, turėjo
būti biografijos, nuopelnai, visa tai
turėjo būti pagrįsta dokumentais,
tačiau nieko nėra, teikimuose net

vardai supainioti, ten tiek pažeidimų,
kad vežimu gali vežti. Tegul teismas
tai išsiaiškina ir įrodo”, – sakė S.
Pečeliūnas.

V. Mazuronis teigė, kad su apdo-
vanojimu glaudžiai susijęs tuometinis
Prezidento patarėjas nacionalinio
saugumo klausimais Albinas Januš-
ka. ,,Valdas Adamkus apdovanojo
KGB generolą, veikiantį rezidentą,
tos organizacijos vieną iš ryškiausių
atstovų už nuopelnus Lietuvos vals-
tybei. Kaip tai rišasi ir kaip tai galima
suvokti mūsų Konstitucijos rėmuose,
aš nesuprantu. Tai yra esminis klau-
simas man. Jeigu KGB generolas ap-
dovanotas, reiškia, kažkas tuo buvo
suinteresuotas. Aš manau, kad toks
apdovanojimas kertasi su mūsų vals-
tybės požiūriu į tą organizaciją. Ma-
nau, kad A. Januška buvo labai akty-
vus to proceso dalyvis, ir manau, kad
teisme visos detalės paaiškės”, – sakė
V. Mazuronis. 

Pareiškėjai teismo paprašė jiems
įteikti apdovanojimų teikimo sąrašą,
kuriame buvo V. Jakunin pavardė, ir
susirašinėjimą su tuomečiu prezi-
dento referentu Mariumi Janukoniu.
Prezidentūra, susirašinėdama su KT,
nurodė, kad sąrašas pridėtas, tačiau
iš tikrųjų jo nepateikė. V. Jakunin
2002 m. liepos 6 d. įteiktas Gedimino
ordino Komandoro kryžius pagal tuo
metu galiojusius įstatymus neegzistavo.

Teismas kol kas nepranešė, kada
skelbs sprendimą šioje byloje.

Beveik kas penktas Lietuvoje – bedarbis

D. Trump bendrovè teismui 
apskundè Lietuvoje rengtâ konkursâ�  

A. Lukašenka neskuba atidaryti
sienos su Lietuva

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Prezidentùra î Valstybès saugumo
departamentâ dèl V. Jakunin nesikreipè�

Vilnius, rugpjūčio 24 d. (DELFI.
lt) – Latvija pasirašė su Baltarusija
susitarimą dėl pasienio judėjimo, o
Lietuvai kol kas nepavyksta to pada-
ryti. 

Politikos specialistas Vadim Vo-
lovoj įsitikinęs, kad anksčiau ar vė-
liau tai įvyks, o baltarusių apžvalgi-
ninkas Roman Jakovlevski primena,
kad Minsko pareiškimai skiriasi nuo
veiksmų. Jis pabrėžė, kad įvykis, kai
Baltarusijoje buvo sulaikytas Laimo-

nas Bankauskas, gali apsunkinti su-
sitarimo tarp Lietuvos ir Baltarusijos
pasirašymą. 

Baltarusijos prezidentas Alek-
sandr Lukašenka pritarė susitarimo
tarp Lietuvos ir Baltarusijos vyriau-
sybių dėl supaprastintos abiejų vals-
tybių pasienio gyventojų kelionių
tvarkos projektui. Bet tokio pobūdžio
susitarimas tarp Lietuvos ir Baltaru-
sijos iki šiol nepasirašytas. Lietuva
atliko visus būtinus formalumus, kad
dar 2009 m. rugsėjį būtų pasirašytas
susitarimas dėl supaprastinto pasie-
nio judėjimo su Baltarusija, tačiau
Baltarusija paprašė atidėti pasirašymą.

Manyta, kad nuo 2010 m. vidurio
Baltarusijos ir Lietuvos piliečiai, gy-
venantys 50 km atstumu nuo sienos,
galės per ją vykti su leidimais, kurie
kainuos 20 eurų ir galios penkerius
metus. Tikėtasi, kad dokumentas bus
pasirašytas 2009 m. rugsėjo 16 d., kai
A. Lukašenka lankėsi Lietuvoje.  Ta-
čiau prieš kelias valandas iki apsilan-
kymo Lietuvoje Baltarusijos pusė
pranešė, kad nėra pasirengusi pasira-
šyti susitarimo. 

Pernai rugsėjį Lietuvos ir Balta-
rusijos premjerai Vilniuje pareiškė,
kad supaprastinto vykimo per sieną
klausimas bus išspręstas artimiausiu
metu. 

Vilnius, rugpjūčio 24 d. (ELTA)
– Prezidentė Dalia Grybauskaitė ra-
gina tobulinti aukštojo mokslo fi-
nansavimą taip, kad ir regioniniai bei
specializuoti universitetai turėtų ga-
limybę išlikti. 

,,Yra būtinybė išsaugoti regioni-
nius universitetus, kaip tų regionų
šviesios minties, kultūros ir švietimo
centrus. Vadinamųjų krepšelių judė-
jimas nėra tobulas ir kelia pavojų,
kad regioniniai arba specializuoti
universitetai gali ir išnykti, jeigu vien
tik rinkos dėsniais grįstas krepšelių
judėjimas ir toliau tęstųsi”, – sakė
valstybės vadovė. 

Stojimo į aukštąsias mokyklas
klausimai buvo pagrindinė D. Gry-
bauskaitės susitikimo su švietimo ir
mokslo ministru Gintaru Steponavi-
čiumi tema. Prezidentė pažymėjo pa-
čią aukštojo mokslo pertvarką iš es-
mės vertinanti teigiamai, pagyrė už
tikslinio finansavimo įvedimą, tačiau
atkreipė dėmesį į tam tikrus trūku-
mus. 

Ministrui buvo pažerta kritikos
ir dėl paties priėmimo į aukštąsias
mokyklas organizavimo, dėl kurio pa-
vienių skundų gavo ir Prezidentūra.
G. Steponavičiui dar kartą buvo pri-
minti jau plačiai spaudoje aprašyti
skandalai dėl techninių nesklandu-
mų, kai stojantieji gavo klaidingus
pranešimus, buvo prisiminti atvejai,
kai aukštus balus gavę abiturientai
turi mokėti už mokslą, atkreiptas dė-
mesys į priėmimą į menų studijas.

Švietimo ir mokslo ministras po
susitikimo pažadėjo reikalauti iš dar-
buotojų, atsakingų už priėmimo or-
ganizavimą, vadybinių, administra-
cinių ir bendravimo gebėjimų stipri-
nimo. Taip pat pažymėjo surinkęs
duomenų, kad gabiausieji liko studi-
juoti Lietuvoje. 

Gabiausi šimtukininkai, olimpia-
dininkai, sportininkai įstojo į aukš-
tąsias ne užsienyje, o Lietuvoje. Pri-
ėmimo į menus srityje iš esmės būta
nuogąstavimo tik dėl muzikų”, – sakė
G. Steponavičius.

Vilnius, rugpjūčio
24 d. (DELFI.lt) – Rug-
pjūčio 24 d. popietę Vil-
nių užklupo smarki liūtis,
buvo užtvindyta namažai
miesto gatvių. Sinoptikų
manymu, Vilniaus centre
kritulių kiekis galėjo vir-
šyti 15 mm ribą  – nuo
šios ribos liūtis vertinama
kaip pavojingas reiški-
nys.                          

A. Didžgalvio nuotr. 

Prezident∂ pabr∂žia b∆tinybê�
išsaugoti regioninius universitetus

Vilnius, rugpjūčio 24 d. (ELTA)
– Antrąjį 2010 m. ketvirtį nedarbas
Lietuvoje išaugo iki 18,3 proc. Paly-
ginti su pirmuoju šių metų ketvirčiu,
nedarbas padidėjo 0,2 proc.

Statistikos departamento duo-
menimis, mieste nedarbo lygis antrąjį
2010 m. ketvirtį siekė 16,9, kaime –
22 proc. Vyrų nedarbas sumažėjo 0,9
proc. ir buvo 22,4 proc., moterų padi-
dėjo 1,3 proc., iki 14,4 proc. Pernai ant-
rąjį ketvirtį nedarbas buvo 13,8 proc.

Dabar bedarbių yra 324,500, tai
74,000 daugiau nei pernai antrąjį
ketvirtį. Antrąjį 2010 m. ketvirtį ša-
lies ūkyje dirbo 1,328,000 gyventojų.
Užimtų gyventojų skaičius sumažėjo
94,300, arba 6,6 proc., daugiausiai sta-

tyboje (43,100) ir pramonėje  (27,300).
Užsiregistravusiųjų darbo biržo-

je ypač pradėjo daugėti 2010 m. kovo
pabaigoje. Statistikos departamento
teigimu, tai lėmė Sveikatos draudimo
įstatyme nustatyta prievolė mokėti
privalomąjį sveikatos draudimo mo-
kestį bedarbiams, neužsiregistravu-
siems darbo biržoje.

Baltijos šalių statistikos tarnybų
duomenimis, antrąjį 2010 m. ketvirtį
aukščiausias nedarbo lygis buvo Lat-
vijoje – 19,4 proc., Estijoje nedarbo ly-
gis sudarė 18,6 proc., žemiausias –
Lietuvoje – 18,3 proc. Latvijoje ne-
darbas sumažėjo 1 proc., Estijoje –
1,2 proc.

Vilnius, rugpjūčio 24 d. (ELTA)
– Prieštaringų vertinimų sulaukusį
grožio konkursą ,,Misis Visata 2010”
surengusiai viešajai įstaigai ,,Pramo-
gų akademija” gresia nemalonumai –
į Vilniaus apygardos teismą kreipėsi
visame pasaulyje grožio konkursus
rengianti JAV milijardieriaus Donald
Trump  bendrovė ,,Miss Universe L.
P., LLLP”, teigianti, kad Lietuvoje vy-
kusio gražuolių konkurso rengėjai
neteisėtai naudojosi prekės ženklu.
Amerikiečiai įsitikinę, kad buvo ap-
gauta ir Lietuvos Vyriausybė, suti-
kusi paremti renginio organizatorius.

,,Miss Universe L.P., LLLP” at-
stovaujančio advokato Eriko Saukalo
teigimu, Lietuvoje konkursą rengusi
bendrovė neturėjo teisės į žymenį
,,Mrs Universe”, nes jį užregistravusi
New York bendrovė šį vardą yra išsi-
pirkusi visame pasaulyje. Šios bend-
rovės savininkas yra JAV milijardie-
rius D. Trump ir bendrovė ,,National
Broadcasting Co. Inc”, kurios, be
konkurso ,,Mis Visata”, taip pat ren-
gia ,,Mis JAV” ir ,,Mis JAV paauglė”. 

E. Saukalo teigimu, grožio kon-
kursą Lietuvoje surengusi bendrovė
siekė suklaidinti visuomenę, nes kaip
tik tuo metu Las Vegas mieste įvyko

grožio konkursas ,,Miss Universe”
(,,Mis Visata”). 

Teismui įteikę ieškinį Lietuvos
teisininkai prašė pritaikyti laikiną-
sias apsaugos priemones ir renginio
organizatoriams uždrausti naudoti
įstatymais apsaugotą vardą, tačiau
prašymą Vilniaus apygardos teismas
išnagrinėjo jau konkursui pasibaigus.
Teismas paskelbė, kad nėra pagrindo
taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
E. Saukalas pabrėžė, kad JAV bend-
rovė apie neteisėtą žymens vardą ke-
tina pranešti ir grožio konkursą parė-
musiai Lietuvos Vyriausybei. 

Tuo tarpu grožio konkursą orga-
nizavusi viešosios įstaigos ,,Pramogų
akademija” vadovė Evelina Gruzdie-
nė teigia, kad ji turi visus konkurso
rengimui reikalingus leidimus, ku-
riuos jai išdavė Bulgarijoje registruo-
ta bendrovė. Pasak jos, ,,Universe”
(,,Visata”) yra bendrinis žodis, todėl
esą JAV bendrovės reikalavimai yra
nepagrįsti. Grožio konkurso organi-
zatorė sakė, kad apie teisme pareikš-
tą ieškinį ji sužinojusi prieš pat ,,Mi-
sis Visata” pabaigą. Jame buvo pa-
skelbta, kad konkursą laimėjo suomė
Jennika Margareetta Hannusaari.

SCANPIX nuotr.
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MADRIDAS
Ispanijoje sudužo Saudo Arabijos

naikintuvas „Eurofighter Typhoon”.
Pranešama, kad sudužus naikintuvui
žuvo Saudo Arabijos oro pajėgų pul-
kininkas. Pilotas naikintuvu atliko
mokomąjį skrydį. Nelaimė įvyko iš
karto po to, kai naikintuvas išskrido
iš Ispanijos pietuose esančios karinės
bazės. Kartu su pilotu naikintuvu
skrido instruktorius ispanas, kuriam
pavyko laiku katapultuotis. Nelai-
mės priežastys dar tiriamos. 

* * *
Benirras paplūdimyje Ibicoje bu-

vo gausu besideginančių, kuomet ne-
tikėtai virš kalvų įsiplieskė ugnis.
Dėl jos iš kurorto teko iškeldinti dau-
giau kaip 1,500 žmonių. 2 žmonės
buvo sužeisti, ugnis išplito per 70
hektarų miško teritoriją. 

MASKVA
Programišiai įsilaužė į Rusijos

valdžios pareigūnų apsaugos tarny-
bos, atsakingos už prezidento Dmit-
rij Medvedev ir premjero Vladimir
Putin apsaugą, elektroninio pašto
sistemą. Oficialiai ši tarnyba saugo
Maskvos Raudonąją aikštę ir Lenino
mauzoliejų, tačiau neskelbiama tik-
roji tarnybos paskirtis – aukščiausių
valdžios pareigūnų apsauga. 

SEULAS
Pietų Korėjos gynybos ministeri-

ja teigia, kad prie Šiaurės Korėjos
sostinės Pchenjano pastebėjo daug
šalies karių ir karinės technikos.
Ataskaitoje, kuri buvo parengta Pie-
tų Korėjos parlamentui, gynybos
ministerija teigia, kad Šiaurės Korėja
prieš kurį laiką perkėlė daug karių,
šarvuotų automobilių ir artilerijos
prie šalies sostinės Pchenjano.

BANKOKAS
Rusijos verslininko Viktor Bout,

kurį JAV kaltina ginklų kontraban-
da, išdavimas gali būti atidėtas dėl
naujų kaltinimų, kuriuos jam pateikė
JAV. 44 metų buvęs Rusijos kariuo-

menės pareigūnas V. Bout buvo su-
laikytas 2008 m. kovą JAV prašymu.
Amerikoje Rusijos verslininkas kalti-
nimas ginklų kontrabanda. Vyras
jam metamus kaltinimus atkakliai
neigia. Remiantis Tailando įstaty-
mais, V. Bout JAV pareigūnams turi
būti perduotas per 3 mėnesius nuo
nuosprendžio paskelbimo.

WASHINGTON, DC
Buvęs JAV prezidentas Jimmy

Carter artimiausiu metu vyks į Šiau-
rės Korėją, kur rūpinsis amerikiečio,
kalinamo už neteisėtą patekimą į
šalį, paleidimu į laisvę. 85 metų J.
Carter, kuris į Šiaurės Korėją vyks
kaip privatus asmuo ir be kitų JAV
pareigūnų delegacijos, bandys susi-
tarti dėl Aijalon Mahli Gomes palei-
dimo. 30 metų A. M. Gomes bandė
nusižudyti po to, kai jam buvo skirta
8 metų darbo stovykloje bausmė.

* * *
JAV California valstijos gyvento-

jas už grotų praleis 20 metų, nes bu-
vo pripažintas kaltu siuntęs laiškų su
įtartinais baltais milteliais JAV pre-
zidentui B. Obama ir kitiems aukš-
tiems pareigūnams. 63 metų Timot-
hy Cloud prisipažino siuntęs grasi-
nančius laiškus B. Obama ir sociali-
nės apsaugos administracijos įstai-
goms. 

* * *
JAV karinio jūrų laivyno virši-

ninkė Bahreine buvo nušalinta nuo
pareigų apkaltinus ,,netinkamais
santykiais” su kitais jūreiviais. Ka-
rinio jūrų laivyno teleryšių būrio va-
dovė Mary Ann L. Giese buvo atleista
po tyrimo, kuris buvo atliktas gavus
skundų, pranešė JAV flotilės kiber-
netikos skyriaus atstovas viršininkas
Steve Mavica.  Atstovo teigimu, san-
tykiai, kuriais ji kaltinama, buvo
,,kur kas daugiau nei platoniški”. 

MOGADIŠAS
Somalio maištininkai puolė vieš-

butį Mogadiše, kurį buvo pamėgę ša-
lies valdžios pareigūnai, ir nužudė
jame buvusius 15 parlamentarų. Iš
viešbučio spėjęs pabėgti jo darbuoto-
jas sakė, kad vienas iš maištininkų –
savižudis sprogdintojas, kuris deto-
navo su savimi turėtą sprogmenį.
Liudininkai pasakoja, kad susišaudy-
mas jau baigėsi ir į viešbutį pateko
policijos pareigūnai. 

AFRIKA

Ukraina tebesiekia prièmimo 
î Europos Sâjungâ

Vilnius, rugpjūčio 24 d. (BNS) –
Čilės valdžios rūpinimusi pavyko
giliai po žemę aukso ir vario kasyk-
loje užgriuvusiems 33 kalnakasiams
įrengti gyvybės liniją, kuria jiems bus
tiekiamas maistas, vanduo, vaistai,
užtikrinamas ryšys, kurio reikės apie
keturis mėnesius, nes tik per tiek
laiko tikimasi iškasti tunelį iki jų
buvimo vietos ir iškelti juos į pavir-
šių. 

Visi 33 čiliečiai kalnakasiai, prieš
17 dienų nuo pasaulio atkirsti už-
griuvusioje šachtoje, yra gyvi, tačiau
jiems išgelbėti prireiks mėnesių, pa-
reiškė Čilės prezidentas. Šalies pre-
zidentas Sebastian Pinera parodė

raštelį, ant kurio raudonu pieštuku
buvo užrašyta: „Viskas gerai, visi 33
esame slėptuvėje.” 

Raštelis buvo pritvirtintas prie
grąžto, kuriuo buvo išgręžtas siauras
gręžinys iki įstrigusių kalnakasių ir
kuris buvo ištrauktas į paviršių. 

„Jiems iškelti prireiks mėnesių.
Ne taip svarbu, kiek tai užtruks,
svarbu, kad pabaiga būtų laiminga”,
– pareiškė S. Pinera. 

Nelaimė atsitiko rugpjūčio 5 die-
ną šalia Kopjapo miesto esančioje ka-
sykloje. 33 kalnakasiai buvo įkalinti
po žemėmis 700 m gylyje. Čilės val-
džia pareiškė, kad kalnakasių maisto
atsargos ribotos, o gydytojai, savo
ruožtu, patarė kartu su produktais
nukentėjusiems tiekti gliukozę, mi-
neralinį vandenį ir vaistus. 

Rimtos avarijos Čilės šachtose
įvyksta retai, tačiau, pasak vyriau-
sybės, pastaraisiais metais San Chosė
šachtoje, priklausančioje privačiai
bendrovei „Compania Minera San
Esteban Primera”, įvyko keletas
nelaimių, per kurias žuvo 16 žmonių.

Užgriuvusioje šachtoje kalnakasiai
praleis keletâ mènesiû

JAV

EUROPA

RUSIJA

AZIJA

Vilnius, rugpjūčio 24 d. (BNS) –
Ukrainos prezidentas Viktor Janu-
kovyč pareiškė, kad jo šalis tebelaiko
svarbiausiu tikslu stojimą į Europos
Sąjungą (ES), atsikirsdamas kriti-
kams, kaltinantiems jo vyriausybę iš-
davyste dėl spartaus suartėjimo su
Rusija. 

Kalboje, pasakytoje minint Uk-
rainos nepriklausomybės paskelbimo
nuo Sovietų Sąjungos 19-ąsias meti-
nes, V. Janukovyč taip pat atmetė
kaltinimus, esą jis varžantis šalyje ži-
niasklaidos laisvę.

V. Janukovyč supykdė provaka-
rietiškus politikus, kai šių metų va-
sarį atėjęs į valdžią sutiko pratęsti su
sutartį dėl Krymo pusiasalyje vei-
kiančios karo laivyno bazės nuomos
Rusijai dar 25 metams, taip pat už-
mezgė glaudesnius diplomatinius
ryšius su Maskva.

Jo politika stulbinamai skyrėsi
nuo ankstesnės vyriausybės, kuri
atėjo į valdžią per 2004 metų Oranži-
nės revoliucijos ir siekė atriboti Uk-
rainą nuo Rusijos įtakos.

Tačiau V. Janukovyč pareiškė:
,,Aišku, kad mūsų santykių su Rusija
normalizavimas ne vien netrukdo
stojimui į ES, bet priešingai – tai
skatina”.

Prezidento priešininkai, kuriems
vadovauja kovingoji buvusi premjerė
Julija Tymošenko, kaltina V. Janu-
kovyč išdavus Ukrainos siekius. Ži-
niasklaida taip pat kritikuoja V. Ja-
nukovyč dėl spaudos laisvės suvar-
žymo. Žiniasklaidos nepriklausomy-
bę daugelis laiko vienu iš nedaugelio
apčiuopiamų Oranžinės revoliucijos
laimėjimų.

Ukrainos vadovas sakė, kad ga-
lėjo kilti problemų dėl šalies žinias-
klaidą valdančių oligarchų tikslų su-
sikirtimo, tačiau tvirtino, jog vyriau-
sybė prie spaudos laisvės varžymo
niekada neprisidėjo.

,,Būdamas konstitucijos saugo-
toju padarysiu viską, kad žiniask-
laidai nebūtų daromas nė menkiau-
sias spaudimas, kad ir iš kurios pusės
jis būtų juntamas”, – pabrėžė V.
Janukovyč.

V. Janukovyč supykdė provakarietiškus politikus, kai šių metų vasarį atėjęs į
valdžią užmezgė glaudesnius diplomatinius ryšius su Maskva. 

Reuters/Scanpix nuotr.
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IEŠKO DARBO

Nebrangiai už $250 parduodu
liaudies meistrės išaustus 14–16

išmieros pilnam komplekte
aukštaitiškus tau-

tinius rūbus.

Lietuviai svetur
Juozo Barisos istorija –

www draugas.org

Šioji stovykla — pati geriausia!
VANAGAI – 2010

Šiemet Vanaguose praūžė jau
tryliktoji vaikų ir jaunimo stovykla.
Kur kas triukšmingesnė, kur kas
karštesnė, kur kas linksmesnė ir kur
kas brandesnė nei praėjusiosios. Taip
daugelis sako po kiekvienos Vanagų
stovyklos – kad šioji buvo pati geriau-
sia!

Vadovų būrys stovyklą kurti pra-
dėjo dar birželio 27 dieną ir per tris
dienas sukūrė jaukią, malonią, švarią
ir šviesią Vanagų aplinką. Šių metų
Vanagų tema – „Aš tikiu – tikėjimo
išpažinimas”, todėl krikščioniško
tikėjimo išpažinimas, buvo nagrinėja-
mas pamokėlių vaikams metu. Nuo
trečiadienio susirinkę apie 500 sto-
vyklautojų sėdo į tikėjimo traukinį,
penkias dienas keliavo sparčiai ir
džiugiai riedančiuose vagonuose, at-
rado naujus žmones bei giesmėmis
šlovino Dievą.

Vaikus tikėjimo traukinyje pasi-
tiko daugybė renginių – vadovų pris-
tatymas, Vudžio, Dūmo ir Grūdo nuo-
taikingas koncertas, grupės „VIXVA”
gegužinė bei būgnininko Ramzi ir DJ
B2x nuotaikinga muzika, Gyčio Paš-
kevičiaus, choro ,,Cantare” bei Deivio
ir dangiškojo Klaipėdos choro koncer-
tas, taip pat svečių iš Vokietijos choro
„Salvation” koncertas. Patys vaikai
galėjo parodyti savo išradingumą
grupelių pasirodymuose, o talentus –
talentų vakare. Naktinėse Vanagų
pamaldose griežė styginių instru-
mentų kvartetas, kuris suvirpino ne
vieno vaiko, vadovo ar tėvelio širdį. 

Vaikai šioje stovykloje ir sporta-
vo, ir poilsiavo, išmoko gražių gies-
mių, išgirdo kunigų L. Miliausko, M.
Žilinskio, R. Tamulio, R. Šemeklio, R.
Liachavičiaus pamokėles tikėjimo

išpažinimo tema, dalyvavo rungčių
vakare bei sporto šventėje. Taip pat
lankė įvairius sporto bei meno būre-
lius. O kiekvieną dieną juos džiugino
vadovų įkurta Vanagų televizija.

Šiemet prie stovyklos kūrimo
prisidėjo apie 80 vadovų, kasmet gar-
dų maistą gaminančios virėjos bei
rėmėjai iš Vokietijos, JAV, Anglijos,
Kanados bei kitų šalių, kurie net ir
krizės metu nepagailėjo pinigų šiai
puikiai stovyklai. Širdingas ačiū vi-
siems, padėjusiems įgyvendinti šį ma-
žą didelį stebuklą.

O kadangi stovyklos organizato-
rius kun. Liudas Miliauskas pažadė-
jo, kad kol stovykloje dirbs tokia bran-
di ir energinga komanda, tol ir vyks
Vanagų stovykla, visi buvę stovyklau-
tojai, sulaukę pilnametystės, ragina-
mi prisidėti prie vadovų būrio ir kar-
tu sukurti 14-ąjį Vanagų nuotykį.

Jei bent vienam iš 500 stovyklau-
tojų ši stovykla padarys geros įtakos,
pakeis jo pasaulėžiūrą ir atves į doros
kelią, ši stovykla jau bus pavykusi ir
tai džiugins mano širdį, tai įprasmins
mano ir visų vadovų darbą ir suteiks
jėgų rengti kitų metų stovyklą (L.
Miliauskas).

Ačiū visiems, kurie dirbo kartu,
kurie mokėsi ir atrado kažką naujo,
ačiū visiems, kurie siekė tobulybės ir
dirbo iš peties, ačiū ir tiems, kurie
atrado savo mažus stebuklus. Ačiū
tiems, kurie džiugino, giedojo, šypso-
josi, laistėsi, vaidino, juokėsi, knarkė
– visi Jūs uždegėte liepsneles akyse.
Ir belieka tik ilgėtis ir laukt, kaip
kasmet, kad Vanagų stebuklas ir vėl
įvyktų kitąmet!

Ieva Kaknevičiūtė

* Nagingas vyras, turintis 14 metų
darbo patirtį, gali atlikti visus eina-
muosius namo remonto darbus. Tel.
708-691-6012.

* Moteris ieško pagyvenusių žmo-
nių priežiūros darbo. Patirtis, reko-

mendacijos. Gali pakeisti bet kurią
savaitės dieną. (Gali dirbti vyras ir
žmona kartu). Tel. 312-307-4619.

* Vidaus ir lauko dažymo darbai.
Patirtis. Tel. 773-550-1867.

Žaidimų stovykloje netrūko.

Vanaguose stovyklavo 500 stovyklautojų. Stovyklos organizatorius – Evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos kun. Liudas Miliauskas (pirmas iš dešinės).

Tikėjimo išpažinimo pamokėlėje.

Rita M. ir Pijus V. Stončiai, gyvenantys Orland Park, IL,  kartu
su metinės prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 50 dol. auką.
Nuoširdžiai Jums dėkojame.

M. F. Jablonskis, gyvenantis Westchester, IL, atsiuntė „Draugo”
paramai  dosnią 100 dol. auką. Labai ačiū už paramą.

Ema Shobrys, gyvenanti Hickory Hills, IL, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą bei paaukojo leidybai paremti 50 dol. auką. Labai ačiū.
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS
IInnkkssttûû,,  ppùùssllèèss,,  pprroossttaattooss  
ggyyddyymmaass  bbeeii  cchhiirruurrggiijjaa

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

663300--994411--22660099

Chirurgai 

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ��   GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

EEDDMMUUNNDDAASS  VVIIŽŽIINNAASS,,  MMDD,,  SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188  WW..  AArrcchheerr  AAvvee..  SStt..  55  iirr  66
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Õirdies ir kraujagysliû
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XI

Rytą atsibudęs Adomas ilgai
nelipo iš lovos – galvoje kunkuliavo,
raibuliavo naktinio košmaro vaizdai.
Ir staiga mintyse tarsi kas nušvito:

– Penkiakamienė pušis ant upės
skardžio! Juk aš esu ją matęs! Ir ne
sapne, o iš tikrųjų!!! 

Adomas pašoko, apsiavė gumi-
nius tetos Aldonos botus ir nė nepus-
ryčiavęs nužirgliojo į girią. Ėjo pamiš-
kėm, skynėsi kelią per krūmokšnius,
kol susirado patvinusį upelį. Brauda-
masis jo pakraščiu, priėjo penkiaka-
mienę pušį. Kūnu net pagaugai nuėjo:

– Ta pati! 
Atsisėdo sunkiai alsuodamas ant

skardžio krašto ir ėmė dairytis – vis-
kas kaip sapne. Štai brasta... Sapne
šios upės viduriu jis ir išėjo į žvalgy-
bą, persirengęs partizano drabužiais. 

– Kur įėjimas? Prisiminiau!!! Po
pušim buvo krūmokšniais užmaskuo-
ta landa!

Adomas nusileido žemėliau ir
ėmė tampyti krūmus, raut pakrantės
alksnius – gal kuris pasikels į viršų...
su visa medine dėže, į kurią įsodintas.
Sapne buvo būtent taip... 

Deja, visi krūmai ir medeliai
augo tvirtai įsikibę šaknimis į žemę. 

– Atsinešiu ryt kastuvą ir paka-
sinėsiu, – apsisprendė Adomas, bris-
damas namo, – turėčiau rasti parti-
zaniškų ginklų. Gal net radiją...  

XII

Grįžęs iš miško, Adomas tetos
nerado. Ant stalo gulėjo raštelis: 

Mirė mano pusseserė, išvykau į
laidotuves, grįšiu po poros dienų. Šal-
dytuve yra valgyt, pasidaryk. Karves
pamelš kaimynė, gerk pieną.   

Berniukas apsidžiaugė, kad porą
dienų bus vienas, galės daryti ką pa-
norėjęs.     

– Eisiu nakvot į savo trobelę eglė-
je, – nutarė Adomėlis. Įsidėjo sumuš-
tinių, pieno į termosą prisipylė. 

Net ir antklodę į eglės viršūnę
užsitempė. Ir žibalinę lempą.

– Čia mano namai, – džiaugėsi
dairydamasis į tolius ir krimsdamas
duoną su lašiniais ir svogūnu. –
Niekas manęs nepasieks. Nebent lū-
šis, bet jos aš nebijau!

Išsitraukė iš užančio partizano
dienoraštį  ir ėmė skaityti:

Šiandien jau spalio mėn. 6 d.
Šiandien aš vienas. Vieversys su Ge-
niu nunešė spaudą. Bunkeryje radi-
jas groja kažkokią prancūzišką dai-
nelę. Buvau išlipęs į lauką. Aplinkui
gili tyla. Vėl prasidės mėnesienos. Šian-
dien mėnulis jau pjautuvo dydžio. Ar
gali kas įsivaizduoti, kad viduryje
šitų laukų yra bunkeris, kuriame
radijas groja prancūzišką dainušką?..

Rugio mūsų tarpe jau nėra. Varg-
šas žuvo, ir žuvo per išdavimą. Buvo
pas vieną žmogų užsisakęs batelius
seseriai į Sibirą. Tas žmogus jį ir iš-
davė, atsivesdamas pas save rusus.
Kas dabar jį pakeis? Kito tokio nėra.
Ten liks spraga...

Vienumoje aš dažnai galvoju apie
žuvusius. Viešpatie mano, kiek jų
daug! Mūsų tėvynė tokia maža, o
žūva be mažų išimčių geriausieji
vyrai: jauni, kupini pasiryžimo, drą-

sūs... Kaip bus reikalinga Lietuva jų
ateityje. Ir širdį kartais taip pradeda
skaudėti, jog pradedu niekuo netikėti.
Žinoma, manyje to niekas nepastebi.
Viskas lieka viduje giliai paslėpta.

Štai tik per vieną mėnesį apygar-
doje žuvo apie 50 vyrų!.. Jokie komen-
tarai čia nereikalingi. Kas bent tru-
putį apie tai pagalvoja, tam plaukai
ant galvos šiaušiasi. Ir dėl to aš visai
nenoriu kalbėti apie tokius dalykus.
Geriausia visiškai nieko negalvoti.
Turi savo darbą, žinai savo tikslą ir
dirbk, kovok tol, kol išmuš ir tau
valanda. Jeigu bus lemta, liksi gyvas
ir sulauksi laisvės dienų, jeigu ne –
pasimatysime visi Anapus...

Tokios ir panašios mintys mane
apima dažnai. Aš daugiau svajotojas
negu veiklos žmogus. Bet pagaliau, ar
aš save pažįstu? Kas gi iš mūsų save
gerai pažįsta?..

Aš dažnai pagalvoju, kas gi Tu
esi, mano Tėvyne? Kodėl tavo vaikai
tokie keisti, tokie savotiškai užsispy-
rę? Iš kur toji didelė pasipriešinimo
jėga teka?

XIII

Adomas pabudo švintant. Susti-
ręs į ožio ragą. Brrrr... Žibalinė lempa
užgesus, rankoje partizano dieno-
raščiai. Prisiminė vakar dieną ir ne-
gaišuodamas ėmė ropštis žemyn.
Parkūręs namo nulėkė vištininkan,
susirado porą kiaušinių ir išsikepė
kiaušinienės su lašiniais. Užkando
beveik nekramtydamas ir per kelias
minutes susiruošė žygin: pasiėmė
kastuvą iš sandėliuko, įsimetė peilį,
svogūno galvą, lašinių bryzą atsi-
pjovė. Dar duonos atsilaužė kampą ir
išmovė miškan. 

Po valandėlės jau plušėjo po pen-
kiakamienės pušies šaknimis. Kol pra-
sikasė pro medžių šaknis, buvo sun-
ku. O tada jau prasidėjo birus žvyras. 

Pirmasis radinys jį be galo pra-
džiugino – automato apkaba su šo-
viniais! Surūdijusi, bet bus gerai... Pas-
kui vėl žvyras, maždaug pusvalandį –
nieko, tik supuvusių lentų nuolaužos.
Pagaliau pasirodė antroji vertinga iš-
kasena – trikampis partizano ženkliu-
kas. Čia tai bent! O po juo – sulanks-
tytas alavinis puodelis! Adomas jau-
tėsi tarsi koks Egipto piramidžių ka-
sinėtojas, kurį prieš kelias dienas ro-
dė per televiziją. Tas žmogus aiškino,
kad kartais iš kelių atrastų detalių
galima atkurti visą vaizdą – kas pira-
midėse gyveno prieš tūkstančius me-
tų, ką veikė, nuo ko mirė. 

Penktas partizaniškas radinys
linksmumo Adomui nesuteikė – tai
buvo žmogaus kaukolė. Aptrupėjusi,
sudaužyta. Kasinėtojas net loštelėjo
ir tuoj pat vėl ją žvyru užvertė. Tarsi
būtų prisilietęs prie uždraustos pas-
lapties – juk tame filme apie faraonus
irgi sakė, kad mirusieji nemėgsta, kai
smalsuoliai juos krutina. Faraonams
net specialių nuodų į sarkofagus įdė-
davo, kad įsibrovėlis nusigaluotų. 

Adomas susirinko kuprinėn ką
radęs: puodelį, apkabą su šoviniais,
ženkliuką kišenėn įsidėjo ir buvo be-
einąs namų link, kai už nugaros pa-
sigirdo griežtas  įsakmus balsas:

– Padėk viską ten, iš kur paėmei. 
Bus daugiau.

VARLĖ BUNKERYJE
(vieno berniuko istorija)

Vytautas V. Landsbergis
Nr. 4

Atkelta iš 5 psl.

Kasinėjimams prie Meškučių pi-
liakalnio vadovaujantis Vilniaus uni-
versiteto Archeologijos katedros ve-
dėjas Algimantas Merkevičius sako,
kad kol kas ištirta tik apie 1,300 kv.
metrų senovės gyvenvietės teritori-
jos, o ji gal net šimtą kartų didesnė.

Ateityje šie tyrimai bus tęsiami ir dar
daugiau papasakos apie mūsų tautos
praeitį bei galbūt dar padovanos ne
vieną atradimą.

* * *
Žmones domina ne vien tokia

tolima, tūkstantmečius siekianti pra-
eitis – daug žiūrovų neseniai susi-
rinko į gražią sodybą netoli Šunskų,
Vekeriotiškės kaime, kur vyko rengi-
nys „Duonos kelias”. Tai taip pat jau
tradicinis susiėjimas, kurio metu visi
lankytojai, o ypač jaunesnieji, gali pa-
matyti, kaip ant mūsų stalo atsiranda
kasdieninės duonos kepalas.

Būriai žmonių Gražinos ir Sigito
Kurdeikių sodyboje stebėjo, kaip iš
pradžių pjovėjai dalgiais nupjovė
rugius, po to juos kūlė, vėliau malė,
galiausiai užmaišė duoną ir įdėjo ją į
krosnį. Darbus galėjo pabandyti
kiekvienas norintis, ir tikrai nebuvo
lengva kepinant kaitriai saulei mo-
juoti spragilu ar stovėti prie įkaitu-
sios krosnies. 

Sodyboje apsilankę jaunesnieji
žiūrovai sakė, kad iki šiol nuėję į par-
duotuvę nusipirkti duonos ar pyrago
kepalo net neįsivaizdavo, koks ilgas ir
sunkus būdavo anksčiau jos kelias
nuo lauko iki stalo. Vyresni žmonės
prisiminė savo tėvų ir senelių darbus,
gyrė šviežią, tik iš krosnies ištrauktą
garuojančią duoną bei džiaugėsi, kad
senasis paveldas nenugrimzta praei-
tin, kad juo susidomi vis daugiau įvai-
raus amžiaus žmonių.

Jaunimas jau neįsivaizduoja, koks ilgas anksčiau būdavo duonos kelias.

Žmones vis labiau domina ir tolima,
ir artimesnė tautos praeitis
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„Druskininkų vasara 
su M. K. Čiurlioniu”

Aštuntasis renginys M. K. Čiurlioniui prisiminti
„Druskininkų vasara su M. K.

Čiurlioniu” – taip vadinasi 76 psl.
apimties didoko formato knygelė apie
2010 metų 8-ąjį tarptautinį menų fes-
tivalį tokiu pat pavadinimu. Festi -
valis prasidėjo birželio 20 d. ir tęsis
iki rugsėjo 22-osios.

Nepaisant, kad paštas leidinį
mums pristatė visai neseniai, kai
dau guma šio festivalio renginių jau
pra ėjo, bet vartant leidinuką (jį gavo -
me garsaus muzikologo, išeivijos
muzikos žinovo, „Muzikos kalendo-
riaus” redaktoriaus ir festivalio kon-
certų vedėjo Vaclovo Juodpusio dėka)
vis tiek įdomu ssusipa žinti su ren -
ginio programa.

Šio festivalio globėja yra LR Sei -
mo pirmininkė Irena Degutienė, kuri
savo žodyje, be kita ko, sako: „Džiu -
gu, kad Lietuvos muzikų rėmimo fon-
das, jo bičiuliai ir bendraminčiai,
talkininkai ir rėmėjai konkrečiais
darbais sklaido šią baimę (kad M. K.
Čiurlionio asmenybė ir kūryba nelik-
tų vien vadovėlių puslapiuose ir tarp
muziejaus eksponatų – E. Š.).
Džiugu, kad ir Lietuvoje, ir visame
pasaulyje yra žmonių, kurie kaskart
naujai atranda Čiurlionio mums pa -
liktą šviesą bei jaučia pareigą pasida-
lyti šia vertybe su kitais.”

Leidinyje randame ir festivalio
garbės pirmininko Druskininkų mero
Ričardo Malinausko, LR ministro pir -
mininko Andriaus Kubiliaus, Eu -
ropos Parlamento nario prof. Vytauto
Landsbergio, LR Seimo nario, Drus -

ki ninkų garbės piliečio prof. Justino
Karoso, Lietuvos muzikų rėmimo
fondo direktorės Liucijos Stulgienės
bei kitų sveikinimus.

Leidinyje pažymėta, jog UNESCO
visoms pasaulio tautoms 2011-uosius
paskelbė Lietuvių kompozitoriaus ir
dailininko Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio metais. Kiek ilgesnis yra
festivalio direktorės Genovaitės Šal-
tenienės pasisakymas apie patį festi-
valį.

Daugiausia vietos knygelėje skir-
ta festivalio programai – jos daly -
viams bei ruošiamiems koncertams
api būdinti, patalpinant ir atlikėjų
nuotraukas (pavienių menininkų ir
grupių).

Reikia pažymėti, kad festivalis
prasidėjo birželio 20 d. iš kilmėmis
prie M. K. Čiurlionio paminklo, kur
Petro Bingelio vadovaujamas Kauno
valstybinis choras atliko žymaus mu -
ziko kūrinius.

Įvairūs festivalio renginiai vyko
ar dar vyks skirtingose vietose: M. K.
Čiurlionio memorialiniame muzieju-
je, Druskininkų miesto muziejuje,
prie paminklo Lietuvai „Mindaugas”.
Druskininkų bažnyčioje vyko ir dar
vyks sakralinės muzikos valandos.
Jos ruošiamos ir Senosios Varėnos bei
Liškiavos bažnyčiose.

Taip pat jau surengtos parodos
bei renginiai įvairiose Druskininkų
sa natorijose. Druskininkų M. K.
Čiurlionio muzikos mokykloje vyko
M. K. Čiurlionio studijų savaitė (rug-
pjūčio 2–8 dienomis) ir konferencija
„M. K. Čiurlionis ir pasaulis” (rug-
pjūčio 3–5 dienomis).

Vienas paskutiniųjų festivalio
renginių bus rugsėjo 22 d. Tai festi-
valio pabaigos ir M. K. Čiurlionio
gimtadieniui skirti koncertai.

Leidinį iliustruoja kokybiškos
nuotraukos (tarp jų yra ir M. K.
Čiurlionio paveikslų reprodukcijų).

Tai iš tiesų nepaprastai gražus
leidinys, kuris turėtų būti brangus
spaudos leidiniais besidominčiam lie -
tuviui.

Edvardas Šulaitis

Pirmoji premjera priklausys režisieriui Jonui Jurašui, kuris pristatys spektaklį
„Antigonė Sibire”.                                                            T. Bauro nuotr.

Jubiliejinis 90-asis Kauno valsty-
binio dramos teatro sezonas turėtų
būti pažymėtas keturių buvusių teat -
ro meno vadovų: Jono Jurašo, Jono
Vaitkaus, Gyčio Padegimo ir Gintaro
Varno spektakliais, teigia dabartinis
teatro vadovas Egidijus Stancikas.

Pirmoji premjera bus parodyta
jau spalio pradžioje – J. Jurašas turė -
tų pristatyti spektaklį „Antigonė
Sibire”. Šiame spektaklyje adaptaci-
jos autorė Aušra Marija Sluckaitė į
antikinį mitą įpynė lietuvių išeivės
Birutės Pūkelevičiūtės „Raudą”, ki -
tus poetinės prozos tekstus bei ekspe -
dicijos „Misija Sibiras” dalyvių dieno-
raščius.

Anot E. Stanciko, planuojama,
kad iki Naujųjų metų turėtų įvykti ir
J. Vaitkaus premjera. G. Padegimo ir
G. Varno nauji spektakliai suplanuo-
tai jau po Naujųjų.

Kauno valstybinio dramos teatro
vadovas apgailestavo, kad šį sezoną
teatro trupei dar nepavyks grįžti į di -
džiąją sceną – po 2009 metų pra džioje
pradėto atnaujinimo ją ketinama ati -
daryti 2012 metų sezono pradžioje.

„Visų pirma, labai skaudu, kad
mes negrįšime jubiliejaus šventei į
didžiąją sceną. Iki to laiko ji tikrai
nebus rekonstruota, bet nuspren -
dėme, kad visas tas sunkmetyje šven-
timas būtų ne vienu dideliu renginiu
pažymėtas, o kad ta šventė tęstųsi
visą sezoną”, – sakė E. Stan ci kas.

Beje, pertvarkomoje scenoje ru -
denį norima parodyti G. Varno spek-
taklį „Nusiaubta šalis” ir Kristian
Smeds režisuotą „Vyšnių sodą”.

Žiūrovai pirmuosius naujojo se -
zo no spektaklius turėtų išvysti rug sė -
jo 13-ąją, kai į laikinąją sostinę at -
vyks japoniškos teatrinės formos atli -
kė jai iš Čekijos. Jie ketina surengti
specialią paskaitą bei parodyti du kio-
gen (tradicinio japonų teatro – L.A.)
spektaklius.

Be to, lapkritį teatre laukiama
sve čių iš Lenkijos – jie žada parodyti
spektaklį „Biegun” pagal V. Nabo ko -
vo kūrinį „Polius”, kuriame dirbo
trys lietuviai: scenografė – Julija Sku -
ratova, videospecialistas Džiugas Ka -
ti nas ir kompozitorius Antanas Ja -
sen ka.

Šis spektaklis 2008 metais apdo -
va notas senosios europietiškos lite ra -
tūros inscenizacijos konkurso Len ki -
joje I premija.

Be to, spalio pradžioje bus paro-
dyta Artūro Areimos reži suota H.
Ibsen pjesė „Šmėklos”, to paties mė-
nesio viduryje – režisieriaus Agniaus
Jankevičiaus spektaklis „Ak  menų
pelenai” pagal prancūzų dramaturgo
Daniel Danis dramą.

Žiemos pradžioje norima parody-
ta Agnė Unklodaitės vaikišką spek-
taklį pagal Liudo Jakimavičiaus pa sa -
ką „Lapė ir kaliošai”.

Gruodį planuojama suorgani zuo -
ti profesionalių Lietuvos teatrų festi-
valį, o gruodžio 19-ąją surengti šven-
tę teatro jubiliejui pažymėti.

E. Stancikas tvirtino, kad šio se -
zono pagrindinis tikslas – parodyti,
jog Kauno valstybinis dramos teatras
yra gyvas ir kūrybiškas.

„Kad iš tikrųjų nepriklausomai
nuo to, kad teatras yra tarsi senas ir
atnaujinamas, ir visa tai yra užsitęsę,
norisi paliudyti teatro gyvastį per kū -
rybą. Kad ne apie kiekybę eina kalba,
o apie tai, kad kūrybinė branda ir ko -
kybė liudija apie mūsų teatro išskir-
tinumą”, – kalbėjo teatro vadovas.

Jis sakė, kad praėjęs sezonas
buvo sunkus, tačiau kūrybiškai sėk -
min gas. Teatras, E. Stanciko žo -
džiais, parodė, jog „išliko ištikimas
rimtajam menui”, o ne nuėjo siekti
vien pelno.

„Tai irgi pasiteisino, žiūrovų
lankomumas padidėjo (...) Lankomu -
mas visų spektaklių yra labai aukštas
ir neturėdami didžiosios scenos mes
vykdome planuotus finansinius užsi-
brėžimus, išlaikome tą pačią kartelę,
tarsi būtų naudojama didžioji scena”,
– kalbėjo E. Stancikas.

Kauno valstybinis dramos teat -
ras didžiuojasi pradėjęs Lietuvos pro -
fe  sionaliojo teatro gyvavimą. Kauno
dramos užuomazga tapo Juozo Vaič -
kaus režisuotos Hermann Suder -
mann „Joninės”, suvaidintos 1920 m.
gruodžio 19 d. buvusiuose rusų Mies -
to teatro rūmuose (dabar – Kauno
valstybinis muzikinis teatras).

BNS

Kauno valstybinis dramos
teatras pasitinka 90-ąjį sezoną 

Festivalio renginiai vyko ar dar vyks
ir M. K. Čiurlionio memorialiniame
muziejuje.

Paminklas M. K. Čiurlioniui Druski-
ninkuose.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629

Algimantas Mykolaitis, gyvenantis Oak Lawn, IL, tėvelio Stasio
atminimui „Draugui” paaukojo 100 dol. Dėkojame aukotojui ir nuošir-
džiai užjaučiame sūnų Algimantą ir visus artimuosius.

Anna Sinkiewicz, gyvenanti Homer Glen, IL, pratęsė metinę
„Draugo prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame.
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ĮTRAUKTA Į VISUOMENINĖS
VEIKLOS VERPETĄ

A. a. Nemyra Lembergaitė-Enck

Margumynai

REGINA GASPARONIENÈ

Su giliu liūdesiu pranešame, kad
2010 m. birželio 21 dieną Los Angeles
mieste mirė lietuvių visuomenės vei-
kėja Nemyra Lembergaitė-Enck. 

Nemyra Lembergaitė gimė Kau-
ne, Lietuvos advokato, prokuroro
Juliaus Lembergo ir Elenos Ivanaus-
kaitės šeimoje. Daug vasarų Nemyra
su tėveliais praleido Vilkaviškio kraš-
to Daržininkų kaime, Suvalkijoje.
Pirmosios bolševikinės okupacijos
metu jos tėvelis buvo suimtas ir ka-
lintas viename iš Kauno fortų. Iš ka-
lėjimo išėjo tik prasidėjus vokiečių-
bolševikų karui. Artėjant raudono-
sios armijos gaujoms ir bijodama
tremties Lembergų šeima pasirinko
pabėgėlių dalią. Antrojo pasaulinio
karo pavojus Vokietijoje Nemyra iš-
gyveno jau būdama paauglė. Laimin-
gai sulaukusi karo pabaigos Vokieti-
joje, Lembergų šeima, giminių pade-
dama, atvyko į Bridgeport, CT. Čia
Nemyra baigė gimnaziją, vėliau dve-
jus metus studijavo Annhurst Colle-
ge. Į Los Angeles atvyko su mama ir
jaunesniąja sesute Birute. Pradėjo
dirbti oro linijose, vėliau perėjo dirbti
į Fedex Los Angeles oro uosto trans-
porto centrą. Šioje bendrovėje ji dirbo
labai atsakingą darbą iki pat to meto,
kol išėjo į užtarnautą poilsį. Nemyra
turėjo teisę skraidyti bendrovės lėk-
tuvais po visą pasaulį. Deja, jos gy-
venimo būdas neleido pasinaudoti
suteikta galimybe nors kiek pagyven-
ti sau.

• • •
Nemyrą sutikau audringais 1988

metais, kai per pasaulį nuaidėjo Bal-
tijos kelio aidas. Los Angeles lietuviai
rengė vieną demonstraciją po kitos:
prie Justice Building Centre, prie val-
stijos pastatų Wilshire Blvd., San
Diego University ir kitur. Laikydama
Lietuvos trispalvę rankoje, pamačiau
Nemyrą ir prie jos priėjau, pasisvei-
kinau. O ji ir sako: „Tu turbūt su-
painiojai mane su Birute.” Nuo tos
akimirkos prasidėjo mūsų graži drau-
gystė. Į tai aš jai atsakiau, kad jos
seserį Birutę mačiau kitoje gatvės
pusėje kartu su vyru Vladu Šakaliu.
Nuoširdi draugystė su Lietuvos disi-
dentais A. Terlecku, sesers vyru Vla-
du Šakaliu Nemyrą įtraukė kaip gai-
vinanti srovė į visuomeninės veiklos
verpetus. Ji įsitraukia į Amerikos
lietuvių tarybos, Lietuvių respub-
likonų klubo, ypač į Baltijos laisvės
lygos veiklą. Laisvai kalbėjusi ir
rašiusi angliškai, ji buvo tų organiza-
cijų valdybose, buvo vienintelis ryšys
su latvių ir estų organizacijomis.
Toms organizacijoms nuolat ruošė,
piešė programas, spausdino kalbas,
padėkos raštus, begalinius protoko-
lus, bilietus. Jos pagaminti darbai
buvo meno kūriniai. Dar 1970 metais

ji kartu su iškiliu veikėju Leonardu
Valiuku sudarė ir apgynė Amerikos
valdžios priimtą Rezoliuciją nr. 416
dėl Lietuvos laisvės bylos. Ji daug
dirbo ir padėjo dabar jau a. a. Los An-
geles garbės generaliniam konsului
Vytautui Čekanauskui. Nuoširdžiai
dirbo radijo klube ,,Lithuanian Melo-
dies”, Birutiečių draugijoje.

Nemyra daug kartų važiavo į Lie-
tuvą, matė atbundančios Tėvynės
vargus, ypač kaimuose. Aplankė ne
vieną kaimo mokyklą. Ši Suvalkijos
krašto dukra vežė, aukojo savo lėšas,
o ten, kur jos išteklių buvo per maža,
mokėjo prikalbinti aukoti kitus, ga-
linčius ir norinčius prisidėti. Vienas
geriausių jos projektų – Slavikų pag-
rindinės mokyklos aprūpinimas nau-
jausia kompiuterine technologija,
spausdintuvais, faksais, elektroni-
niais žaidimais. Bendromis pastango-
mis su Lithuanian Assistance Foun-
dation šioje mokykloje įrengta ge-
riausia kompiuterinė klasė visoje
Lietuvoje. 

Nemyra buvo labai gero būdo,
sugebėjusi sugyventi su visomis lietu-
vių kartomis. Ji buvo pirmoji, sura-
dusi bendrą kalbą su trečiosios imi-
gracijos bangos atvykusiais lietuviais,
padėjo ne vienam užpildyti dokumen-
tus, ieškojo jiems darbo, rūpinosi, kur
galėtų gauti būstą. Ilgai rūpinosi
negalią turinčia mergaite iš Lietuvos,
padėjo jai baigti aukštuosius moks-
lus. 

• • •
Nemyra paliko labai inteligentiš-

kos, jautrios ir teisingos asmenybės
prisiminimą. Sunki liga ją užklupo
netikėtai. Nemyra paliko šį pasaulį
savo namuose, sūnaus Vido ir sesers
Birutės begalinio sielvarto palydėta,
prieglaudos seselės Rimos Račkaus-
kas globota. 

Šių metų liepos mėnesio vidury-
je Vilniuje, Bernardinų bažnyčioje,
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Nemyra Lembergaitė-Enck

Reagan Library – Nemyra sėdi dešinėje pusėje.

G. Terlecko rūpesčiu brolis Julius
Sasnauskas už Nemyrą aukojo šv.
Mišias. Daug draugijų ir pavienių
asmenų aukoja šv. Mišias už Nemyrą
Los Angeles Šv. Kazimiero šventovė-
je.

Nemyros atminimui yra įsteigtas
fondas prie Lithuanian Assistant

Foundation remti Lietuvos kaimo
mokyklas. Norinčius prisiminti ir
pagerbti Nemyros Lembergaitės-
Enck atminimą aukas siųskite ad-
resu: Lithuanian Assistant Founda-
tion, Nemyros Fondas, 2802 Santa
Monica Blvd., Santa Monica, CA
90404.

A † A
BIRUTEI BUBLIENEI

mirus, jos vyrui ALGIUI, dukrelėms LINUTEI ir MIL-
DUTEI, giliausio liūdesio valandoje, mūsų nuoširdžiau-
sia užuojauta.

Stasys ir Milda Tamulioniai
Adolfas ir Algė Šležai

Prisimename darbščią, nuoširdžią ir dinamiškąją

A † A
BIRUTĘ BALTRUŠAITYTĘ

BUBLIENĘ

su meile ir dėkingumu už jos atsidavimą ir gerą
pavyzdį, ypač lietuviškam jaunimui.

Liūdime ir užjaučiame vyrą ALGIMANTĄ, mūsų
pabrolį, su dukromis ir BALTRUŠAIČIŲ bei BUBLIŲ
giminę.

Arūnas ir Rūta Udriai
Dr. Darius Udrys

Baltija Udrytė-McGintienė su šeima
Almis Udrys su šeima

Vytis Udrys

Neseniai Mėnulio paviršiuje ap-
tikti iki šiol nepastebėti sausumos
dariniai rodo, kad Mėnulis traukiasi,
nors ir labai pamažu, teigia moks-
lininkai.

Šie dariniai, vadinami skiautė-
tais krantais, – tai poslinkiai, susi-
darę kai Mėnulio išsilydęs vidus pra-

dėjo vėsti. Dėl to Mėnulio paviršius
ėmė trauktis ir raukšlėtis, aiškina
mokslininkai, savo tyrimą paskelbę
žurnale „Science”.

Lyginant su Mėnulio amžiumi,
siekiančiu 4,5 mlrd. metų, susitrauki-
mas yra gana nesenas. Jis galėjo vyk-
ti mažiau nei prieš milijardą metų.

Astronomai nustatė, kad Mėnulis traukiasi Mėnulio paviršius tuomet susitraukė
100 metrų, rašo Telegraph.co.uk.

Skiautėti krantai netoli Mėnulio
pusiaujo pirmą kartą pastebėti pra-
ėjusio amžiaus 8 dešimtmetį. Juos
aptiko „Apollo” 15, 16 ir 17 misijų er-
dvėlaivių panoraminės kameros, di-
delės raiškos nuotraukose, kurias pa-
darė NASA Mėnulio žvalgomasis pa-
lydovas, pastebėta 14 naujų darinių.

Nauji duomenys rodo, kad kran-
tai paplitę visame Mėnulio paviršiuje
ir nėra susitelkę tik aplik jo pusiaujo
regionus, o tai rimti įrodymai, pa-
grindžiantys, kad Mėnulis traukiasi.
Jau anksčiau mokslininkai apskaičia-
vo, kad Mėnulis pamažu tolsta nuo
Žemės (maždaug po 3,8 cm per me-
tus).

Lrt.lt
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��Šią savaitę, kasdien  nuo 10:30
val. r. iki 5 val. p. p.  cen tri nia me
mies to parke – Millennium Park –
vyks penktasis kasmetinis „Chicago
Sister Cities International Festival”.
Rugpjūčio 26 d., ketvirtadienį, 1:30
val. p. p. festivalio lankytojus savo
pasirodymu džiugins šokių studijos
„DanceDuo” šokėjai, o iš karto po jų
– 2 val. p. p.– pasirodys tautinių šokių
kolektyvas „Suktinis”. Maloniai kvie -
čiame atvykti ir pasigrožėti lietuvai -
čių šokėjų parengtomis programomis.

�Amerikos lietuvių Romos kata-
likų federacijos apskrities suvažiavi-
mas įvyks rugpjūčio 28 d., šeštadienį,
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje. Šv. Mišios 4 val. p. p. Po Mišių
5 val. p. p. parapijos salėje vyks suva-
žiavimo posėdis. Visuomenė kviečia-
ma dalyvauti. Kitais metais Katalikų
federacija švęs savo 105 m. sukaktį.

�Pasaulio lietuvių centras rengia
Vasaros gegužinę, kuri vyks sekma-
die nį, rugpjūčio 29 d., 12 val. p. p.
Kvie čiame visus dalyvauti šioje šven-
tėje, su sitikti su draugais, skaniai pa-
valgyti, pa sidžiaugti smagia muzika
ir išbandyti laimę loterijoje.

��Rugpjūčio 29 d., sekmadienį, 5
val. p.  p. Navy Pier pramogų centro
(600 E. Grand Ave., Chicago) didžio-
joje pokylių (Grand Ballroom) salėje
vyks šokių grupės „Laumė” pasirody-
mas. Lietuviškus tautinius šokius
„Lau mė” pristatys festivalio „Tall
Ships Chicago 2010” kultūrinės pro-
gramos metu. 

��Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijoje rugsėjo 5 d. prasidės Šilu-
vos atlaidai. 10:30 val. šv. Mišiose da -
lyvaus garbingi svečiai vyskupas
Gus tavo Garcia-Siller ir prelatas Edis
Putrimas. Vyskupas oficialiai prista -
tys naująjį parapijos ad mi nist  ratorių
kun. Jaunių Kelpšą.

�FSS Čikagos skyriaus 1-oji su ei -
ga įvyks rugsėjo 17 d., penktadienį, 6:30
val. v. Pasaulio lietuvių centro posėdžių
kambaryje. Laukiame gausaus narių

da lyvavimo. Tel. pasiteiravimui 630-
257-2558.

��Spalio 10 d., sekmadienį, Lie-
tuvių liuteronų Ziono parapija (9000
S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453)
švęs savo šimtmetį. Šventėje dalyvaus
Da niel Gilbert, President of Nort-
hern Illinois District LCMS ir evan-
gelikų liute ronų vyskupas Mindaugas
Sabutis iš Lietuvos. Iškilmingi pietūs
bus Cha teau Del-Mar, 8200 W. 95th
St., Hickory Hills, IL. Pietų kaina –
35 dol. suaugu siems, 15 dol. vaikams.
Bilietus galite užsisakyti iki rugsėjo
10 d. parapijos raš tinėje arba tel. 708-
422-1433 arba el. paštu zionlith-
lutheran@aol.com.

�Poeto, kun. dr. Kęstučio Tri ma -
ko poezijos knygos ,,Jis man dovano-
jo Būtį” sutiktuvės vyks spalio 10 d.,
sekmadienį, 2 val. p. p. Čiurlionio ga -
le rijoje, Jaunimo centre 5620 S. Cla -
remont Ave., Chicago, IL 60636. Ren -
gia Lietuvių rašytojų draugija.

��Čikagos lituanistinei mokyklai
reikalingas istorijos mokytojas. Šie-
met mokykla ruošiasi atidaryti lietu-
viškai besimokančiųjų klasę, kurioje
bus mokoma lie tuvių kalbos. Kreiptis
į mokyklos direktorę Jūratę Dovilie-
nę tel. 630-805-4036 arba el. paštu
jurate124@yahoo.com.

��Gedimino lituanistinė mokykla
(GLM), įsikūrusi And rew Lutheran
Church patalpose, 10 South Lake St.,
Mundelein, IL, naujuosius 2010–
2011 m. m. pradeda rug sėjo 11 d. 10
val. r.  Kviečiame vi sus mokinu kus į
mokyklą. GLM kviečia darželio ir
pradinių klasių, lie tuvių k. ir litera -
tū  ros, istorijos, geog rafijos mokytojus
papildyti pedagogų gretas. Kviečiame
re gis t ruo tis tel. 847-244-4943 arba el.
paštu: aviv2008@att.net (Violeta) ar
tel. 847-668-1731 (Bea  ta).

��Maironio lituanistinei mokyk-
lai (Lemont) reikalingas dainavimo
mo kytojas. Kreiptis į mokyklos direk-
torę Svajonę Kerelytę tel. 630-240-
3343.

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

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

SKELBIMAI

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Rugsėjo 19 d., sekmadienį, 10:30 val. r. 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija 

visus kviečia į tradicinę Bendruomenės dieną,
kuri vyks kiemelyje prie misi jos, 14911 127th St., Lemot, IL 60439. 

Ši diena rengiama jau ketvirtą kartą. Šiemet kartu pažymėsime ir misijos
20-metį. Susirinkime visi kartu pasimelsti, pasivaišinti, pabendrauti. 

Tą dieną bus atnašaujamos tik vienos šv. Mišios. 
Laukiame tarnystės savanorių. 

Tel. pasiteiravimui 630-257-5613.

Rugpjūčio 10 d. tautinių šokių grupė ,,Lietuvos Vyčiai” pasirodė suvažia-
vimo ,,CSA Fraternal Life – Czechoslovak Society of America” baigiamajame
pokylyje, Naperville, IL. Čekų ir moravų organizacinio komiteto pakviestos
pristatyti Lietuvą, šokėjos trumpai paaiškino Lietuvos istoriją bei pristatė lietu-
vių liaudies šokius susirinkusiems konferencijos dalyviams.  Neeilinėje pro-
gramoje dalyvavo ,,Lietuvos Vyčių” paauglių ir vaikų rateliai, kartu atlikdami
liaudies šokius. 

,,Lietuvos Vyčių” šokių mokytojos Lidija Ringienė ir Birutė Matukonienė
trečiadienį, rugsėjo 8 d., 7 val. v. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte lauks at-
vykstant naujų šokėjų.  Kviečiame visus įsijungti į šokių grupės ,,Lietuvos Vy-
čiai” gretas!

Lidija Ringienė

Šią vasarą, kaip ir kas-
met, viena po kitos kei-
tėsi vasaros stovyklos
Dainavos stovyk la vietėje
(Manchester, MI). Smagu
čia atvažiuoti, pabūti,
pa bendrauti.

Lilija – jauniausia stovyk-
lautoja Ateiti ninkų sen-
draugių 2-ojoje stovyk-
loje. 

Stovyklos, vykusios š. m.
rug pjūčio 8–13 dienomis
Dainavoje te ma buvo
,,Antri namai”. 

Sendraugių stovyklos
nuotr.

Marijos Nekalto Prasidėjimo seserys 
kviečia sekmadienį, rugsėjo 12 d., 
atvykti į seselių sodybą Putnam, CT, 
ir sutikti rudenį ramiu pamąstymu  

9:30 val. r. – atvykimas – ramus pabuvimas sodyboje: įkvėpsite ramumo
dvasios, susitelksite, gėrėsitės kalbančia tyla, pasinaudosite galimybe išpa-
žinčiai. 

10:30 val. r. – pasvarstymas/pamąstymas:  Gyvenime kaip kelionėje – vis
pirmyn! 

11:30 val. r. – šv. Mišios  Palaimintojo Jurgio Matulaičio salėje
12:30 val. p. p. – pietūs – (auka 10 dol.) 
1:45 val. p. p. – pasvarstymas/pamąstymas:  Marija – krikščionio gyve -

nime.
Daugiau informacijos gausite 

tel. 860-928-7955 arba el. paštu  sesigne@gmail.com

KUN. JONUI KUZINSKUIKUN. JONUI KUZINSKUI, 
buvusiam ilgamečiui 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos klebonui, 
suteiktas garbingas 

prelato titulas. 

Linkime prelatui J. Kuzinskui
Dievo palaimos ir sveikatos.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos bažnyčios info

Pal. Jurgio Matulaičio misija, Lemont, IL, pratęsė laikraščio pre-
numeratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką. Tariame nuoširdų ačiū.

Korp. Giedra atsiuntė 50 dol. auką „Draugo” leidybai paremti. La-
bai ačiū.


