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•Iš ateitininkų gyvenimo (p.
2, 10)
•Apmąstymai iš Ellicott
miestelio. Vilnius dūksta dėl
F. Zappa (p. 4)
•Ar žinome apie ,,dainuo-
jančios revoliucijos” išta-
kas? (p. 5)
•Ar galime pamokyti emig-
rantus lietuvybės? (p. 7)
•Skaitmeninė televizija (p. 8)
•J. Siručio laiškai (3) (p.11)
•,,Kinija — lyg NY Kremliu-
je” (p. 13)
•Lietuvos atstovai NAFSA
konferencijoje (p. 14)

Pagerbti Lietuvos laisvès
kovû dalyviai

Lietuva
bedradarbiaus
su Urugvajumi
ir Argentina

Vilnius, gegužės 16 d. (Lietu-
viams.com) – Aplinkos ministras A.
Paulauskas dalyvauja New York vyks-
tančioje Jungtinių Tautų Darnaus vys-
tymosi komisijos 16-oje sesijoje. Joje
dalyvauja daugiau kaip 50 pasaulio
valstybių ministrai, JT bei tarptauti-
nių finansinių ir nevyriausybinių or-
ganizacijų atstovai. Vienas svarbiausių
šios sesijos tikslų – spręsti žmonijos ap-
rūpinimo maisto produktais proble-
mas.

Darbo vizito metu ministras susi-
tiko ir su lietuvių bendruomenės na-
riais. Naujosios sąjungos vadovas pa-
laiko išeivijos nuomonę, kad šiuo metu
Seime siūlomos Pilietybės įstatymo pa-
taisos problemos neišsprendžia, o tik
kiršina užsienio lietuvius. „Pritariu
užsienyje gyvenančių lietuvių norui tu-
rėti dvigubą pilietybę. Sieksiu, kad to-
kią galimybę lietuviai turėtų ne apei-
nant įstatymus, kaip dabar kai kas siū-
lo, o vieninteliu teisėtu keliu – keičiant

Lietuvos Respublikos Konstituciją.
Konstitucija numato, kad pilietybę
reglamentuojantis straipsnis gali būti
keičiamas tik referendumu, vadinasi,
kito kelio nėra – reikia rengti referen-
dumą”, – tvirtino ministras A. Pau-
lauskas.

Lietuvių bendruomenės nariai
tvirtino nesuprantą, kodėl svarstoma
galimybė dvigubą pilietybę suteikti tik
Europos Sąjungoje gyvenantiems lie-
tuviams.

Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos nariai Rimtautas Marcinke-
vičius ir Angelė Nelsienė. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, gegužės 16 d. (ELTA) –
Prezidentas Valdas Adamkus įteikda-
mas valstybinius apdovanojimus Par-
tizanų pagerbimo, kariuomenės ir vi-
suomenės vienybės dienos proga tarė
padėkos žodį piliečiams, dalyvavu-
siems istorinėse kovose už laisvę.

V. Adamkaus teigimu, kovotojų

už laisvę atmintis ir išgyvenimai tam-
pa vis svarbesne Lietuvos istorijos
dalimi, kurią privalu išsaugoti ir per-
duoti jaunajai kartai. Šalies vadovo
teigimu, reikia sugrąžinti į gyvenimą
tas vertybes, kurios stiprino pokario
laisvės gynėjų dvasią ir vedė Lietuvą
į nepriklausomos valstybės atkūrimą.

Gegužės 18-oji – Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena.
ELTOS nuotr.

Išeivija susirùpinusi valstybès pamatais

JAV lankosi aplinkos ministras A. Paulauskas

Vilnius, gegužės 16 d. (Bernar-
dinai.lt) – Vakar darbą baigė Seimo ir
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ko-
misija. Svarstyta daug išeiviams svar-
bių klausimų, svarbiausias – dėl dvi-
gubos pilietybės. Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės valdybos pirmininkė

Regina Narušienė ir Lietuvių fronto
bičiulių (LFB) Los Angeles sambūrio
pirmininkas dr. Rimtautas Marcin-
kevičius Seimo pirmininkui Česlovui
Juršėnui įteikė apie 20 tūkst. išeivių
parašų, kuriais palaikomas dvigubos
pilietybės reikalavimas. LFB siūly-

mu prezidentui Valdui Adamkui ad-
resuotos dvi rezoliucijos, tačiau vals-
tybės vadovas nerado laiko susitikti
su visą savaitę Vilniuje viešėjusiais
išeivijos atstovais.

,,LFB itin nerimaudama sutiko
žinią apie Lietuvos saugumo pulki-
ninko Vytauto Pociūno žūtį Baltaru-
sijoje ir iki šiol domisi šios žūties ne-
pagrįstai ilgai užsitęsusiu ikiteismi-
niu tyrimu Lietuvoje. 2007 m. LFB
pulkininką V. Pociūną po mirties ap-
dovanojo Laisvės premija. Manome,
kad iki galo išsiaiškinti žuvusio pul-
kininko mirties aplinkybes yra Lie-
tuvos valstybės garbės reikalas. Taip
pat valstybės garbės klausimas –
griežtai įvertinti tuos valstybės pa-
reigūnus, kurie organizavo pulki-
ninko šmeižto kampaniją. Seimo at-
liktas parlamentinis Valstybės sau-
gumo departamento (VSD) tyrimas
parodė, kad juodinimo kampaniją po
pulkininko žūties organizavo iki šiol
Saugumo departamentui vadovau-
jantys VSD generalinio direktoriaus
pavaduotojai Nukelta į 6 psl.

Vilnius, gegužės 16 d. (BNS) –
Peru sostinėje Limoje Užsienio rei-
kalų ministerijos sekretorius Oska-
ras Jusys dvišaliuose susitikimuose
su kolegomis iš Urugvajaus ir Ar-
gentinos aptarė svarbius dvišalių
santykių klausimus bei glaudesnio
bendradarbiavimo galimybes.

Susitikime su Urugvajaus URM
sekretoriumi Pedro Vaz Ramela kal-
bėta apie lietuvių bendruomenę
Urugvajuje, ekonominių ir kultūri-
nių ryšių tarp Lietuvos ir Urugvajaus
skatinimą.

Susitikime su Argentinos URM
sekretoriumi Agustin Colombo Sier-
ra aptartos naujų sutarčių pasirašy-
mo galimybės, ekonominio bendra-
darbiavimo skatinimas ir kultūrinių
mainų aktyvinimas, ypač rengiantis
kitų metų Lietuvos vardo tūkstant-
mečio minėjimo ir Vilniaus Europos
kultūros sostinės renginiams bei Ar-
gentinos revoliucijos 200 metų jubi-
liejaus minėjimui 2010 metais.

O. Jusys taip pat dalyvavo paren-
giamajame Europos Sąjungos (ES) ir
Lotynų Amerikos bei Karibų šalių
viršūnių susitikime, kuriame su kole-
gomis aptarė migracijos, kovos su
narkotikais ir jų platinimu, Lotynų
Amerikos regioninės integracijos ir
tarpkultūrinio dialogo klausimus,
patvirtino Limos deklaracijos, kurią
planuoja priimti ES ir Lotynų Ame-
rikos ir Karibų šalių valstybių ir vy-
riausybių vadovai, tekstą.
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Šeštadienį, š.m. gegužės 3 d., gražus
būrys giedrininkių susirinko tra-
diciniam pabendravimui. Diena pra-

sidėjo šv. Mišiomis pal. J. Matulaičio misi-
jos koplyčioje, Lemonte, kur pasimeldėme
už mūsų motinas ir už visas lietuviškas
organizacijas, kad jų veikla būtų sėkmin-
ga. Po to persikėlėme į Ateitininkų Na-
mus, kur pirmininkė Dana Šlenienė pra-
vedė malonų bei sielą gaivinantį pašne-
kesį su dalyvėmis. Temos buvo dvi: kas

dabar kiek-
vienai duoda
daugiaus ia
džiaugsmo, ir artėjant Motinos dienai, ką mūsų
motinos mums davė. Dalinomės jautriais, links-
mais ir liūdnais atsiminimais. Džiaugėmės mūsų
motinų nueitais keliais, įvertinant jų reikšmingą
įtaką mūsų gyvenime. Po to buvo skaitomi pra-
nešimai bei aptarti organizaciniai reikalai.

Prel. Prunskio premija
Susirinkime nutarta, kad šių metų prel.

Juozo Prunskio premija Lietuvos moteriai,
ypatingai pasižymėjusiai krikščioniškų idealų
tarnyboje, skiriama vilnietei Redai Sopranaitei,
gimusiai 1970 metais Viduklėje, Raseinių rajone.
Reda jau nuo 1992-ųjų metų uoliai dirba Lietuvos
ateitininkijoje — veda jaunučių stovyklas, aka-
deminius savaitgalius, ateitininkų žurnalistų
kursus, rašo spaudoje bei internete, dalyvauja
valdybose. Šiuo metu Reda yra žurnalo ,,Ateitis”
vyriausia redaktorė. Premiją įteiks giedrininkė
Indrė Tijūnėlienė per konferenciją, kuri skirta

pagerbti tris žymius ateitininkijos vadus — Antaną Maceiną, kun. Stasį Ylą,
ir Adolfą Damušį — jų 100 metų gimimo sukakties proga. Konferencija, ruo-
šiama Lietuvių išeivijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto, įvyks gegu-
žės 28 d. Kaune.

Labdaros darbai
Raminta Marchertienė papasako-

jo apie pereitą rudenį įvykusį renginį
neįgaliesiems Lietuvos vaikams pa-
dėti. Renginys buvo labai sėkmingas,
daugiau nei 3,500 dol. buvo išsiųsta
trims vaikų pagalbos centrams.

Ateinančių metų kadencijai buvo
vienbalsiai patvirtinta dabartinė val-
dyba — pirmininkė Dana Šlenienė,
narės Asta Kleizienė, Rūta Kilienė ir
Vida Gilvydienė.

Susirinkimą baigėme vaišėmis ir
draugišku pabendravimu.

Giedrė Gillespie

Iõ Ateitininkû gyvenimo
Medñiagâ siûsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org
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Jaunųjų ateitininkų sąjungos sto-
vykla vyksta kas vasarą ALRKF
stovyklavietėje Dainavoje, o

prieš tai būna stovyklos vadovų
pasiruošimo kursai. Šįmet kursai
vyko balandžio 18–20 d. Čikagoje.
Susirinko 24 vadovai iš šešių Ame-
rikos valstijų — Pennsylvania, Mary-
land, Florida, Michigan, Ohio ir Illi-
nois. Būsimiems vadovams buvo
skaitomos paskaitos ir vyko diskusi-
jos, kaip vadovauti jaunimui krikš-
čioniškoje ateitininkiškoje dvasioje.

Suvažiavimas prasidėjo penkta-
dienį vakare, Čikagos priemiestyje
Riverside. Sukalbėjus maldą, JAS CV
pirmininkė Laima Aleksienė pristatė
kelių stovyklautojų tėvus, kurie pasi-
dalino kas jiems rūpi siunčiant vai-
kus į stovyklą. Diskusijose dalyvavo
Vytas Čuplinskas, Vanesa Ka-
šelionytė-Sandoval ir Karilė Vaitkutė.
Kita motina, Audra Narbutienė, at-
siuntė atsakymus į diskusijų klau-
simus raštu. JAS CV narė Asta
Žimkuvienė vedė diskusijas per ku-
rias paaiškėjo, kad patys tėvai turi
skirtingas stovyklines patirtis: vienas
lankė stovyklą kaip jaunutis ir pats
vadovavo stovyklose, kita minėjo kad
jos dukrytė bus trečios kartos stovyk-
lautoja jų šeimoje Dainavoje, o trečia
mama pasakė, kad ji pati niekad

nestovyklavo jaunučių stovykloje ir
jos duktė pirmą kartą išvyks iš namų.
Atsakydami į klausimą: ,,kodėl siun-
čiate vaikus į JAS stovyklą?”, vienas
pasakė, norįs, kad jo vaikai tobulintų
lietuvių kalbą ir būtų auklėjami kata-
likų tikėjime. Kitos mamos prisiminė,
kaip buvo malonu susidraugauti su
lietuviais nuo pat mažens stovykloje,
ypač kad gyveno toliau nuo lietuvių.
Dar kita pasakė, kai ji per vasarą
aplankė daug stovyklų ir parinko šitą
kaip labiausiai atitinkančią jos duk-
ters poreikius. Ši mama ypatingai
prašė vadovų būti akyliems. Kadangi
vaikas dažnai nepasakys, kas jam rū-
pi, vadovo pareiga yra stebėti nežy-
mius vaiko elgesio pokyčius ir jam
padėti išsipasakoti, atsiskleisti, jį
nuraminti, padrąsinti, užjausti. Kad
paskatinti vaikus kalbėti lietuviškai
stovykloje, Vytas Čuplinskas pasiūlė
vadovams prieš stovyklą sugalvoti
tris smaikštesnius lietuviškus išsi-
reiškimus, kaip pavyzdžiui, vietoj
draudžiant vaiką nekalbėti niekų,
pasakyti, ,,nekabink man maka-
ronų”.

Tęsinys 10 psl.

Korp! Giedros
susirinkimas

Šeštadienį, gegužės 31 d., 5 val. p. p.,
Ateitininkų namuose, Lemonte,
įvyks Čikagos studentų ateitininkų
draugovės susirinkimas. Diskutuo-
sim apie ateinančius JAV prezidento
rinkimus ir įvairius kandidatus.
Karštos studentiškos diskusijos, ma-
lonus pabendravimas. Visi studen-
tai kviečiami.
Studentai, norintys duoti Studento
ateitininko įžodį per Čikagos atei-
tininkų šeimos šventę birželio 1 d.,
yra prašomi teirautis el. paštu
Studentucv@gmail.com. Daugiau
informacijos apie įžodį rasite www.
javstudentija.org

Detroito ateitininkų Šeimos
šventė įvyks š. m. birželio 1 d., sek-
madienį, Dievo Apvaizdos bažnyčios
patalpose. Jaunučių ir moksleivių
įžodis, veiklos pranešimai, dr. Adolfo
Damušio gimimo šimtmečio prisi-
minimas.

Čikagos studentų
draugovės susirinkimas
gegužės 31 d.

Čikagos ateitininkų Šeimos
šventė įvyks š. m. birželio 1 d., sek-
madienį, Pasaulio lietuvių centre.
9:00 val. ryto šv. Mišios Pal. Jurgio
Matulaičio misijoje. 10:30 val. iškil-
mingas posėdis PLC didžiojoje salėje.
Po to visi kviečiami į Ateitininkų
namų gegužinę – pradžia 12 val.

Čikagos giedrininkės. Pirmoje eilėje iš kairės: Raminta Marchertienė, Rūta Kilienė, Asta Kleizienė, Vida Gilvydienė, pirm. Dana Šlenienė. Antroje
eilėje: Giedrė Končienė, dr. Palmyra Janušonienė, Giedrė Gillespie, Indrė Tijūnėlienė, Irena Polikaitienė, Rima Balčiūnenė.

Kas prižiūrės jūsų jaunučius stovykloje?

Vadovai jau ruošiami

,,Ateities” redaktorė, Reda So-
pranaitė — Lietuvos moteris,
ypatingai pasižymėjusi krikščio-
niškų idealų tarnyboje.

Dar yra vietų jaunučių ateitininkų stovykloje,
teiraukitės Laimos Aleksienės šiuo adresu:
laleksa@ameritech.net
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APIE PSEUDO DIONIZĄ
AREOPAGIETĮ

Tęsdamas katechezių ciklą, skir-
tą pirmųjų amžių krikščionių rašyto-
jams, šio trečiadienio bendrosios
audiencijos metu popiežius Benedik-
tas XVI kalbėjo apie Pseudo Dionizą
Areopagietį. Tai šeštojo amžiaus teo-
logas, kurio tikrojo vardo nežinome.
Dionizo Areopagiečio slapyvardis,
kuriuo jis pasirašydavo savo kūri-
nius, yra aiški aliuzija į Apaštalų dar-
buose aprašytą šv. Pauliaus apsilan-
kymą Atėnų Areopage. Šv. Paulius
skelbė Kristų tuometiniam Atėnų eli-
tui. Apaštalų darbų knygoje rašoma,
jog į Areopagą susirinkę graikai, iš-
girdę Paulių kalbant apie prisikėli-
mą, pradėjo iš jo tyčiotis. Vis dėlto
keletas stojo į jo pusę ir priėmė ti-
kėjimą. Tarp jų buvo Areopago narys
Dionizijus ir viena moteris vardu
Damaridė.

Jei žymiai vėliau, šeštame amžiu-
je gyvenęs krikščionių rašytojas, pa-
sirinko Dionizo Areopagiečio vardą,
vadinasi jis norėjo tarnauti Evange-
lijai graikų kultūros palikimu, norėjo,
kad jo raštuose susitiktų graikų iš-
mintis ir Kristaus paskelbta žinia.
Tačiau kodėl jis nuslėpė savo tikrąjį
vardą? Į šį klausimą jau iš dalies
atsakyta: jis norėjo, kad ir slapyvar-
džio pasirinkimas aiškiai bylotų apie
Evangelijos susitikimą su graikų
kultūra. Tačiau yra ir kitos autoriaus
anonimiškumą aiškinančios prielai-
dos. Pasak vienos jų, tai buvo bandy-
mas falsifikuoti, nukelti save keletą
šimtmečių į praeitį, į apaštalo Pau-
liaus laikus ir šitaip savo raštams
suteikti kone apaštališką autoritetą.
Vis dėlto labiau tikėtina yra kita
hipotezė: galbūt autorius nenorėjo
skelbti savo vardo dėl paprasčiausio
kuklumo. Savo kūryba šlovinti Dievą,
o ne statyti sau pačiam paminklą.

Iš kur mes žinome, kad Dionizas

Areopagietis gyveno ne šv. Pauliaus
laikais, bet šeštajame amžiuje?
Pseudo Dionizo Areopagiečio raštuo-
se atpažįstame tam tikras graikų
filosofijos sroves, gyvavusias penkto-
jo amžiaus pabaigoje. Tuo metu, jau
klestinčios krikščionybės laikais,
buvo atsiradusi vėlyvo platonizmo
srovė, Platono filosofiją paverčianti
tam tikra religijos forma ir politeiz-
mo apologija. Ji skelbė gamtos jėgų
dieviškumą ir neigė vieną Dievą visa-
tos kūrėją. Tokį iš esmės antikrikš-
čionišką Platono naudojimą Pseudo
Dionizas Areopagietis pajungė krikš-
čioniškam mokymui. Dievas sukū-
rė visą pasaulį, kuriame visos gam-
tos jėgos šlovina savo Kūrėją. Iš tuo
metu tarp graikų populiarios poli-
teistinės vizijos Dionizas Areopa-
gietis sukūrė kūrinijos šlovinimo
giesmę Kūrėjui.

Užuojauta 
Kinijos žmonėms

Bendrosios audiencijos pabaigoje
Benediktas XVI pareiškė užuojautą ir
vienybę dėl žemės drebėjimo Kinijoje
žuvusiems ir nukentėjusiems žmo-
nėms.

Mintimis esu su Sichuan ir kai-
myninių Kinijos provincijų gyvento-
jais, nukentėjusiais nuo žemės dre-
bėjimo, nusinešusio daugybės žmo-
nių gyvybes ir padariusio daug žalos,
– sakė Ganytojas. Visus raginu drau-
ge su manimi karštai melstis už žu-
vusiuosius. Dvasia esu su visais, nu-
kentėjusiais nuo šios didelės nelai-
mės. Meldžiu Dievą palengvinti jų
kančias. Viešpats telaimina visus, kas
stengiasi jiems padėti.

Pagal „Vatikano radiją“ parengė
N. Šmerauskas

Ateinantiems,
išeinantiems ir
sugrįžtantiems

DALIA CIDZIKAITÈ

Šiandien daugelio Amerikos šeštadieninių lituanistinių mokyklų
klasėse nuaidės paskutinis skambutis. Vieniems mokiniams jis bus
malonus ir ilgai lauktas atsisveikinimas su mokykla, mokytojais ir

mokslo draugais – iki kitų naujų mokslo metų. O dešimtokus – abiturien-
tus – skambutis palydės į naują jų gyvenimo kelią. Nors ir dažnai besi-
mokydama mokykloje, o vėliau ir universitete girdėjau šiuos žodžius, nors
ir pasišaipydavau iš jų su draugais, jaučiau, jog juose daug tiesos  – juk po
vasaros sugrįžę būdavome gerokai pasikeitę, kartais vieni kitus net sun-
kiai beatpažindavome, o palikę mokyklą visam laikui – retai susibėg-
davome. 

Turbūt ne vienas šeštadieninės lituanistinės mokyklos suolą šiais
metais paliksiantis abiturientas neskubės atsigręžti ir nors trumpam pri-
siminti, kiek šeštadienių buvo keltasi, kiek popiečių praleista mokykloje,
kas buvo tie mokytojai, kurie kantriai mokė, atrodo, Amerikoje gyvenant
nereikalingų dalykų – lietuvių kalbos, kultūros, papročių. Jie skubės už-
verti jau prirašytą lapą ir nekantraus atverti naują. Juk pati taip elgiausi
– skubėjau galvotrūkčiais įkelti koją į tą nežinomą, bet kartu ir viliojantį
naują gyvenimą. Tada dar nežinojau, jog uždariusi mokyklos duris, jų
neužrakinau. Ir vėliau dažnai į ją sugrįždavau, nors ir mintimis. Nes ten
paliko brangūs prisiminimai, pirmieji gyvenimo išbandymai ir svarbiausia
– mokytojai.

Paskutinis skambutis yra ne tik mokinių ir jų tėvų, bet ir mokytojų
šventė. Jiems tai ypač reikšmingos ir daug įvairių jausmų – džiaugsmą,
liūdesį, pasididžiavimą ir nerimą – sukeliančios jaunų žmonių palydos.
Tai jų ne vienerių metų darbo rezultatas, viliantis, jog paaugintas želmuo
ir toliau augs ir stiprės, naudosis jų suteiktomis žiniomis ir meile, ir gal-
būt visu tuo dalinsis su kitais. Ir jei ne dabar, tai rytoj, poryt ar po dauge-
lio metų padėkos už tai. 

Ant mano stalo guli ką tik iš ,,Draugo” spaustuvės atkeliavęs Mai-
ronio lituanistinės mokyklos Lemont 2007–2008 mokslo metų metraštis.
Šiais metais jam parinktas trumpas, tačiau bet kurios mokyklos esmę ir
prasmę labai taikliai nusakantis pavadinimas – ,,Laikas ateiti, laikas išei-
ti, laikas sugrįžti”. Tokiais žodžiais šią dieną pasitikime į lituanistines
mokyklas ateinančius, palydėkime išeinančius ir laukime vėl sugrįžtan-
čių. Su gražia ir prasminga mokinių ir mokytojų švente!

Nuotrauka iš Maironio lituanistinės mokyklos Lemont 
2007–2008 mokslo metų metraščio.

Aušros vartuose prasidėjo 
,,Malda už Vilniaus miestą”

Vilniaus Aušros vartuose gegu-
žės 16 d. prasidėjo ,,Maldos už Vil-
niaus miestą” šventė. Vilniaus Šv.
Teresės parapijos bendruomenė trijų
dienų renginiu kviečia Vilniaus mies-
telėnus bei miesto svečius atgaivinti
seną tradiciją – giesmėmis padėkoti

Švč. Mergelei Marijai už Vilniaus
globą.

Aušros vartų Mergelė Marija yra
žinoma visame pasaulyje kaip Lie-
tuvos ir ypač Vilniaus miesto simbo-
lis. Gynybinės sienos vartuose pa-
kabintas paveikslas saugojo Vilniaus

Aušros vartuose prasideda ,,Malda už Vilniaus miestą”. 
Tomo Černiševo (ELTA) nuotr.

miestą nuo nelaimių. Padėka Dievo
Motinai, reiškiama nuo XVIII a. pra-
džios, nepraranda reikšmės ir šiomis
dienomis.

Vilniaus Aušros vartų šventovė-
je, pagarsėjusioje stebuklais, per trijų
dienų šventę bus giedamos giesmės
Dievo Motinai, meldžiamasi už mies-
telėnus, miesto svečius, skaitomos
paskaitos apie Aušros vartų Gailes-
tingumo Motinos maldingumo tradi-
cijas, atliekama sakralinė padėkos
muzika Dievo Motinai už Vilniaus
miestą, bus suteiktas iškilmingas
Vilniaus miesto palaiminimas.

Sakralinę muziką savaitgalį Auš-
ros vartuose atliks žinomi solistai –
vargonininkai, fleitininkai, styginin-
kai, pučiamųjų instrumentų ansamb-
lis ,,Sostinės vario kvintetas”, griga-
liškojo giedojimo grupė ,,Schola
Gregoriana Vilnensis”, Šv. Teresės

parapijos choralinė grupė. Šv. Teresės
bažnyčios kriptoje vyks Švč. Sak-
ramento adoracija.

Pasakojama, kad pirmosios iškil-
mingos pamaldos pagerbti Aušros
vartų Dievo Motiną įvyko 1706 m. ge-
gužės 18 d., po Vilniaus gaisro. Daug
miesto gyventojų tuomet sakė patyrę
Marijos pagalbą, kai kurie net tvirti-
no regėję virš Šv. Teresės bažnyčios ir
Aušros vartų koplyčios pakilusią ir
liepsnas gesinusią Dievo Motiną. Nuo
tada įsigalėjo graži tradicija, kad kas-
met gegužės 18 d. susirinkdavo viso
Vilniaus miesto orkestrai ir nuo ryto
iki vakaro grieždavo Švč. Mergelei
gražias melodijas.

Gegužę Dievo Motina katalikų
nuo seno ypatingai pagerbiama, visą
mėnesį bažnyčiose vyksta gegužinės
pamaldos. 

ELTA
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Neseniai rašiau apie tai, kaip
1993 metais nuvykęs į Lietuvą Gedi-
mino prospekte netoli Seimo rūmų
esančioje „Vagos” knygyno vitrinoje
išvydau „Toyota” automobilį ir apie
jo ratus išdėliotas naujai išleistas
knygas. Ne man vienam užkliuvo ta
„Toyota” knygyne — Amerikos spau-
doje, turistų įspūdžiuose iš apsi-
lankymų Lietuvoje netrūko pašaipos
Lietuvai. Gal ir negalima kaltinti
knygyno, nes jis numatė, kad lietu-
viui tiek Lietuvoje, tiek išvykusiam į
užsienį didesne vertybe taps ne kny-
ga, bet automobilis, nors ir senas, o
vertingą knygą ar spaudą nusvers
bulvariniai leidiniai. 

Automobilis iš knygyno vitrinos
prapuolė, bet amerikiečiai turistai
pradėjo stebėtis ir šaipytis, kad Lie-
tuvoje pastatytas paminklas ameri-
kiečiui muzikantui Frank Zappa, apie
kurį, rašantieji prisipažino, nebuvo
net girdėję. Jie šaipėsi iš tokio keisto
krašto, o mane pykdė ir net skaudino,
kad atgavęs laisvę lietuvis paminklus
stato ne kovotojams už ją, ne kan-
kiniams, bet kažkokiam nežinomam
„rock” muzikantui, nieko bendro su
Lietuva neturėjusiam. Apie tai pradė-
jau rašinėti internete ir susilaukiau
pylos. Ir ne iš kokių „runkelių” ar
„skustagalvių”, bet iš savo pažįstamų
keturiasdešimtmečių su mokslo laips-
niais ne tik Lietuvoje, bet ir apsigy-
venusių Prancūzijoje, Italijoje, Ame-
rikoje. Pasirodo, nors ir turintis pavy-
dėtiną muzikos aparatūrą namuose ir
mėgstantis įvairią muziką, esmi vi-
siškas nemokša „rock” muzikoje.
Štai, pajuokti Frank Zappa paminklo
statytojai Vilniuje nušluostė nosį ne
tik man, bet ir amerikiečiams turis-
tams, besišaipantiems iš to pamin-
klo.

Š. m. gegužės 8 d. didžiuosiuose
Baltimore, Philadelphia, Washington
(gal ir kitų) miestų dienraščiuose pa-
sirodė AP agentūros išplatinta žinia
apie Frank Zappa ir Lietuvą. Man
įdomiausias aprašymas buvo išspaus-
dintas tik kitą dieną Baltimore
miesto dienrašty „The Sun” antrašte
„Vilnius is Wild About Zappa”. Žur-
nalistė Jean Marbella aprašo kaip
tarp naujai išrinktą Baltimore miesto
merę sveikinančių kitų miestų merų
laiškų pasirodė laiškas iš nežinomo
krašto — Lietuvos, iš Vilniaus mero.
Jame tarp įprastų sveikinimų, lin-
kinčių pasisekimo sunkiame darbe, ir
pasiūlymas priimti statulą. Statulą —
muzikanto Frank Zappa, anot Vil-
niaus mero, vieno iš garsiausių XX
amžiaus kūrėjų, vienijančio šiuos toli
vienas nuo kito esančius miestus.
„Frank Zappa?, — rašo žurnalistė —
Even if you know – and few do…”,
kad tai laukinės šukuosenos muzi-
kantas, kūręs siaubingas „rock” dai-
nas ir rimtą simfoninę muziką, gimęs
Baltimore mieste. Sunku suprasti, tę-
sia žurnalistė, kad miestas, kuriame
Zappa nėra niekada buvęs, siūlo jo
statulą gimtajam miestui. 

Siūlymas buvo svarstomas Balti-
more miesto Meno komisijos, kuria-
me dalyvavo Saulius Paukštys, (fo-
tografas ir Zappa sirgalių klubo Vil-
niuje pirmininkas su vertėju Artūru
Baubliu, ir vienbalsiai priimtas, o jo
siūlytojams padėkota plojimu. Įdomi-
ausia, kad ta pati komisija visai nese-
niai atmetė siūlymą statyti mieste
paminklą buvusiam, vienam iš popu-
liariausių ir labiausiai miestui nusi-
pelnusiam merui, vėliau buvusiam Ma-
ryland valstijos gubernatoriui Wil-
liam Donald Schaefer. Jis buvo labai
palankus lietuviams, jo įsakymu prie
Lietuvių namų buvo įrengtas nedide-
lis parkelis, duotas leidimas jame pas-
tatyti du lietuviškus kryžius ir kop-

lytstulpį. O prie prieškario laikais iš
Lietuvos atvežto ir Maryland valsti-
jos sostinėje Annapolis prie valstijos
rūmų pasodinto ąžuolo neleidžiama
prikabinti jokio lietuviško religinio
simbolio. Paminėtina, kad Baltimore
mieste, prie įėjimo į futbolo stadioną,
yra paminklas lietuvių kilmės futbolo
žaidėjui Johnny Unitas (Jonui Jo-
naičiui), tapusiam tos sporto šakos
legenda. Įeinantieji, nepasiekdami jo
rankos, kuri vadinama „golden arm”,
mėgsta patrinti jo kairės kojos batą,
kuris jau gerokai nublizgintas. 

Grįžtant prie muzikanto Zappa
(1940–1993), kodėl jis liko nežinomas
savo gimtajame mieste ir mažai žino-
mas visoje Amerikoje, o tapo popu-
liarus vienos, o gal ir dviejų kartų lie-
tuviams? Nors gimęs Baltimore mies-
te, Italijos graiko/arabo tėvo ir ita-
lės/prancūzės motinos šeimoje, gyve-
no ir kūrė Kalifornijoje. Nepaprastai
talentingas kaip muzikantas, kom-
pozitorius, dainininkas, filmų staty-
tojas, įvairiais žymenimis apdovano-
tas už savo kūrybą, Zappa nesusi-
laukė visuotinio populiarumo dėl sa-
vo kontraversinių poelgių, muzikos ir
dainų žodžių. Save vadino konser-
vatyviu, pasisakančiu už kapitalizmą,
už verslą be valdžios suvaržymų, už
laisvą spaudą. Bet viešai reiškė ne-
apykantą Amerikai, vadindamas jos
valdžią sukta, jos visuomenę mate-
rialistine, ypač prezidento Reagan
eros metu. Jis pasisakė prieš orga-
nizuotą religiją, ypač fundamentalis-
tus, kritikavo vadinamus „gėlių vai-
kus” ir dainininkus už narkotikų var-
tojimą (spėjama, kad pats juos varto-
jo), aštriai puolė cenzorius už filmų ir
muzikos cenzūrą. Sunkiai finansiškai
versdamasis, dainininkas savo įrašų

studijoje įrašė lytinį aktą imituo-
jančią garsinę juostą ir buvo teismo
nubaustas dešimčia dienų kalėjimo
už pornografijos platinimą, bet ir po
to nevengė nuogos erotikos, homo-
seksualizmo įvedimo į savo dainas.
Vienoje savo plokštelėje jis kaltino
Amerikos valdžią AIDS viruso gamini-
mu ir platinimu. Jis smarkiai puolė
antisemitus, bet kai žydai vienoje jo
dainoje įžvelgė antisemitinių elemen-
tų ir paskelbė jai boikotą, Zappa
apkaltino juos sufabrikavus kaltini-
mus, siekiant sukurti jiems naudin-
gus žydo stereotipus. 1971 m. koncer-
tuojant Europoje, Londone jis buvo
nustumtas nuo scenos, buvo sunkiai
sužeistas, visam laikui liko invalidu.
1990 m. pakviestas prezidento Vaclav
Havel lankėsi Čekoslovakijoje ir tapo
neoficialiu JAV kultūros atašė Čekos-
lovakijai. 1992 m., jau prostatos vėžio
kankinamas, labai sėkmingai koncer-
tavo Vokietijoje ir Austrijoje.

Baltimore dienraštis cituoja Sau-
liaus Paukščio žodžius, kad Zappa,
kaip menininkas ir net daugiau nei
menininkas, labai daug reiškia Lie-
tuvos žmonėms. Paukščio teigimu,
Zappa buvo laisvės balsas, kai prieš
1990 metus lietuviai negalėjo kri-
tikuoti visuomenės („could not criti-
cize society”). Vis dėlto cinikas many
niekada nesutiks, kad lietuvis siekė
laisvės „kritikuoti visuomenę”. Esu
įsitikinęs, kad lietuvis siekė laisvės
nuo komunistinio okupanto ir neži-
nau, kaip Zappa prie to prisidėjo. Bet,
kaip amerikiečių dienraštis rašo,
Baltimore miesto Meno komisija
vienbalsiai sutikdama priimti 50,000
dolerių vertės dovaną — bronzinę
Frank Zappa skulptūrą, taip pat neži-
nojo daininko ryšio su jų miestu... 

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIOAPMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO
Vilnius dūksta dėl muzikanto Frank Zappa
JUOZAS GAILA
gaila1@verizon.net

Kryžiai ir koplytstulpis parke prie Baltimore Lietuvių namų.

Lietuvio Johnny Unitas (Jono Jonaičio) statula Baltimore mieste, prie fut-
bolo stadiono.                                                                  Nidos Gailaitės nuotraukos
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Ar pakankamai žinome apie 
,,dainuojančios revoliucijos” ištakas?
AURELIJA TAMOŠIÙNAITÈ

Šiuo metu per įvairias pasaulio
kino teatrų sales keliauja režisierių
James Tusty ir Maureen Castle Tus-
ty juosta „The Singing Revolution”. Į
šio filmo premjerą Čikagos Gene
Siskel Film Center miestiečius ir jo
svečius pakvietė jau balandžio 6–8
dienomis. Tačiau nespėję šio filmo pa-
matyti balandį, galėsime jį pasižiū-
rėti netrukus, gegužės 23–29 dieno-
mis, tame pačiame kino centre. 

„The Singing Revolution” – tai
dokumentinė juosta apie Estijos ke-
lią, siekiant nepriklausomybės ir išsi-
vadavimo iš Sovietų Sąjungos. Tai pa-
sakojimas apie tai, kaip kultūra gali
pakeisti tautą, kaip daina gali su-
vienyti žmones ir pakeisti tautos
istoriją. ,,The New York Times” kino
kritikas Matt Zoeller Seitz apie filmą
rašo: ,,Prisiminkite ‘Casablanca’ sce-
ną, kurioje prancūzų kariai, nekreip-
dami dėmesio į vokiečius, dainuoja
‘La Merseillaise’. Tada padauginkite
dainuojančiuosius tūkstančiais. Tai
tik maža dalelytė, siekiant įsivaiz-
duoti ‘The Singing Revolution’ galią”
(„The New York Times”, 2007 m.
gruodžio 14 d.). Šiuo filmu režisieriai
siekia papasakoti Vakarų pasauliui
apie ,,dainuojančios revoliucijos” išta-
kas, jos reikšmę Baltijos šalių likimui. 

Mūsų skaitytojams nereikia pris-
tatyti ,,dainuojančios revoliucijos”
reiškinio – visi pamena 1987–1990
metais trijose Baltijos šalyse vyku-
sius taikius mitingus, kuriuos lydėda-
vo daina. Tokioje aplinkoje Lietuvoje
išaugo ir Sąjūdis. Tačiau, pasak Mau-
reen ir James Tusty, nors Baltijos
žmonės ir žino savo istoriją, to nega-
lima tvirtinti apie kitas pasaulio
šalis. Todėl šis filmas – tai siekis pasi-
dalinti su kitais įkvepiančiu Baltijos
šalių pavyzdžiu. 

Filme pasakojami įvykiai nuo pat
1939 metų, kai buvo pasirašytas Rib-
bentropo-Molotovo paktas, kuriuo

Estija pateko į Sovietų Sąjungos
įtakos zoną, iki pat 2004 metais
įvykusios paskutinės Dainų šventės
(,,Laulupidu”). Daugiausia dėmesio
juostoje skiriama okupacijos laikotar-
pio pradžiai, penktajam XX amžiaus
dešimtmečiui, kai sovietų žiaurumai
visose trijose Baltijos šalyse buvo
patys didžiausi. Kitas svarbus epizo-
das, kuriam teikiamas didelis dė-
mesys filme, – Gorbačiovo ,,perestroi-
kos” ir ,,glastnost” laikotarpis. Bū-
tent šiuo laikotarpiu susikūrė įvairūs
judėjimai, sąjūdžiai ir organizacijos,
vėliau atvedę šalis į nepriklausomy-
bę. Daina – šiame filme parodyta kaip
vienijanti jėga, kuri palaikė neprik-
lausomybės dvasią nuo pat 1947 me-
tų, kai Estijos kompozitoriaus Gus-
tav Ernesaks patriotinė daina „Mu
isamaa on minu arm” perėjo cenzūrą
ir buvo sudainuota Dainų šventės
metu. Ši daina 50 metų buvo neprik-
lausomybės šaukliu ir neoficialiu
Estijos himnu.

Dokumentinės juostos kūrėjai –
estų kilmės James Tusty ir jo žmona
– 1999 metais gyveno Taline ir dėstė
Talino universitete. Būdami ten jie
susidomėjo ,,dainuojančia revoliuci-
ja” ir 2001 metais sugrįžo į Estiją
kurti dokumentinio filmo. Juostos
režisieriai pakalbino daugiau nei 40
judėjimo vadovų, Estijos politikų ir
gyventojų. 2004 metais Taline turėjo
įvykti „Laulupidu”, Estijos dainų
šventė, kuri vyksta tik kas penkerius
metus. Todėl jeigu režisieriai nebūtų
nufilmavę šventės 2004-aisiais, jiems
būtų reikėję laukti dar 5 metus, kad
galėtų nufilmuoti kitą. Kadangi ši
šventė suvaidino labai svarbų vaid-
menį Estijos kelyje į nepriklausomy-
bę, buvo būtina ją nufilmuoti. Tad
dar neturėdami pinigų, režisieriai
nusprendė pradėti filmavimą. 

Juostos kūrimas užtruko beveik
2 metus. ,,The Singing Revolution”
premjera įvyko 2006 metų gruodžio 1
dieną Black Nights filmų festivalyje
Taline. Pasak režisierių, nors filmas
buvo kurtas užsienio žiūrovams, jie
negalėjo įsivaizduoti geresnės filmo
premjeros nei Taline. 

,,Dainuojančios revoliucijos” pa-
vadinimą pirmasis pavartojo Estijos
aktyvistas ir menininkas Heinz Valk,
viename savo straipsnių aprašęs
1988 metais Dainų šventės metu per
naktį vykusias demonstracijas. Vie-
nas šios revoliucijos idėjinių vadų,
pirmasis posovietinės Estijos minis-
tras pirmininkas Mart Laar teigia,
jog „jauni žmonės, be jokių politinių
partijų, be jokių politikų, tiesiog su-
sirinko drauge, ne dešimtimis tūks-
tančių, bet šimtais tūkstančių, dai-
nuoti ir įkvėpti tautai naują dvasią.
Tai buvo pagrindinė ‘dainuojančios
revoliucijos’ idėja.”

Režisieriai tikisi, jog žiūrovus fil-
mas įkvėps taip, kaip juos įkvėpė
,,dainuojanti revoliucija”. 

Daugiau informacijos apie tai,
kur kituose JAV miestuose bus rodo-
mas šis filmas, galite rasti apsilankę
tinklalapyje: www.singingrevolu-
tion.com. Kaip jau minėta, Čikagoje
,,The Singing Revolution” bus ro-
domas Gene Siskel kino centre ge-
gužės 23–29 dienomis.

Parengta pagal 
www.singingrevolution.com

ir ,,The New York Times” informaciją

1987 metais Hirve parke, Taline, susirinkusi taiki demonstrantų minia.

2004 m. Dainų šventė Taline.

Dokumentinės juostos ,,The Singing Revolution” kūrėjai – James ir Mau-
reen Castle Tusty – su dukrele. 

,,Lauluvaljak” – Dainų slėnis Taline, kur prasidėjo ,,dainuojanti revoliucija”.

Gegužės 20 d., antradienį, 
7:30 val. v. 

Balzeko lietuvių kultūros
muziejus 

(6500 South Pulaski Road, 
Chicago, IL 60629) 

kviečia į estų dokumentinio filmo
,,Dainuojanti revoliucija”

peržiūrą ir susitikimą su filmo
prodiuseriu James Tusty. 

Įėjimas nemokamas. 
Daugiau informacijos teikiama
muziejaus tel.: 773-582-6500.  
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Išeivija susirùpinusi valstybès
pamatais

Nužudytâ� Lietuvos pasienietî�  
primins knyga

JAV pasaulinei kovai su AIDS 
skirs 50 milijardû doleriû�

Vilnius, gegužės 16 d. (BNS) –
Kitą savaitę vyksiančius Gruzijos
parlamento rinkimus stebės daugiau
nei šimtas stebėtojų iš Lietuvos, tarp
kurių - beveik 20 parlamentarų.

95 stebėtojai į Gruziją vyks pagal
Rytų Europos studijų centro (RESC)
įgyvendinamą projektą.

Kaip pranešė centras, šią rinki-
mų stebėtojų misiją sudaro pilietinėje
ir politinėje veikloje aktyvus Lietuvos
jaunimas: jaunieji konservatoriai, so-
cialdemokratai, liberalai, Lietuvos
jaunimo organizacijų tarybos
(LiJOT), Atlanto sutarties Lietuvos
bendrijos (LATA) atstovai ir VU Tar-
ptautinių santykių ir politikos moks-
lų instituto studentai.

Lietuvos rinkimų stebėtojai ver-
tins Gruzijos pasiruošimą parlamen-
to rinkimams, rinkimų dieną stebės
balsavimo procedūras bei balsų skai-
čiavimo procesą Tbilisio ir regioninių
miestų rinkimų apylinkėse.

Bendradarbiaujant su projekto
partneriais Lietuvoje ir Gruzijoje,
Lietuvos rinkimų stebėtojų misijos
dalyviams Vilniuje buvo surengti rin-
kimų stebėjimo mokymai. Jų metu
misijos dalyviams buvo pristatyta
bendra Gruzijos politinė padėtis, par-
tinė sistema, misijos dalyviai buvo
supažindinti su rinkimų sistema
Gruzijoje, rinkimų procedūromis bei

rinkimų stebėtojo funkcijomis, teisė-
mis ir pareigomis.

Gruzijos parlamento rinkimai
vyks gegužės 21 dieną.

Pasak RESC direktorės Kristinos
Vaičiūnaitės, ,,Rytų Europos studijų
centras šiuo projektu taip pat skatina
Lietuvos jaunimą domėtis Gruzija,
jos politine sistema ir demokratinių
įstaigų veikla”.

,,Užmegzti ryšiai su Gruzijos jau-
nimo organizacijomis padės vystyti
bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir
Gruzijos iniciatyvių ir aktyvių jaunų
žmonių. Šis projektas taip pat prisi-
deda įgyvendinant Lietuvos užsienio
politikos prioritetus Rytų Europoje ir
Pietų Kaukaze. Demokratijos stipri-
nimas šiuose regionuose itin svarbus
kuriant pastovią ir saugią erdvę Eu-
ropos Sąjungos kaimynystėje”, – kal-
bėjo K. Vaičiūnaitė.

Projektą finansuoja Lietuvos už-
sienio reikalų ministerijos Vystomojo
bendradarbiavimo ir paramos demo-
kratijai programa.

Tokia pat 93-ųjų Lietuvos stebė-
tojų misija vyko ir į š. m. sausio 5 die-
ną vykusius pirmalaikius Gruzijos
prezidento rinkimus. Tuomet Lietu-
vos rinkimų stebėtojai pripažino, kad
prezidento rinkimai atitiko demok-
ratiškiems rinkimams keliamus rei-
kalavimus.

G. Žagunio žūties vietoje yra pastatytas granitinis paminklas.      ELTOS nuotr.

Vilnius, gegužės 16 d. (BNS) –
Seimas nutarė kasmet skirti apie 70
mln. litų visų darželinukų ir pradinių
klasių moksleivių maitinimui. Nuo
rugsėjo nemokamus pietus gaus visi,
nepaisant, kokio storumo yra tėvų pi-
niginė. Parlamentarai palaimino ne-
mokamus pietus įteisinančią Socia-
linės paramos mokiniams įstatymo pa-
taisą.

Seimo narys Gintaras Steponavi-
čius mano, kad tuos 60–70 mln. litų ga-
lima skirti mokytojų atlyginimams ir

kitoms problemoms spręsti.
Konservatorė Vincė Vaidevutė

Margevičienė mano, kad vaikų auklė-
jimui vienodos sąlygos duos naudos:
„Net ir pradinukai jaučiasi labai nus-
kriausti, kai juos skirsto į socialiai
remtinus arba ne.” 

Socialdemokratas Algirdas Sysas
irgi tikino, kad įstatymas yra naudin-
gas. „Ne visi tėvai spėja pasirūpinti sa-
vo vaikais. Mes parodome naują koky-
bę. Žinoma, jokios prievartos nebus.”

Lietuva î Gruzijâ� siunçia
gausû� stebètojû bùrî�

Atkelta iš 1 psl. Dainius
Da-bašinskas ir Darius Jurgelevičius.
Šie pareigūnai yra paskirti Lietuvos
pre-zidento”, – teigiama V. Adamkui
ad-resuotoje rezoliucijoje, kurią
pasiūlė LFB Los Andgeles sambūrio
pirmi-ninkas dr. Rimtautas
Marcinkevičius. ,,Prašome Jūsų,
pone Prezidente, ap-ginti valstybės
garbę ir kuo greičiau atleisti iš
pareigų asmenis, kurie nėra verti
toliau rūpintis valstybės saugumu.” 

Dar vienoje V. Adamkui adresuo-
toje rezoliucijoje teigiama, kad de-
mokratinė Lietuvos valstybė turi būti
kuriama ant švarių pamatų, o jai tar-
naujančių pareigūnų reputacija turi
būti nepriekaištinga. ,,Raginame iki
galo įgyvendinti liustraciją Seime,
Vyriausybėje, valstybės tarnyboje ir
teismuose. Aukštų valstybės pareigų

negali užimti asmenys, pažeidę Lie-
tuvos Respublikos įstatymus ir nuslė-
pę savo bendradarbiavimą su Sovietų
Sąjungos specialiosiomis tarnybomis
arba apie bendradarbiavimą pranešę
tik VSD vadovybei”, – rašoma LFB
antrojoje rezoliucijoje. 

Prezidento patarėjas, Vidaus po-
litikos ir analizės grupės vadovas
Lauras Bielinis vakar teigė, kad pre-
zidentas, atsisakydamas priimti R.
Marcinkevičių pokalbio, nepasielgė
kaip nors išskirtinai. Esą Prezidentū-
ra gauna daugybę įvairių piliečių ar
organizacijų raštų. Jie ant prezidento
stalo patenka per sekretoriatą. ,,Po-
nas Marcinkevičius gali būti ramus –
nepraeis nė diena, o jo rezoliucija bus
pateikta prezidentui”, – tikino L. Bie-
linis.

Apsilankykite
www.draugas.org

Vilnius, gegužės 16 d. (ELTA) –
Per artimiausius penkerius metus
JAV kovai su ŽIV/AIDS skirs 50 mlrd.
dolerių, praneša BBC.  JAV atstovų
rūmuose priimtas sprendimas dau-
giau nei tris kartus padidinti išlaidas
(nuo iki šiol skirtų 15 mlrd.) kovai su
ŽIV/AIDS Afrikoje ir kituose šios li-
gos ypač pažeistuose pasaulio regio-
nuose.

Demokratų partijos atstovės
Nancy Pelosi teigimu, kovoti su
ŽIV/AIDS epidemija yra labiau mo-
ralinis dalykas, kurio turtingos šalys
negali nepaisyti.

Tai didižiausia iki šiol JAV inves-
ticija kovai su viena konkrečia liga.
Praėjusių metų gegužę prezidentas

W. G. Bush siūlė Kongresui papildo-
mai skirti 30 mlrd. dolerių 2,5 mln.
žmonių gydymui bei ligos prevencijai.

Iki šiol daugiausia programos lė-
šų buvo skiriama Vietnamui, Gaja-
nai, Haičiui ir 12 Afrikos šalių, o da-
bar programą planuojama plėsti ir įt-
raukti Malavį, Svazilandą, taip pat
Karibų regiono valstybes.

Šio sumanymo priešininkai teigė,
kad tai per nelyg brangi programa ir
kad daugiau dėmesio reikėtų skirti
JAV vidinėms problemoms, kylan-
čioms dėl šios ligos, spręsti.

Jungtinių Tautų duomenimis, du
trečdaliai iš visų apsikrėtusių ŽIV gy-
vena Afrikoje.

Vilnius, gegužės 16 d. (BNS) –
17-ųjų pasieniečio Gintaro Žagunio
žūties metinių išvakarėse Valstybės
sienos apsaugos tarnyba (VSAT) iš-
leido knygą apie pirmąjį po Neprik-
lausomybės atkūrimo žuvusį Lietu-
vos pasienietį. Ją parašė buvęs pasie-
nietis atsargos kapitonas Vytautas
Voveris.

Knygoje autorius pasakoja apie
tarnybos draugo vaikystę Pakruojo
rajono Rozalimo miestelyje, mokslo ir
gyvenimo metus Trakuose bei tarny-
bą tuomet neramiame Lietuvos ir
Baltarusijos pasienyje.

Atskiras knygos skyrius yra skir-
tas tragiškai 1991-ųjų birželio 19-a-
jai, kuomet tarnybos metu buvo nu-
šautas beginklis patrulių tarnybos
baro pamainos viršininkas 33 metų
G. Žagunis.

Leidinyje gausu įvairaus laiko-
tarpio iliustracijų, taip pat V. Voveris

surinko nemažai to meto įvykių liudi-
ninkų atsiminimų, istorinių faktų, G.
Žvagunio mamos, sesers bei žmonos
pasakojimų apie Šalčininkų rajono
Krakūnų kaime žuvusį pasienietį.

Pasak VSAT, šis leidinys turėtų
sudominti ne tik šių dienų pasienie-
čius, besidominčius naujųjų laikų
Lietuvos istorija bei pasienio tarny-
bos raida – knyga bus naudinga ir Pa-
sieniečių mokyklos kursantams bei
Mykolo Romerio universiteto studen-
tams, besimokantiems pagal teisės ir
valstybės sienos apsaugos programą.

Žuvusiojo vardu yra pavadinta
Dieveniškių kilpoje veikianti VSAT
užkarda. G. Žagunio žūties vietoje
yra pastatytas granitinis paminklas.
Pasienietis po mirties apdovanotas
Pirmojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordi-
nu, taip pat Šaulių Žvaigždės ordinu,
Sausio 13-osios atminimo medaliu.

Gegužės 18-oji – Pasaulinė mirusiųjų nuo AIDS diena. Gedimino Savickio (ELTA)
nuotr.

Darželinukai ir pradinukai gaus
nemokamus pietus
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Prof. Egidijus Aleksandraviçius
Balsas.lt

Tautinių mažumų ir išeivijos de-
partamentas (TMID) prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės balandžio
16–18 dienomis surengė užsienio lie-
tuvių ugdymo įstaigų mokytojų foru-
mą „Lituanistinis švietimas: pers-
pektyvos ir tendencijos”, kuriame da-
lyvavo per 100 dalyvių iš 30 užsienio
valstybių. Forume taip pat dalyvavo
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės val-
dybos ir šios valdybos Švietimo rei-
kalų komisijos atstovai, Lietuvos val-
džios, švietimo, kultūros bei kitų įs-
taigų atstovai. Tai pirmasis toks di-
delis  renginys, skirtas lituanistinio
švietimo problematikai. Jame profe-
sorius E. Aleksandravičius, Vytauto
Didžiojo universiteto Išeivijos studijų
vadovas, skaitė pranešimą ,,Globali-
zacijos iššūkiai tautinei mokyklai už-
sienyje”. Šiame straipsnyje autorius
gvildena lituanistinio mokymo prob-
lemas užsienyje.

Ar neatsitiko taip, kad patys ne-
labai žinodami kaip persitvarkyti,
imamės patarti labiau pažengusių ša-
lių mokyklose atsidūrusių emigrantų
vaikų lietuvybės mokytojams?

Praėjo kelios savaitės nuo LR
Seime kelias dienas vykusio forumo
lituanistinio švietimo išeivijoje tema.
Jo pranešimai ir svarstymai sukėlė ne-
maža klausimų. Nesusilaikau nekyš-
telėjęs trigrašio į šią temą, kuri yra
verta didelio rūpesčio ir supratimo.

Galima neabejojant teigti, kad iš-
eivijos jaunuomenės lietuviškojo švie-
timo sunkumai yra susiję su keliomis
lemtingomis aplinkybėmis. Pirmiau-
sia atkreiptinas dėmesys į faktą, kad
lituanistinio mokymo sistema šian-
dien be didesnių išlygų yra lygiagreti
imigracijos šalių švietimo sistemai.
Taigi, visada yra papildoma, antraei-
lė, didesniu mastu neturinti tame
krašte oficialaus statuso (išskyrus ne-
lengvas dienas Vokietijoje gyvenančią
Vasario 16-sios gimnaziją). Tačiau eg-
zistuoti lygiagrečiai pagrindinei imi-
gracijos krašto švietimo sistemai –
dar nereiškia neturėti kultūrinių ir
mokymo sąsajų su ja. Lituanistinis
švietimas negali nereaguoti į tuos
skirtumus, kuriuos nesunkiai paste-
bėsime Airijos, Vokietijos, JAV ar Is-
panijos mokyklose, mokinių bend-
ruomenėse ir mokytojų elgesyje.

Jei šiandien mūsų Vyriausybė
ryžtasi tiesti bendradarbiavimo ir pa-
ramos ranką išeivijos lituanistinėms
mokykloms, tai neišvengiamai susi-
duriama su skirtumais tarp Lietuvoje
viešpataujančios švietimo kultūros ir
tų Vakarų kraštų, kuriuose veikia
remtinos lituanistinės mokyklos. Žiū-
rėdami į tą lituanistinį švietimą iš
nūdienos Lietuvos pusės, turėsime
pripažinti, kad tai didele dalimi bus
bėdų ir uždususios švietimo pertvar-
kos nuvargintos, mūsų valdžios poli-
tika nusivylusios mokytojų bendruo-
menės žvilgsnis į darbą geriau išvys-
tytų, toliau pažengusių ir mums pa-
tiems pavyzdžiu galinčių būti šalių –
Didžiosios Britanijos, Airijos ir net Is-
panijos bei Amerikos – švietimo sis-
temas. Patys nelabai žinodami, kaip
keistis ir persitvarkyti, imamės pa-
tarti ir padėti labiau pažengusių šalių
švietimo bendruomenių pakraštyje
atsidūrusiam lituanistiniam švieti-
mui. Tai yra tikras iššūkis, kuris ver-

čia labai tikroviškai vertinti savo ge-
bėjimus ir verčia gerai pamatuoti pa-
žadus bei priemones. Pavojų nuolat
kelia Lietuvos politinio elito siekis tik
agitaciniais tikslais rodyti rūpestį iš-
eivijos likimu. Kasdienio švietimo
darbo darbininkai išeivijoje nesun-
kiai galėjo tai atpažinti.

Taigi, pažvelkime į mūsų valsty-
bės valdžios ketinimus iš anksčiau
aptarto taško. Svarbiausia yra susi-
gaudyti, kokie sunkumai mūsų lau-
kia, o tada tikėtis, kad susidūrus su
jais nenusvirs rankos. Pradėkime
nuo to, kad remdamiesi savo trau-
muota patirtimi turėsime patarti,
kaip dirbti už mus pačius geriau su-
sitvarkiusiose šalyse, turinčiose gilias
švietimo tradicijas. Tai paradoksalu,
bet ne beviltiška. Tiesiog turime su-
vokti, kad be imigracijos šalių švieti-
mo kultūros gilaus pažinimo mes ne-
apsieisime. Kiekvieno krašto bend-
ruomenėse tikrai yra atviros galimy-
bės tai padaryti. Reikia gerai išma-
nyti, kas darosi vietinėse mokyklose,
kad geriau derėtų savaitgaliais litua-
nistinėse mokyklose siūlomi dalykai.
Kitaip iš oficialių mokyklų parėję mo-
kiniai parsineš vienokius švietimo el-
gesio pavyzdžius, o šeštadieniais su-
sidurs su kitokiomis mokytojų elgse-
nomis. Visais atvejais didžiausias pa-
vojus kils dėl to, kad vaikai šeštadie-
nines mokyklas gali priimti kaip
bausmę, nes jų vietiniai bendraam-
žiai visiškai kitaip leis savo savaitga-
linį laisvalaikį.

Galima įtarti, kad šioje plotmėje
vargiai galėsime Vilniaus pedagogi-
niame universitete atlikti visus namų
darbus: žinoma, nebent galvosime,
kad naujieji mūsų imigrantai yra ir il-
gai bus tiesiog posovietinio šleifo, nu-
tįsusio į Vakarus, dalis. Jei manysim,
kad tai tiesiog žmonės, kuriems rusų
kalba ir posovietinės rusų kultūros
ženklai yra artimesni už anglų, ai-
rių, ispanų ar amerikiečių papročius.
Žymia dalimi naujosios lietuvių emig-
rantų bangos kultūrinė savimonė ir
atmintis yra įtakota Stokholmo sind-
romo, ir todėl net svetur išlieka rusų
kultūrinių įtakų lauke. Atliekami an-
tropologiniai tyrimai būtent ta link-
me kreipia diagnozes. 

Kitais žodžiais tariant, kaip Lie-
tuvoje, taip ir svetur susiduriama su
sunkiai įveikiama kliūtimi, kuri iš-
kyla mentalinių lūžių metu. It baro-
nui Miunchauzenui lietuvių švieti-
mui reikia save už plaukų ištraukti iš
balos. Negana sakyti, kad lituanis-
tinio švietimo užduotis – tiesiog pra-
tęsti iš gimtosios Lietuvos atsineštą
tapatybę. Lietuvoje taip pat sunkiai
sekasi ugdyti nuo sovietinio palikimo
ar postkolonialinių ydų išsivadavusią
jaunąją kartą, nes patys ugdytojai ir
tėvai negali atsikratyti to palikimo.
Visad sunku, kai sąmoningai siekia-
ma taip mokyti vaiką, kad jis būtų ki-
toks nei mes patys (vyresnieji, ugdy-
tojai etc.) esame.

Apibendrindami tiesiog pasaky-
kime, jog lituanistinio švietimo dias-
poroje organizatoriai iš Lietuvos pu-
sės patys atstovauja miglotai save su-
vokiančiai ir persitvarkyti nesuge-
bančiai sistemai, kurios liūdniausias
požymis yra biurokratiniu centraliz-
mu dvelkianti mokinių pasiekimų
vertinimo praktika ir pats didžiau-
sias vaikų prislėgtumas bei pažemi-
nimas visoje Europos Sąjungoje.

Ar galime pamokyti emigrantus lietuvybès?

Tačiau yra ir kita vilties teikianti
šios bylos pusė. Jei Lietuvos švietimo
valdžios bendradarbiavimas su išei-
vijos lituanistinio švietimo sistema
bus ne primityviai vienpusis, įsak-
miai pamokantis, o sieks gauti ir grįž-

tamąjį ryšį, priimti tam tikrus ženk-
lus iš Vakarų – tai gali padėti keistis
ir mūsų pačių požiūriams į švietimo
sistemą Lietuvoje ir teikti vilčių jos
atsinaujinimui ateityje.

Pradėkime nuo to, kad remdamiesi savo traumuota patirtimi turėsime patarti,
kaip dirbti už mus pačius geriau susitvarkiusiose šalyse, turinčiose gilias švietimo
tradicijas.                                                                                             

Vilnius, gegužės 16 d. (ELTA) –
Ikimokyklinių vaikų ugdymo įstaigų,
studentų bendrabučių atnaujinimui,
naujos šiuolaikinės mokymo įrangos
įsigijimui, brandos egzaminų vykdy-
tojų bei vertintojų darbui apmokėti iš
Privatizavimo fondo lėšų skirta dau-
giau kaip 40 mln. litų.

Šiomis lėšomis bus įgyvendina-
mos Vyriausybės  patvirtintos Įstai-
gų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo
programą, infrastruktūros gerinimo,
Brandos egzaminų kokybės tobulini-
mo bei Mokslo ir studijų sistemos to-
bulinimo programos.

Įgyvendinant ikimokyklinio ug-
dymo įstaigų infrastruktūros gerini-
mo programą, numatoma suremon-
tuoti 33 tokių įstaigų pastatus, už-

tikrinti sveikesnes ir saugesnes vaikų
ugdymo sąlygas. Šiems darbams skir-
ta 7 milijonai 782 tūkst. litų.

3 milijonai 700 tūkst. litų skirta
Brandos egzaminų kokybės tobulini-
mo programai. Šios lėšos bus naudo-
jamos už darbą apmokėti 47 tūkst.
brandos egzaminų vykdytojų ir ver-
tintojų.

Įgyvendinant Mokslo ir studijų
sistemos tobulinimo programą, 14
universitetų ir 15 kolegijų įsigis šiuo-
laikinės mokomosios įrangos, iš da-
lies bus atnaujinti 30 valstybinių
aukštųjų mokyklų bendrabučiai, pra-
dėtos įgyvendinti 5 nacionalinės
mokslo programos. Šiam tikslui 2008
metais iš Privatizavimo fondo skirta
28 milijonai 699 tūkst. litų.

Švietimo srities programoms
skirta 40 milijonû litû�



Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

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

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

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

Tel. 630-571-2630
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

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

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

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

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimâ

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

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

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

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

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

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

Chirurgai 

DDrr.. VViiddaa II..PPuuooddžžiiūnniieenn�
HHeeaalltthhyy CCoonnnneeccttiioonn

CChhiirroopprraaccttiicc && RReehhaabb CClliinniicc

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

patarimai.

1166554477 WW.. 115599 SSttrreeeett
LLoocckkppoorrtt,, IILL 6600444411 

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

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

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

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

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

9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge

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

TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Plastinè chirurgija

Stuburo ir skausmo ligos 

Chiropraktika ir 
manualinè terapija

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

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

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

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

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

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

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

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

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

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

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

663300--994411--22660099

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

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

VVIIKK DDUUGGAARR,, MMDD
Illinois Pain Institute

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

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

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

SKAITMENINĖ TELEVIZIJA: 
KAS ŽINOTINA PEREINAMUOJU 

LAIKOTARPIU
Perėjimas nuo analoginės prie

skaitmeninės televizijos Jungtinėse
Amerikos Valstijose bus vykdomas vi-
sos šalies mastu ir planuojamas baig-
ti kitų metų vasarį (remiantis dar
2006 metais priimtu vyriausybiniu
nutarimu). Šis pasikeitimas turėtų
patikti didžiajai daugumai žmonių,
nevengiančių leisti laiką prie TV
ekranų. Perėjus prie skaitmeninių
signalų turėtų pagerėti vaizdo koky-
bė, atsirasti daugiau kanalų, būtų
daug veiksmingiau panaudojamos
transliavimo bangos. Deja, tuo pat
metu svarbu pabrėžti, jog visi, besi-
naudojantys senosiomis, zuikio ausis
primenančiomis, kambarinėmis an-
tenomis arba ant stogo iškeltomis
,,gervėmis”, televizijos programų ma-
tyti nuo kitų metų vasario 19 ne-
galės. 

Manoma, kad daugiausia tokių
asmenų, ,,nespėjančių” koja kojon su
numatomais pasikeitimais, gali būti
tarp pagyvenusių žmonių, vienišų bei
gyvenančių atokiose vietovėse, taip
pat tarp prastai kalbančiųjų angliš-
kai. Todėl visuotinį vartotojų dėmesį
bandoma patraukti kuo įvairesnėmis
informacinėmis priemonėmis. Iš es-
mės, norint užsitikrinti, kad jūsų te-
levizorius galės priimti skaitmeni-
nius signalus ir toliau rodys jūsų
mėgstamas laidas, reikėtų atkreipti
dėmesį į šiuos dalykus:

• Nustatyti, ar perėjimas prie
skaitmeninių signalų palies Jūsų na-
mus. Neverta jaudintis, jei naudo-
jatės kabeline, palydovine ar kitomis
mokamomis televizijos transliacijos
sistemomis. Nors dėl viso pikto galite
atsiklausti paslaugos pardavėjo, grei-
čiausiai jūsų televizorius po visuo-
tinio perėjimo veiks lygiai taip pat,
kaip ir dabar.

• Jei turite televizorių su įmon-
tuotu skaitmeniniu blokeliu (,,digital
tuner”), tai pat galite būti ramūs, nes
šie televizoriai yra iš anksto pri-
taikyti skaitmeninei transliacijai.

Norėdami sužinoti, ar jūsų televizo-
riuje yra toks blokelis, pavartykite jo
naudojimo instrukciją arba kreip-
kitės į gamintoją. 

• Jei turite tik analogines trans-
liacijas perduodantį televizorių, jums
reikės arba įsigyti naują televizorių
su skaitmeniniu blokeliu, arba nusi-
pirkti specialų signalų perdirbtuvą
(,,TV converter box”), kuris įmontuo-
jamas analoginiame televizoriuje. Ži-
noma,  visuomet galite užsisakyti ka-
belinės ar palydovinės TV paslaugas
ir taip išvengti papildomos įrangos
pirkimo. 

TV signalų perdirbtuvai yra par-
duodami daugumoje namų apyvokos
reikmenų parduotuvių ir turėtų kai-
nuoti nuo 40 iki 70 dolerių. Vyriausy-
bė siūlo visoms šeimoms nemokamai
užsisakyti po du 40 dolerių vertės ku-
ponus, už kuriuos būtų galima įsigyti
minėtus perdirbtuvus. Kuponai yra
dalijami specialios nacionalinės pro-
gramos (TV Converter Box Coupon
Program) ribose, o už jų išsiuntimą
gyventojams yra atsakinga JAV Ko-
mercijos Departamento jurisdikcijoje
esanti Nacionalinė telekomunikacijų
ir informacijos tarnyba (U.S. Depart-
ment of Commerce’s National Teleco-
mmunications and Information Ad-
ministration). 

Užsisakyti šiuos kuponus galima
keliais būdais: paskambinus nemoka-
mu telefonu: 1-888-388-2009, nuėjus
į  interneto svetainę adresu: www.
DTV2009.gov ar parašius laišką:
P.O. Box 2000, Portland, OR 97208.
Norintys siųsti prašymą faksu, gali
tai padaryti numeriu 1-877-DTV-
4ME2 (1-877-388-4632). Beje, klau-
sos sutrikimų turintiems vartotojams
yra skirta speciali telefono linija: 1-
877-530-2634. 

Pagal Federal Communications
Commission bei žiniasklaidos 

informaciją parengė 
Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

PAGUODOS TELEFONAS
1-866-438-7400

Skambinkite nemokamai
kiekvienâ ketvirtadienî, 

nuo 6 val. v. iki 9 val. v. (Çikagos laiku)

JAV LB SOCIALINIÛ 
REIKALÛ TARYBOS

Konfidencialumas
garantuojamas

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

LAKE COUNTY
PLASTIC SURGERY

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

www.lc-plasticsurgery.com
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

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

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

GinekologijaDr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

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

PPIIGGIIAAUUSSIIOOSS KKAAIINNOOSS!!!!!!

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

WWeebb ssiittee:: www.vytistours.com

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

EE--mmaaiill:: pencylar@comcast.net

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

Ruošiame 2008 m. keliones 
î Õiluvos 400 metû jubiliejû.

D∂l informacijos skambinti Ritai Pençylienei

NAUJAS KRYŽIAŽODIS –
SUDOKU

Nuo šiol kryžiažodžių mėgėjams pasiūlysime dvejopus kryžiažodžius: taip
vadinamą klasikinį ir sudoku. Šįkart sūlome visame pasaulyje paplitusį ir
daugelio mielai sprendžiamą sudoku (kas tai ir kaip jį spręsti, skaitykite že-
miau) – Redakcija.

Sudoku – tai galvosūkiai, kuriuose reikia surasti ir įrašyti skaitmenis nuo
1 iki 9 taip, kad skaitmenys nesikartotų eilutėse, stulpeliuose bei paryškin-
tuose 9 langelių (3x3) kvadratuose. Dažniausiai sudoku sprendžiami 9 eilučių
ir stulpelių galvosūkiai, kuriuose įrašyta keletas pradinių skaitmenų. 

Pirmą kartą toks galvosūkis išspausdintas New York XX a. aštuntojo
dešimtmečio pabaigoje (tuomet jis vadintas „Number Place”). Sudoku paplito
Japonijoje 1986 metais, kur gavo ,,sudoku” vardą (žodis ,,sudoku” kilęs iš ja-
ponų kalbos, reiškia ,,vienintelis skaičius”), o 2005 metais jie pasidarė popu-
liarūs kitose šalyse. 

Sudoku Nr. 1
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Iš Ateitininkų gyvenimo Šeštadienį, balandžio 26 d. ė

Ateitininkų namuose Lemonte susirinko š.m. Jaunučių ateitininkų stovyklos būsimieji vadovai. Pirmoje eilėje iš k: Saulė Grybauskaitė, Vija Lietuvninkaitė, Karina Puškoriūtė, Diana Karvelytė, Rima Giedraitytė,  Liana
Butkūnaitė. Antroje eilėje JAS CV pirm. Laima Aleksienė,  Žara Kisieliūtė, Lidija Barauskaitė, Diana Jankutė, Emilija Pranckevičiūtė, Aistė Degesytė, Monika Mikulionytė,  Nida Vidutytė, Andrytė Siliūnaitė. Stovi Algis
Kasniūnas,  Juozas Pranckevičius, Marius Aleksa,  Šarūnas Daugirdas, Rimas Grybauskas, Viktoras Sadauskas, Raimundas Kazlauskas, Jonas Čyvas, Kristijonas Vaitkus, Vaidas Razgaitis, Liana Šontaitė  ir JAS CV
narės Žibutė Pranckevičienė ir Daiva Kisielienė. Nuotraukoje nėra  Pauliaus Kuprio,  Aleksandro Kučo,  Natalijos Vaznelytės, Daivos Jarašiūtės, Pauliaus Razgaičio.                                          Lianos Šontaitės nuotr.

Besiklausydami tėvų rūpesčių,
būsimieji vadovai pamatė, kokia
jiems pavesta di delė atsakomybė. Jie
suprato, kad tėvai siunčia savo vaikus
į stovyklas ne vien pramogai, bet kad
vaikai pajustų meilę lietuvybei ir gy -
ventų katalikiškoje nuotaikoje,  pasi -
džiaugtų gamta ir išmoktų, kaip sa-
va rankiškai elgtis svetimoje, bet sau-
gioje aplinkoje. Užbaigdami vakarą
va dovai išmoko porą žaidimų ir pa-
ruošė vaidinimėlius, kuriuos stovyk-
loje teks pavaidinti stovyklautojams.

Kitą rytą visi susirinko Univer -
sity of Illinois at Chicago patalpose.
Kursų vieta buvo naujausiai atre -
mon tuotas pastatas universitete —
dideli langai ir modernūs įrengimai
prisidėjo prie rimto darbo nuotaikos.
Skaityti trumpi pranešimai ir duoti

praktiški patarimai.  

Laima Aleksienė pakalbėjo, kad
vadovai ateitininkai turi profesiona -
liai atlikti savo pareigas ne vien
stovykloje, bet ir bendrai lietuviškoje
veikloje bei mokykloje. Anot kalbėto-
jos, svarbu save gerbti ir dirbti
sąžiningai, užbaigti užduotus darbus,
atsižvelgti į kito poreikius. Dabar pri -
pratus atlikti pareigas, tai padės ir
ateityje išėjus į gyvenimą. 

JAS CV narė ir vyriausia mer-
gaičių vadovė Daiva Kisielienė supa -
žin dino vadovus su jų pareigomis ir
stovyklos taisyklėmis. Ji pateikė kelis
stovykloje įvykstančių atsitikimų pa -
vyzdžius, į kuriuos vadovai turės ati -
tin kamai reaguoti. Vadovai juos su-
vai dino ir pajuto, kad jie yra atsakin-
gi už problemos išsprendimą.

Psichologė dr. Pranutė Doman -
skienė supažindino su 7–10 metų ir
10–13 metų vaikų psichologija. Pagal
psichologą Piaget, jauni vaikai nesu-
geba suprasti abstrakčių minčių ir
žiūri į pasaulį labai kon krečiai. Va-
dovai susipažino ir su Maslow ir Erik-
son teorijomis. 

Po trumpos pertraukos, atvyko
patyrusi Čikagos mokyklos mokytoja
Kristina Mondragon patarti va do-
vams, kaip išlaikyti drausmę vaikų
būrelyje. Ji patarė visų pirma pasi -
melsti ir prašyti Dievo pagalbos auk-
lėjant vaikus. Ji stengiasi kasdieną
kiekvieną mokinį pagirti, bet norint
tai padaryti, reikia dėti pastangų, nes
vaikai yra jautrūs ir jaučia, kai su jais
kalbama nenuoširdžiai. Mokytoja
vaizdingai apibūdino, kaip galima
vaikų dėmėsį išlaikyti be barimo.

Pietums kursų šeimininkė ir JAS
centro valdybos narė Žibutė Pranc -
kevičienė nuvedė būsimus va dovus į
itališką restoraną ir visi skaniai pa -
valgė sumuštinius. Po pietų Laima
Aleksienė sujungė ryto paskaitas ir
pakalbėjo apie būdus, kaip paveikti
sunkiai suvaldomus vaikus. Ji pa -
brėžė, kad kai kurie vaikai elgiasi
savaip dėl jų temperamento, o kiti
tyčia ieško dėmesio, keršto ar jėgos.
Vadovai atliko pratimus, kuriuose
išryškino, kaip galima žinoti, kokiu
tikslu vaikas netinkamai elgiasi ir
kaip į tai reikia reaguoti. 

Studentė ir patyrusi vadovė Re-
gina Čyvaitė patarė vadovams, kaip
jie gali būti pavyzdys vaikams. Ji
pateikė konkrečius užsiėmimus, su
kuriais galėtų ne tik užimti vaikus,
bet ir sujungti juos į vieningą būrį. Ji
siūlė vadovams ne tik melstis su sto -
vyklautojais vakare, bet ir pasi melsti
kartu su kitais vadovais. Tai stiprina
ryšius tarpusavyje. Ji skatino, kad va -
dovai su kiekvienu stovyklautoju pa -
bandytų pabendrauti atskirai. Va -
dovams buvo gerai viską išgirsti iš
Reginos, nes ji pati patyrė visus va-
dovų sunkumus ir suprato, kaip svar-
bu gerai va dovauti. Regina stovykloje
ves va karines programas.

Michigan valstija reikalauja, kad
vadovai susipažintų su vaikų ap -
saugos įstatymais. Tie įstatymai buvo
išaiškinti vadovams ir buvo pabrėžta,
kokia didelė atsakomybė yra nuolatos
prižiūrėti vaikus. Visi pasirašė patvir-

tinimą, kad jie supranta taisykles ir
sutinka jomis vadovautis.

Per kursus vadovai pakartotinai
girdėjo iš įvairių paskaitininkų, kad
jaunieji stovyklautojai seka ir gerbia
savo jaunus vadovus, todėl vadovai
turi elgtis pavyzdingai. Svarbiausia
vadovai turi visuomet kalbėti lietu-
viškai. Kursų metu kiekvienas vado -
vas atsistojo, pasižadėjo kalbėti tik
lietuviškai ir prašė vienas kito pagal-
bos tą pasižadėjimą vykdyti. 

Tada ši gausi grupė universiteto
kieme linksmai pažaidė keletą žai di -
mų, kurių tikslas – suvesti būrelius ir
suartinti vaikus. 

Nors nemažai iš susirinkusiųjų
moksleivių yra jau patyrę vadovai,
buvo ir tokių, kurie pirmą kartą va -
do vauja. Su jais buvo dar atskirai
kalbama apie stovyklos tvarką ir jų
pa rei gas. 

Sekmadienio rytą vadovai daly-
vavo šv. Mišiose Palaimintojo Jurgio
Ma tulaičio Misijoje, Lemonte. Po to
visi susirinko Ateitininkų namuose
tęsti kursų programą. ŠAAT narė ir
Daumanto-Dielininkaičio jaunųjų
atei tininkų kuopos globėja Rasa Kas -
niūnienė kalbėjo tema ,,Ateiti ninkų
principų įgyvendinimas”. Ji paaiški-
no, kaip mūsų ideologija skatina veik-
ti plačioje visuomenėje.  Ji teigė, kad
ateitininkai turi aktyviai veikti ir
pasiūlė vadovams, imtis iniciatyvos
kažką gero ar kūrybingo nuveikti
stovykloje kiekvieną dieną. Tai būtų
ateitininkų veiklumo pareiga. Ši pas -
kaita paryškino pagrindinę kur suose
iškeltą mintį, kad stovyklos tikslas
nėra vien pramoga, o nuotaikingai
padėti vaikams vystytis pagal atei-
tininkų principus. 

Medicinos sesuo Alda Polikai -
tienė pakalbėjo apie sveikatą stovyk-
loje. Kai ji visų paklausė, kas svar-
biausia išlaikant sveikatą — išsimie -
goti, plauti rankas ar sveikai valgyti?
Vadovai nustebo sužinoję, kad rankų
plovimas yra svarbiausias iš visų.
Vadovai suprato, kad bus atsakingi ir
už švaros palaikymą stovykloje.   

Būsimieji JAS stovyklos vadovai
užbaigė kursus kupini minčių, žinių
ir pasiruošę vadovauti Jaunųjų atei-
tininkų sąjungos stovykloje Daina-
voje. 

— L.A.

Ateitininkų šalpos fondui aukojusieji
2007 m. sausio 1 iki gruodžio 31 d.

Nuo $200 iki $499 – Daiva ir Petras Kisieliai, IL; Irena ir Aldas Kriau čiūnai,
IN; Aušrelė ir Arūnas Liulevičiai, IL; Šaulys Foundation, IL.

Nuo $100 iki $199 – K. G. Ambrozaitis, IN; Vida Gaižutis-Simo kaitis, IN;
Ona Garūnienė, IL; Richard ir Raimonda Kontrimai, CA; Eugenia ir Kazys
Kraučūnai, IL; Vida Kuprytė, IL; Salome Nyerges, CA; A. & D. Polikaičiai,
CA; A.& V. Valavičiai, IL.

Nuo $50 iki $99 – Dalia ir Jurgis Anysai, IL; Irena Baleišis, IL; Giedrė
Čepaitytė, IL; Vida ir Vytenis Damušiai, IL; Pranutė ir Aleksandras
Domanskiai, IL; Regina Gailiešiūtė, IL; Dalia Garūnaitė, IL; Loreta ir Vytenis
Grybauskai, IL; Ona Gylys, IL; Sophie ir Michael Karaičiai, IL; Teresė ir Algis
Kazlauskai, IL; Raminta ir Algirdas Marchertai, IL; kun. Vytas Memėnas, IL;
Marija Meškauskas, IL; Sigutė ir Bernie Mikrut, IL; Janina ir Jonas Naliai, IL;
Birutė Pabedinskienė, IL; Aloyzas Pakalniškis, IL; Aurelija ir Bronius
Polikaičiai, IL; Irena ir Juozas Polikaičiai, IL; Izabelė Stončienė, IL; Audronė
ir Arvydas Tamuliai, IL; Voras Internet Services, IL; Lina ir Aras Žliobos, IL.

Nuo $20 iki $49 – Juozas Baužys, IL; Aldona Kamantienė, IL; Vanessa
Kašelionis, IL; Jonas Kavaliūnas, IN; Audra Kubiliūtė Daulienė, IL; Teresė ir
Algimantas Landsbergiai, MD; Domas Lapkus, IL; Vida Maleiškienė, IL;
Vacys Šaulys, IL; Rita Venclovienė, IL; kun Ignas Urbonas, IL.

Per 2007 metus iš viso suaukota $6,350

Ateitininkų šalpos fondo taryba ir valdyba
nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams.

Paruošė 2008 m. balandžio mėn. J. Korsakas ir I. Baleišė

Pasiruošę vadovauti
Atkelta iš 2 psl.
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Džiaugsmas bus ne tik man, bet
ir kitiems lietuviams. O kai laikraš-
čiai  bus perskaityti, jie irgi naudingi
– tai lageryje aukštos kokybės rūko-
masis popierius... Čia visokios rūšies
popieriaus labai trūksta. Prašau laik-
raščius suvynioti į švarų popierių – jį
panaudosiu laiškams. Taip pat ir į
banderolę galima įdėti keletą lapų
švaraus popieriaus.

Gyvenu po senovei. Dabar, karui
pasibaigus, nekantriai laukiame pa-
sikeitimų ir mūsų gyvenime.

Buvau gavęs porą savaičių poilsio
– truputį pavargau nuo sunkaus
darbo. Poilsio davė, kad kalinys ga-
lėtų dirbti. O kada visai nukris – sun-
kiai bepasikels...

Gal jau ir iš Lietuvos galima siųs-
ti siuntinius? Sakoma, kad yra Ryšių
komisaro įsakymas, kad paštas pri-
imtų kaliniams siuntinius. Tikiuosi,
kad kai tik bus galima, padėsite man
maisto siuntiniais. Jūsų Juozas.

P. S. Ar nieko nesužinojote apie
brolį, seseris ir kitus brangiuosius?
Rašykite, laukiu.

1945 m. rugpjūčio 22 d.
Brangioji Teta, neseniai gavau

Jūsų 07.24 dienos laišką ir atsakymą
parašiau, o šiandien gavau 08.03 die-
nos laišką. Kur jis buvo pasiklydęs,
kad tik dabar pasirodė, nežinau.

Aš dabar laikinai nedirbu, esu
laisvesnis ir todėl Jums rašau. Tik
Jūs negalvokite, kad aš labai sergu.
Nieko rimto nėra, tik ant dešinės
kojos atsirado pūlinga žaizdelė ir koja
sutino. Gydytojas neleido vaikščioti,
sako, kad tai vitaminų stoka. Po kelių
dienų palengvėjo ir dabar žaizdelė
gyja. Po 3–4 dienų vėl eisiu į darbą.

Labai geras, rūpestingas mūsų
gydytojas. Visi lagerio kaliniai jam
labai dėkingi.

Kaip ir anksčiau, dirbu miško
kirtėju. Darbas nelengvas, bet aš jau
pripratau ir užsigrūdinau. Diena
greit praeina, visada užimtas. Sun-
kiau, kai pasitaiko netinkamas miško
masyvas: smulkūs ar labai šakoti
medžiai. Blogai, kai lyja ar kai
nekoks oras. Dar labai didelė bėda

miške – itin daug uodų. Ypač blogai
tos muselės „moškos” (lietuviškai –
gal mašalai – L. R.). Jos labai skau-
džiai kanda, įkyriai lenda į akis,
ausis, veidą. Ypač blogai vakarais.

Iš visų miško darbų man geriau-
siai sekasi ištisinis kirtimas (Juozas
rašo „paval” – L. R.). Aš turiu savą
„delanką” (nežinau, kas tai yra – L.
R.) ir jeigu dirbu pagal visas taisyk-
les, niekas negali man nurodinėti,
raginti, niekam aš netrukdau ir nieko
neužlaikau. Niekas negali manęs ap-
gauti, kiek iškirtau, galiu pats su-
skaičiuoti, dešimtininkas priims ir
viskas. Normą aš visada įvykdau.
Jeigu miškas tinkamas, tai ir darbą
mes kirtėjai anksčiau baigiame, dar
iki „snioma” – skambučio, leidžiančio
darbą baigti.

O kiti darbai, nors ir truputį
lengvesni: ridenimas (podkatka), pa-
krovimas, išvežimas, tabeliavimas,
plukdymas – jie visi tarpusavyje susi-
ję, vienas kitą stumia „davai, davai”
(duok, duok) visą dieną. Toks vary-
mas man labai nepatinka.

Taigi, kai tik kiek pasveiksiu, vėl
eisiu į kirtimą. „Taiga laukia” – taip
mes juokaujame tarpusavyje. O taiga
didžiulė...  Vietos visiems pakanka,
kirvių ir pjūklų („lučok” – tai pjūklas,
kuriuo galima medį nuo šaknų nu-
versti) irgi pakanka, tik pjauk...

Labiausiai laukiu žinių apie
brolį, seseris, Katriutę. Dažnai apie
juos galvoju ir vis susirūpinęs.

Siuntinių, mes kaliniai, negau-
name. Jau 3 mėnesiai, kaip visi žada,
kad priims siuntinius, neva laukia
tikslaus adreso... Ir nieko...

Pabandykime nusiųsti pinigus
siuntiniui mano pusseserei M. Čivi-
lienei (į Altajaus kraštą, st. Karasuk.
g. MTS Staraja Nr. 42). Apie ją aš jau
rašiau Petrutei. Jos vyras irgi lagery-
je. Kai ji sužinojo mano adresą ir gavo
piniginę perlaidą nuo savo sesers,
tada pasiuntė savo vyrui ir man siun-
tinius. Aš tą siuntinį, svorio 4,7 kg,
jau gavau. Tik nežinau, kiek tuose
kraštuose viskas kainuoja.

Juozo Siručio laiškai 
iš Sibiro lagerių 
(1945—1950)

Nr. 3

Tęsinį skaitykite kitame šeštadienio
numeryje.

Koncentracijos stovykla Sibire.

Kiekvienais metais Lietuvos ra-
šytojų sąjungos ir Rašytojų klubo
rengiamas tarptautinis poezijos festi-
valis ,,Poezijos pavasaris” ir šiais
metais vyks net keliose valstybėse:
Lietuvoje (gegužės 18 – birželio 1 d.),
Airijoje (gegužės 23–25 d.), Kalinin-
grado srityje (Rusija) (gegužės 19–21
d.), Lenkijoje (gegužės 21–23 d.) ir
Vokietijoje (gegužės 26–28 d.). Tačiau
tai dar ne viskas. Ar žinote, kad:

— Viena pagrindinių ,,Poezijos
pavasario” sudedamųjų dalių yra
,,Almanachas”, kuris šiais metais
(pagaliau išsipildys poeto Justino
Marcinkevičiaus noras) bus išleistas
su kompaktine plokštele „Poezija ir
balsas 2008”. Ją parengė literatūrolo-
gas Virginijus Gasiliūnas.

— ,,Poezijos pavasaris” tikriau-
siai yra vienintelis festivalis Lietu-
voje, kuris apima visą Lietuvą ir iške-
liauja už jos ribų: tai ir jau daugelį
metų vykstantys renginiai Lenkijoje
(Seinuose, Punske, Suvalkuose), ant-
rus metus ,,Poezijos pavasaris” vyks
Airijoje ir Kaliningrado srityje (Ru-
sijoje), o šiais metais poetai vyksta ir
į Vokietiją, kur susitiks su lietuvių
bendruomenėmis, surengs literatū-
ros pamokas lituanistinėse mokyk-
lose, taip pat susitiks su tų šalių vie-
tos gyventojais.

— Festivalyje dalyvaus poetai iš
Europos šalių: Čekijos, Šveicarijos,
Kroatijos, Švedijos, Vokietijos, Len-
kijos, Airijos, o ,,Poezijos pavasario”
renginiuose Klaipėdoje dalyvaus
poetai iš Latvijos ir Rusijos.

— Šiais Skaitymo metais festi-
valio konferencijos tema — „Poezija:
skaitymo malonumas”, kurią ves
filosofė prof. Jūratė Baranova. Pra-
nešimus skaitys Lietuvos ir užsienio
poetai, literatūrologai.

— Festivalio renginiuose pagal

galimybes dalyvaus visi Lietuvos
poetai (tarp jų ir Lietuvoje viešintys
išeivijos poetai, literatūros kritikai,
kurių dalyvavimu visada džiaugiasi
Lietuvos skaitytojai ir ,,Poezijos
pavasario” rengėjai).

— Šiais metais lietuvių šiuo-
laikinių poetų skaitymus papildys
aktorių parengtos lietuvių literatūros
klasikų ir jau išėjusių kūrėjų pro-
gramos, kuriose skambės Vytauto
Mačernio, Henriko Nagio, Adomo
Mickevičiaus, Henriko Radausko,
Vinco Mykolaičio-Putino, Jono Ais-
čio, Onės Baliukonės, Alfonso Maldo-
nio, Bernardo Brazdžionio, Vinco
Kudirkos ir kt. kūriniai.

— Festivalyje dalyvaus ir kūrybi-
nis jaunimas. Lietuvos muzikos ir
teatro akademijos studentai ruošia
šiuolaikinių poetų literatūrinę–mu-
zikinę kompoziciją, o į vakarą „Su-
eiliuotas pavasaris” rinksis jauni
poetai ir dainuojamosios poezijos
atlikėjai. Bus prisimintas ir dainuo-
jamosios poezijos pradininkas Lietu-
voje Vytautas Kernagis. Jam skirtas
renginys vyks Vilniaus Pilaitės
miške.

— Skaitymams poetai renkasi
naujas formas. Poetinės improvizaci-
jos vyks keliaujant „žydinčių alyvų
traukiniu” — taip poetiškai pavadin-
tas Aukštaitijos siaurukas, taip pat
plaukiant Neries upe garlaiviu, ant
Šatrijos kalno Telšių rajone, Prūsų ir
Jotvingių gyvenvietėje Šilainėje,
Lenkijoje ir dar daug kitų.

Į tarptautinio poezijos festivalio
,,Poezijos pavasaris” renginius įėji-
mas nemokamas. Su visa festivalio
programa galima susipažinti inter-
nete adresu: www.rasytojai.lt

,,Draugo” info.

VĖL KVIEČIA VĖL KVIEČIA 
,,POEZIJOS PAVASARIS”,,POEZIJOS PAVASARIS”
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

Accent
Homefinders

DRAUDIMO PASLAUGOS

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

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

708-423-5900

NAMÛ REMONTO IR STATYBINÈS PASLAUGOS

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

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

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

STASYS CONSTRUCTION

ÍildymasÍildymas
ÍaldymasÍaldymas

66555566 SS.. KKeeddzziiee CChhiiccaaggoo,, IILL 6600662299
PPrreekkyybbaa,, iinnssttaalliiaavviimmaass,, aappttaarrnnaavviimmaass
—— LLiicceennsseedd —— BBoonnddeedd—— IInnssuurreedd

FREE
ESTIMATE

24
val. per parå

773-778-4007
773-531-1833

7 dienos
per savaitê

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

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

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

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

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

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

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

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

•••ÎVAIRÙS•••

Spa Constantine groñio salonui
reikalingi terapistai, manikiùristai,
estetikos specialistai, registratoriai.

Privalo turèti leidimâ. 
Reziume siûsti fax. 708-233-5944, 

tel. 708-805-2696

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

Aptarnaujame Čikagą ir jos apylinkes 
daugiau kaip 25 metus

INDEPENDENT REALTORS
OF ILLINOIS INC.

Reda Blekys
708-299-6622

Peter Paulius
708-214-5284

Greitai, kokybiškai, prieinama
kaina atliekame elektros, ,,plum-

bing”, medžio darbus. Tvoros,
grotos, dažymas, virtuviû, ,,base-
ment” îrengimas, cemento lieji-

mas, stogû taisymas. Kokybè
garantuota. 773-550-3404

SIÙLO DARBÂ

Žadi pirkti, parduoti namâ
Floridoje, Tampa ir aplinkiniuose
rajonuose? Kreipkis Century21

Realtor Zita Bator
Office (813) 684-5982, 

cell (813) 766-2800

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055

RIMAS
STANKUS

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

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

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

HONIG – BELL

PRIEŽIÙRA

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

Caregiver – Arlington Heights.
FT live-in for 83 yr old F. 

Some English req. 
Call 847-577-9229

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

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

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

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

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

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

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

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

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

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

Ieškome žmogaus, kuris
galètû rinkti skelbimus

,,Draugui”. 
Dèl sâlygû praõome skambinti

Silvijai

tel. 773-585-9500

LIETUVIŲ KALBA
Liepos 6–12 d. — Šeimų stovykla
Liepos 13–27 d. —  8–16 m. vaikams
Liepos 27–rugpj. 2 d. —  Tęsinys 13–16 m. vaikams
Rugpj. 24–31 d. — Aštuonios Meno Dienos

Neringoje suaugusiems

LIETUVIŲ KILMĖS STOVYKLAUTOJAMS
ANGLŲ KALBA

Birželio 28 — liepos 2 d.  — Šeimų stovykla
Rugpj. 3–16 d. 7-16 m. vaikams
Rugpj.16–23 d. — Tęsinys 13–16 m. vaikams

info@neringa.org  *  www.neringa.org  *  978-582-5592
Neringa Inc. su Nek. Pr. Marijos Seserimis organizuoja ir veda 

stovyklas ,,Neringos” stovyklavietėje Vermonte

,,Neringos” Stovyklos



DRAUGAS, 2008 m. gegužės 17 d., šeštadienis  13

Regina Stočkus: Kinija – tai tarsi New York Kremliuje 
Šių metų pradžioje redakciją pa-

siekė pora apybraižų apie Kiniją, pa-
rašytų šios šalies pietinėje dalyje,
Huizhou mieste gyvenančios Kana-
dos lietuvės Reginos Stočkus. Jau
šešeri metai, kaip Regina gyvena šio-
je egzotiškoje, nepaprastai didelį eko-
nominį pakilimą išgyvenančioje šaly-
je. Kas paviliojo lietuvę į šį kraštą,
kokie mitai apie Kiniją yra teisingi ir
kaip šioje komunistinėje šalyje klesti
kapitalizmas – apie tai  ,,Draugo” po-
kalbyje su šia įdomia lietuve.

– Regina, kaip nusprendėte
persikelti gyventi į Kiniją?

– 2001 metais dirbau pardavimo
ir marketingo direktore dideliame 5
žvaigždučių viešbučių tinkle ,,The
Regal Constellation Hotel” Toronto
mieste. Užmezgiau glaudžius ryšius
su viešbučių apmokymo direktore ir
retkarčiais pati skaitydavau paskai-
tas dirbantiesiems ir padėdavau jai
apmokant tiek naujus, tiek jau dir-
bančius viešbučio darbuotojus. Man
tai labai patiko. Viešbučio generalinis
direktorius, kinas iš Honkong, per
vienus priešpriečius paklausė dar-
buotojų, ar kas norėtų vadovauti
naujai viešbučių mokyklai Beijing.
Jis ir jo Honkong partneriai bendrai
kūrė viešbučių mokyklą, siekdami
įsilieti į sparčiai augantį viešbučių
vystymosi verslą Kinijoje. Daugelis
naujų viešbučių projektų buvo su-
kurta rengiantis 2008 metų Beijing
olimpinėms žaidynėms ir sparčiai
augant turizmo sričiai Kinijoje. To-
ronto viešbučių verslas tuo metu bu-
vo apmiręs, todėl sutikau. Aš jaučiau,
kad man reikia karjeros pasikeitimų.
Turėjau Kinijoje praleisti tik metus,
tačiau dabar aš čia esu jau 6 metai.

– Kas labiausiai Jus nustebi-
no šioje šalyje?

– Visų pirma įspūdingiausia buvo
prirasti prie labai didelio skaičiaus
žmonių Beijing. Ten tokios žmonių
minios, atrodo, jog nuolat vyktų fut-
bolo rungtynės. Tačiau tik išvažiavęs
toliau iš Beijing, atsiduri didžiulėje
negyvenamoje žemėje. Kinijoje di-
džiuliai miestai yra labai perkrauti
žmonių, tačiau yra ir daug vietų, ku-
rios beveik neapgyvendintos. Iš tiesų
didelė dalis kinų vis dar gyvena ma-
žuose, užmirštuose, nepastebimuose
kaimeliuose. 

Kitas man įdomus dalykas – tai
įvairių egzotiškų patiekalų gausybė.
Iš pradžių niekas neatrodė žinoma:
skorpionų, gyvačių, vėžlių patiekalai.
Tik vėliau man pavyko meniu rasti ir
bulves, ir morkas, ir vištieną. Tuo
metu visiškai nemokėjau kinų kalbos,
todėl labai priklausiau nuo savo kinų
draugų, kurie nusivesdavo į jų mė-
giamiausias vietas ir paaiškindavo
apie patiekalus. Tuo atžvilgiu jie bu-
vo man labai malonūs.  Kinai mėgsta
pasilinksminti ir išeiti pavakarie-
niauti daug labiau nei mes Vakaruo-
se. Mes labiau linkę pasikviesti žmo-
nes į savo namus pietums ar barbe-
kiu vakarėliams. 

Didžiosios kinų sienos aplanky-
mas – taip pat buvo vienas įspūdin-
giausių įvykių mano gyvenime. Aš
mačiau ją jau 4 kartus ir kiekvieną
kartą ji man buvo vis įspūdingesnė.
Tai iš tiesų pasaulio stebuklas. Visi,
atvykstantys į Kiniją, privalo ją pa-
matyti, nes kitaip nepamatai dalies
Kinijos. 

– Ar sunku buvo prisitaikyti
prie naujos kultūros, žmonių,
kalbos?

– Žmonės Beijing dirba visą lai-
ką, 7 dienas per savaitę, be sustojimo.

Miestas sukasi lyg garvežys. Mokyk-
loje, kurioje aš dirbau, mes buvom
tarsi atitrūkę nuo to, nes mūsų uni-
versitetas buvo už  40 minučių kelio
nuo miesto centro. Pirmi metai Ki-
nijoje praėjo labai greitai, buvau labai
užimta ir kai grįžau į Toronto, su-
pratau, kad dar labai daug ko Kinijoje
neišbandžiau ir nepatyriau. Gyve-
nimas Toronto buvo tas pats, ta pati
rutina, niekas nepasikeitė. Kiekvieną
dieną varčiau laikraščius ir naršiau
internete, kol vieną dieną aptikau
skelbimą, kad reikalingas verslo
vadybos profesorius Huizhou Univer-
sity. Atsiliepiau į skelbimą ir jie mane
priėmė, o po mėnesio jau skridau į
Kiniją. Štai čia, Huizhou mieste, ir
gyvenu paskutiniuosius penkerius
metus.

Klimatas Beijing buvo panašus į
Toronto, labai šalta žiemą, daug snie-
go, dauguma namų buvo šildomi an-
glimis, todėl buvo sunku kvėpuoti ir
buvo labai sausa. Pavasarį atūžė kele-
tas smėlio audrų, dėl to taip pat buvo
vienu metu sunku kvėpuoti. Huizhou
miestelis yra piečiau, maždaug už 1
valandos kelio nuo Honkong. Čia kli-
matas pasakiškas: šilta, saulėta, daug
egzotinių gėlių, taip kaip Floridoje
per visus metus. 

– Kokia Jums, Vakarų kul-
tūros žmogui, pasirodė komu-
nistinė Kinija?

– Kai mes mąstome apie komu-
nizmą, visų pirma pagalvojame apie
Rusiją, šaltąjį karą ir Lietuvą iki 1991
metų. Kinijoje komunizmą galima įsi-
vaizduoti taip, tarsi tai būtų New
York Kremliuje. Toks palyginimas
gali būti juokingas, bet man dar
niekad neteko matyti tiek daug vers-
lo žmonių. Kiekvienas čia parduoda,
derasi, sukasi, prekiauja, kuria savo
verslą. Verslas čia valdomas pagal ka-
pitalistinius dėsnius. Tačiau jei nori
atnaujinti savo ,,Visa” kortelę ar
reikia nueiti į paštą išsiųsti laišką į
užsienį, nusipirkti traukinio ar auto-
buso bilietą, kapitalizmą tenka pa-
miršti. Šiose įstaigose pasijunti tarsi
sovietmetyje. Reikia stovėti eilėje
valandų valandas. Aptarnaujantys
žmonės yra labai nelankstūs. Reikia
daug kantrybės, o jei nekalbi kiniš-
kai, iš vis neverta prasidėti. 

Tad Kinijoje vienu metu egzis-
tuoja tarsi du pasauliai. Turbūt tai ir
daro šios šalies gyvenimą tokį įdomų.
Turi kartais pažeisti teises tam, kad
išliktum. Taisyklių, statutų ir nuro-
dymų čia yra galybė, bet niekas jų ne-
silaiko, atimtų per daug laiko. Grei-
čiausias ir lengviausias būdas per-
žengti biurokratiją  – ką nors papirk-
ti, tada bet koks popierizmas slysta
lyg sviestu pateptas. Tokia praktika

Regina Stočkus

Huizhou televizijos stotis sukūrė dokumentinį filmą apie tai, kaip sekasi
užsienietei gyventi ir dirbti Kinijoje. Nuotraukoje - Regina Stočkus ir filmo
kūrimo grupė su prizu už geriausią filmą. 

itin populiari statybų, nekilnojamojo
turto ir banko srityse. 

Tačiau dabar  kontrolė tampa vis
didesnė. Prieš penkerius metus val-
stybės sistemoje buvo daug daugiau
visko, ką tik ką papasakojau. Valsty-
bė bando sumažinti korupciją, įstaty-
mai tampa vis skaidresni. 

– Kokie mitai apie Kiniją yra
teisingi, kokie ne?

– Kaip jau minėjau, Kinijoje žmo-
nės negyvena kiekviename kvadrati-
niame metre. Huizhou mieste gyvena
4.5 mln. žmonių, o visoje provincijoje
– 88 mln. žmonių maždaug 4 valandų
spinduliu vienas nuo kito. Tačiau slė-
niai ir kalnai yra neapgyvendinti.
Guangdong provincija yra pasaulio
fabrikas. Kiekvienas daiktas, paga-
mintas Kinijoje ir esantis jūsų na-
muose, greičiausiai yra iš šios provin-
cijos. 

Gamtos užterštumas yra gana
didelė problema, tačiau ne šiame
mieste. Traukiniai ir autobusai, nors
ir perpildyti žmonių, atvyksta laiku,
yra veiksmingi ir pigūs. Metro siste-
mos dideliuose miestuose yra labai
modernios, daug geresnės nei To-
ronto. Architektūra Honkong, Shan-
ghai ir kituose miestuose yra labai
moderni. Nekilnojamojo turto sekto-
rius klesti, vidutinės klasės dar-
bininkai jau gali pasiimti paskolas ir
nusipirkti namus. Žmonės dirba daug
ir sunkiai, darbo jėga pigi, vidutinis
mėnesio atlyginimas – 250 dol. Už
mokyklą reikia mokėti nuo pat pra-
džių, tad ne visi gali leisti vaikus į ją.
Mokslas ir turizmas taip pat sparčiai
plečiasi. Būtent dėl šios priežasties
palikau direktorės darbą 5 žvaig-
ždučių viešbutyje ir pradėjau savo pa-
čios viešbučių administravimo apmo-
kymo mokyklą. 

– Koks Kinijos žmonių požiū-
ris į užsieniečius?

– Jie mano, kad visi užsieniečiai
yra turtingi, tad daugelis tuo pasi-
naudoja, parduodami prekę už daug
didesnę kainą ar tiesiog apvogdami
gatvėje. Todėl pavojinga nešiotis vi-
liojančias rankines ar brangius pa-
puošalus, svarbiausių dokumentų
taip pat nereikėtų nešiotis su savim. 

Dažnai jie nesupranta mūsų lo-
gikos, mąstymo. Jie nori būti pa-
našūs į mus, sakyti, ką galvoja, ir tu-
rėti omenyje tai, ką sako. Bet kinai
niekada tiesiai nepasakys tikros prie-
žasties, kodėl jie su jumis kalba šiuo
ar kitu metu. Jie visada nustatys jūsų
,,kainą” ar „vertę”: jeigu su jumis bus
galima užsidirbti pinigų, tada būsite
itin vertinamas, tačiau jeigu jie pajus,
kad su jumis nieko neužsidirbs, bū-

site atstumtas. Čia viskas sukasi apie
verslą. Kinijoje žmonių santykiai yra
viskas, todėl jų negalima susikurti
per dviejų savaičių atostogas. 

– Gal galėtumėt daugiau pa-
pasakoti apie savo lietuvišką kil-
mę ir savo šeimą? Kaip daugia-
kultūrė patirtis paveikė jus?

– Mano tėvai gimė Lietuvoje ir
kaip dalis tos kartos žmonių pasi-
traukė iš Lietuvos po Antrojo pa-
saulinio karo. Užuot vykę į šaltąją
Kanadą, Čikagą ar Australiją, jie emi-
gravo į Pietų Ameriką. Tai buvo ma-
no tėvo pasirinkimas. Jis mėgo nuo-
tykius. Mano tėvai Rio de Janeiro,
Brazilijoje, išgyveno maždaug 12 me-
tų. Kai man buvo 7, mes persikėlėme
į Kanadą. Didžiąją dalį savo vaikystės
praleidau Amazonės džiunglėse, kur
mano tėvas buvo atsakingas už kelių
statybos projektus į Braziliją, į tada
dar besikuriančią sostinę. 

Augdama Kanadoje vykau į lie-
tuviškas stovyklas Toronto, buvau
ateitininkė, priklausiau lietuviš-
kiems chorams ir šokių grupėms, su
London, Ontario, lietuvių liaudies
šokių grupe daugelį kartų dalyvavau
šokių šventėse. Lietuvoje esu buvusi
4 kartus, manau, kad lietuvių kul-
tūra yra labai turtinga, romantiška ir
melancholiška. Jaučiuosi esanti tur-
tingesnė turėdama tai savyje. 

Kinės moterys ir vyrai man daž-
nai primena mano lietuves tetas ir
dėdes, kuriuos pažinojau augdama
Toronto. Kai aš atvykau į Huizhou,
man atrodė, kad visas miestas pilnas
lietuvių tetų ir dėdžių. Netgi ma-
nieros ir humoro jausmas yra labai
panašus, todėl aš pasilikau. 

– Kaip Jūs, Kanados lietuvė,
jaučiatės gyvendama Kinijoje?

– Būdama Beijing turėjau gali-
mybę susitikti su Lietuvos ambasa-
doriumi ir jo šeima. Jis mane pakvie-
tė į Vasario 16-osios šventę. Sutikau
gal 50 lietuvių verslininkų, čia besi-
verčiančių kokia nors veikla. Buvo
malonu. Tačiau pietinėje Kinijoje,
bent jau šiame mieste, aš esu vienin-
telė lietuvė.

Savo draugams iškepu bulvinių
blynų, kuriuos jie labai mėgsta. Jie
visi pamišę dėl mano kugelio. Vieną
mokinių klasę išmokiau šokti lietu-
višką šokį ,,Malūnas”. Ant mano buto
sienų kabo nemažai lietuviškų meno
kūrinių, kuriuos atsivežiau iš Toron-
to. 2007 m. gegužės mėnesį aš įkū-
riau savo viešbučių konsultacijos
kompaniją. Tad kol kas sekasi gerai. 

– Ačiū Jums už pokalbį.

Kalbino Aurelija Tamošiūnaitė
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Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovai
NAFSA konferencijoje

2008 metų gegužės 25–30 die-
nomis  Walter E. Washington parodų
centre (Walter E. Washington Con-
vention Center, Exhibit Halls D & E,
801 Mount Vernon Place, NW, Wa-
shington, DC) vyks kasmetinė  NAFSA
(Association of International Educa-
tors) konferencija ir paroda. Konfe-
rencijoje dalyvauja ir Lietuvos aukš-
tųjų mokyklų atstovai. Jie  Lietuvos
jungtiniame stende Nr. 1545 prista-
tys Lietuvos švietimo sistemą, stu-
dijų Lietuvoje galimybes, studentų
tarptautinių mainų programas, Lie-
tuvos aukštąsias mokyklas ir užsie-
nio kalbomis dėstomas studijų prog-
ramas. Taip pat bus teikiama infor-
macija apie visų Lietuvos aukštųjų
mokyklų siūlomus kursus anglų kal-
ba bei galimybes bendradarbiauti
profesinio mokymo bei suaugusiųjų
švietimo srityse.

Parodos tikslas – keistis informa-
cija apie studijų ir mokslinių tyrimų
galimybes užsienio šalyse ir tokiu bū-
du skatinti  šalių švietimo ir mokslo
įstaigų bendradarbiavimą. 2008 metų
renginyje laukiama daugiau kaip
8,000 dalyvių iš 100 skirtingų valsty-
bių.

Skaitytojams siūlome pokalbį su
šios konferencijos viena dalyvių,
Kauno medicinos universiteto Tarp-
tautinių ryšių ir studijų centro
(TRSC) koordinatore Rūta Anta-
naitiene.

– Atvykstate į Washington,
DC, kur gegužės 25–30 dienomis
vyks kasmetinė Association of
International Educators konfe-
rencija ir paroda. Esate pakvies-
ta į šią konferenciją, ar atvyks-
tate savo noru?

– Kauno medicinos universiteto
(KMU) atstovai dalyvauja šioje kon-
ferencijoje jau dešimt metų (nuo 1998
m.). Siekdamas neatsilikti nuo pa-
saulio akademinio gyvenimo naujo-
vių, tarptautinio bendradarbiavimo
tendencijų, susipažinti su kitų moky-
mo įstaigų patirtimi, organizuojant
studijas tarptautiniams studentams,
KMU siunčia specialistus į tokio po-
būdžio konferencijas, kaip NAFSA,
kuri  yra gera tarptautinio išsilavini-
mo organizavimo mokykla. Aš vykstu
į šią konferenciją pirmą kartą ir ti-
kiuosi turėti tikrai daug naudos, susi-
pažinti su naujais kolegomis, pasi-
semti patirties tolesniam savo darbui
su užsienio studentais. 

Tuo metu rengiamoje parodoje
kartu su kitais Lietuvos universite-
tais bus pristatomos ir Kauno medici-
nos universiteto studijų programos,
dėstomos anglų kalba.

– Kas iš Lietuvos be Jūsų
dalyvaus šioje konferencijoje?

– Lietuvos aukštųjų mokyklų
atstovų vykimą į NAFSA konferenci-
ją koordinuoja Švietimo mainų ir pa-
ramos fondas. Kartu su KMU vyksta
Vilniaus ir Klaipėdos universitetų at-
stovai, taip pat ir Vilniaus Gedimino
technikos universiteto atstovė.  

– Dar neseniai sunku buvo ir
įsivaizduoti, kad buvusioje Kau-
no medicinos akademijoje (da-
bar – KMU) veiktų Tarptautinių
ryšių ir studijų centras. Kada
toks centras įsikūrė? Ar daug už-

sieniečių studentų ir iš kokių
šalių šiuo metu studijuoja Kauno
medicinos universitete?

– Pirmieji studentai iš užsienio
šalių pradėjo studijuoti KMU 1990 m.
Tai buvo Libano studentai, atvykę
tarpininkaujant Libano diploma-
tams. O 1992 m.,  prof. Angelei Valan-
čiūtei pradėjus vadovauti Universi-
teto užsieniečių studijoms, vykdo-
moms anglų kalba, išsiplėtė atvyks-
tančių studentų geografija, studi-
jomis pradėjo domėtis studentai iš
daugelio pasaulio šalių. Sulaukėme
studentų iš Australijos, JAV, Izraelio
ir t.t. 1994 m. KMU buvo įkurtas Už-
sieniečių studijų centras, kuris 2002
m. pertvarkytas į Tarptautinių ryšių
ir studijų centrą, prijungiant ir Tarp-
tautinių studentų bei dėstytojų mai-
nų organizavimo centrą. Nuo 2002
m. ženkliai padidėjo tarptautinių stu-
dentų skaičius ir šiuo metu KMU
studijuoja beveik 300 studentų iš 30
pasaulio šalių. Daugiausia studentų
turime iš Izraelio (117). Ir toliau at-
vyksta studentai iš Libano, gausėja ir

Indijos studentų ratas. Pastaruoju
metu daugiau studentų atvyksta stu-
dijuoti iš Europos valstybių (Pran-
cūzija, Vokietija, Didžioji Britanija,
Lenkija).

Nuo 2007 m. liepos mėnesio TRSC
vadovauja prof. Žilvinas Padaiga. 

– Kas, Jūsų nuomone,  skati-
na kitų šalių studentus atvykti
studijuoti į Lietuvą?

– Ilgametės TRSC vadovės prof.
A. Valančiūtės nuomone, studentai iš
užsienio atvyksta studijuoti į KMU,
nes čia suteikiamas išsilavinimas yra
ne blogesnis nei daugelyje Europos
šalių, tai patikrino ir laikas. KMU ab-
solventai turi laikyti gydytojų licen-
zijos egzaminus, kuriuos jie sėkmin-
gai išlaiko ir praktikuoja pasirinktose
pasaulio šalyse, įskaitant ir JAV. Dau-
gelis studentų ir jų tėvų vertina, kad
universitetas yra nedideliame euro-
pietiškame ir istoriškai sename mies-
te, kuriame patogu gyventi, smagiai
leisti laisvalaikį, yra galimybės pake-
liauti po šalį. TRSC darbuotojos glo-
boja iš užsienio atvykusius jaunuo-
lius, pataria buities, organizaciniais
klausimais. O KMU dėstytojai turi di-
delę patirtį dėstyti anglų kalba, yra
stažavęsi žymiuose pasaulio univer-
sitetuose. 

– Kokios sąlygos sudarytos
atvykusiems mokytis studen-
tams?

– Atvykusiems iš užsienio stu-
dentams KMU suteikia gyvenamąją
vietą bendrabutyje, konsultuoja buto
nuomos klausimais, visada padeda
atsitikus bėdai ar iškilus sveikatos
problemoms. Studentams tarpinin-
kaujama gaunant vizas ir laikinus lei-
dimus gyventi Lietuvoje. O jų moks-
lui universitete yra geros laboratori-
jos, Kauno medicinos universiteto
mokomieji korpusai ir gydomųjų kli-
nikų skyriai, kuriuose įrengta šiuo-
laikinė medicinos technika.

– Su kokiais užsienio univer-
sitetais palaiko ryšį Kauno medi-
cinos universitetas?

– KMU turi pasirašęs bendradar-
biavimo sutartis su daugiau kaip tris-
dešimt universitetų ar mokslinio ty-
rimo įstaigų įvairiose šalyse. Tarp jų
paminėtini: Vienos medicinos univer-

sitetas, Islandijos universitetas,
Northern Arizona University, Uni-
versity of Central Florida (abu JAV),
University of Louisville, Lille Ca-
tholic Institute, Universite Mont-
pellier I, University of Geneva, Fa-
culty of Medicine, keletu universitetų
iš Skandinavijos šalių ir kaimyninės
Lenkijos. 

– Ką galite pasakyti apie bū-
simųjų medikų parengimo lygį
Jūsų universitete?

– Šiuo metu nemažai gydytojų iš
Lietuvos, KMU absolventų, yra išvy-
kę dirbti į Europos šalis (Didž. Brita-
nija, Skandinavijos šalys, Prancūzi-
ja, Vokietija ir t.t.), o mūsų absolven-
tai, baigę studijas anglų kalba, taip
pat sėkmingai dirba įvairiose pa-
saulio šalyse ir daro karjerą. KMU
studijų programos atitinka tarptau-
tinius standartus ir yra akredituotos
tarptautinių ekspertų. 

Kol kas universitetas negavo nu-
siskundimų dėl mūsų absolventų ne
profesionalaus darbo ar sukeltų prob-
lemų tiek gydymo įstaigai, tiek pa-
cientams.

– Ar lietuviai studentai taip
pat gali klausyti paskaitų anglų
kalba?

– Pageidaujantys ir pakankamai
mokantys anglų kalbą Lietuvos stu-
dentai gali lankyti paskaitas ir kitus
užsiėmimus anglų kalba.

– Kiek šiuo metu būsimųjų
gydytojų studijuoja KMU ir ko-
kių specialybių gydytojus ruošia-
te?

– 2007 m. gruodžio 31 d. duome-
nimis KMU studijavo 4,006 studen-
tai, iš jų 295 užsienio studentai. Pa-
lyginus su 2006 m. gruodžio 31 d.
bendras Universitete studijuojančių
studentų skaičius padidėjo 4,4 proc.
Medicinos fakultete studijavo 1,641
studentas, Odontologijos fakultete –
656 studentai, Farmacijos fakultete –
705 studentai, Visuomenės sveikatos
fakultete – 382 studentai, Slaugos fa-
kultete – 622 studentai. 

Panašiai yra pasiskirstę ir užsie-
nio studentai, daugiausia jų turime
Medicinos fakultete. 

– Mūsų žiniomis, Jūs ne tik

Rūta Antanaitienė prie KMU stendo
Filipinuose. Iš R. Antanaitienės as-
meninio albumo

Kauno medicinos universiteto klinikos.
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MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ VAKARÂ 

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

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

Tel. 773-476-2242

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

1-773-523-0440;     1-708-873-0500
SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES

SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

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

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

,,Still Proudly Serving Lithuanian Families”

HILLS
FUNERAL HOME

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

Other Locations Available
(708) 598-5880

“Formerly of Roseland”     “Family Owned & Operated”

PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

A † A
SOFIJA

JONYNIENĖ
1914.12.03–2003.05.20

Mūsų mylimoji Mamytė, Močiutė ir
Dėdienė iškeliavo amžinybėn prieš penkerius metus, palikdama mū-
sų širdyse neužpildomą tuštumą. Kiekvieną dieną pasigendame jos
šypsenos, švelnumo ir meilės. Ji mums patardavo, mus pastiprinda-
vo ir paguosdavo. Ji visus suprato, visus atjautė, visiems padėjo. Vi-
są savo gyvenimą a. a. Sofija atidavė savo šeimai ir lietuviškajam
švietimui. Jos pasišventimas ir darbai yra neišdildomas pavyzdys
Dievo, artimo ir tėvynės meilės. Jos suteikta meilė ir gyvenimo
džiaugsmas mūsų mintyse ir širdyse liks amžinai. Prašome draugų
ir artimųjų prisiminti a. a. Sofiją Jonynienę savo maldose.

Vis liūdinti šeima

dalyvausite konferencijoje, bet
ir lankysitės JAV Lietuvių Bend-
ruomenėse? Ar jau žinote, kur
teks pabuvoti?

– Planuojame susitikti su JAV
Lietuvių Bendruomenėmis Philadel-
phia ir Čikagoje. Sekmadienį, gegu-
žės 25 d. susitikimas Philadelphia
vyks  po 10:30 val. r. šv. Mišių parapi-
jos salėje, o sekmadienį, birželio 1 d.
po 11 val. r. šv. Mišių Palaimintojo J.
Matulaičio misijoje susitikimas vyks
PLC, Lemonte. Susitikime Philadel-
phia dalyvaus ir TRSC prodekanė,
prof. Neringa Paužienė, o į  Čikagą aš
vyksiu viena. 

Minėtus susitikimus maloniai
padėjo organizuoti Vytautas Maciū-
nas, JAV Lietuvių Bendruomenės
Krašto valdybos pirmininkas. Be jo
pagalbos vargiai būtų pavykę sude-
rinti susitikimus ir konferencijos
tvarkaraštį, paskelbti informaciją
bendruomenėse. Esame jam labai dė-
kingi. 

– Kokie Jūsų susitikimų su

lietuviais Amerikoje tikslai?
– Kadangi kiekvienais metais

KMU sulaukia keleto lietuvių kilmės
studentų prašymų iš JAV, kurie norė-
tų studijuoti mūsų Universitete, mū-
sų Centras jau keletą metų svarsto
klausimą dėl kreipimosi į Lietuvių
Bendruomenes, siekiant pakviesti ir
daugiau JAV gyvenančių jaunų lietu-
vių atvykti į KMU pilnoms ar da-
linėms studijoms. Atvykę jauni žmo-
nės galėtų pasirinkti medicinos,
odontologijos arba farmacijos studi-
jas, kurios dėstomos anglų ir lietuvių
kalbomis. 

Ruošiantis kelionei, teko bend-
rauti su lietuvių, gyvenusių Ameri-
koje, visuomenine organizacija ,,Sug-
rįžus”. Jie yra nusiteikę labai entu-
ziastingai dėl jaunuomenės pakvieti-
mo į Lietuvą. Šiuo atveju aš galiu tik
optimistiškai galvoti apie galimybes
pakviesti studijoms į Lietuvą. Na, o
kaip klostytųsi tolimesnis mūsų ab-
solventų gyvenimas, priklausytų tik
nuo jų pačių.  Geri specialistai yra
laukiami visur. 

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

FTD

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

Mielam bičiuliui
A † A

dr. PETRUI KISIELIUI

mirus, nuoširdžiausiai užjaučiam jo žmoną STEFĄ,
dukrą JOLITĄ ir sūnų PETRĄ bei jų šeimas ir liūdime
su visais artimaisiais.

Evangelina, Renata, Galinda, Arnoldas
ir Stasys Kungiai

Rūšių įvairovė per 35 metus sumažėjo 27 proc.

Naujausi stuburinių gyvūnų rū-
šių įvairovės tyrimo duomenys
atskleidė, kad per paskutiniuosius 35
metus ji sumažėjo beveik trečdaliu.
Tačiau žinovai perspėja, kad, nepai-
sant šio fakto, žmonių poveikis pa-
saulinei rūšių įvairovei vis dar verti-
namas nepakankamai, skelbia „New
Scientist”.

„Living Planet Index” (LPI) su-
darytojai stebi pokyčius beveik ke-
turiuose tūkstančiuose 1,477 stuburi-
nių rūšių populiacijų, kurie, pasak
mokslininkų, atspindi žmogaus po-
veikį gamtai. Ši studija remiasi įvai-
riais duomenų apie gyvūnų šaltiniais,
pavyzdžiui, komercinės žvejybos sta-
tistika ar Europoje vykdomo labiau-

siai paplitusių paukščių stebėjimo
projekto duomenimis.

Naujausi „Living Planet Index”
duomenys liudija, kad sausumoje
gyvenančių stuburinių rūšių suma-
žėjo 25 proc., daugiausia – po 1980 m.
Jūroje gyvenančių rūšių įvairovė kurį
laiką išliko gana stabili, tačiau pasku-
tinio praėjusio amžiaus dešimtmečio
pabaigoje ji netikėtai sumažėjo 28
proc. Gėlavandenių žuvų ir gyvūnų
rūšių 9-ojo dešimtmečio pabaigoje
įvairovė sumažėjo 25 proc.

Pasak mokslininkų, dramatiš-
kiausia padėtis klostosi tropikų zono-
je – čia sausumos stuburinių rūšių skai-
čius vidutiniškai sumažėjo 46 proc.

Balsas.lt



16                        DRAUGAS, 2008 m. gegužės 17 d., šeštadienis

�Rašytoją Aloyzą Baroną birže-
lio 1 d. prisimins Cicero lietuviai  po
lietuviškų šv. Mišių. Apie A. Baroną
kalbės Aldona Šmulkštienė ir kiti jį
pažinojusieji. Bus galima įsigyti nau-
jausią knygą. Rengia ,,Draugas”.

�Žvilgsnis į XIII Lietuvių tau-
tinių šokių šventę rengiamas šešta-
dienį, birželio 14 d., 6:30 v. v. Pasaulio
lietuvių centro Jaunimo rūmų salėje.
Šioje ,,mini šventėje” kartu sutiko
pašokti Čikagos ,,Grandies” ansamb-
lis, Čikagos ,,Lėtūnas”, Lemonto
,,Spindulys” ir Madison, WI ,,Žai-
bas”. Bilietai į birželio 14 d. vakarą
bus platinami prie durų ir Pal. Jurgio
Matulaičio misijoje prieš ir po šv.
Mišių. Kviečiame lietuvių tautinių
šokių mėgėjus ir rėmėjus! Savo daly-
vavimu programoje paremsite gru-
pes, kurios su dideliu entuziazmu ir
pasišventimu ruošiasi dalyvauti pir-
mą kartą Californijoje vykstančioje
šokių šventėje.

�Š. m. gegužės 30 d., penktadie-
nį, University of Wisconsin Memorial
Union, Main Lounge rengiamas Ma-

dison-Vilnius Sister Cities, Inc. meti-
nis pokylis. Programoje: 6 val. v. –
kokteiliai, 7 val. v. – vakarienė. Šių me-
tų pokylio viešnia-kalbėtoja – ,,Drau-
go” vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė,
kuri kalbės apie mažumų įvaizdį lie-
tuvių kultūroje. Vietas pokyliui pra-
šome užsisakyti iki gegužės 19 d. Kai-
na asmeniui – 27 dol. Čekius rašyti:
Nijole Gaucys, 2210 West Lawn Ave.,
Madison, WI 53711. Daugiau infor-
macijos galite rasti apsilankę tinkla-
lapyje: madisonvilnius.org

�Intensyvūs lietuvių kalbos kur-
sai rengia nuo birželio 23 d. iki rug-
pjūčio 15 d. University of California,
Los Angeles. Lietuvių kalbą dėstys
PLB Lituanistikos katedros dokto-
rantė Daiva Litvinskaitė. Studentų
laukia įdomi kultūrinė programa, su-
sitikimai su žymiais Baltijos šalių
mokslininkais, bus gera proga apsi-
lankyti ir XIII Lietuvių tautinių šo-
kių šventėje. Studentams siūlomos
stipendijos. Dėl išsamesnės informaci-
jos kreiptis į Dan Ryan, UCLA BALSSI
co-director: danryan@ ucla.edu arba
apsilankykite tinklalapyje: www.in-
ternational.ucla.edu/languages/pro-
jects/balssi/.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
Visos kriminalinès bylos
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

CHICAGO, IL 60629
Tel.: 773-585-9500

IÕ ARTI IR TOLI ...

Prisimindama a†a dr. Petrą Kisielių, lietuviško, spausdinto žodžio
mylėtoją, Kuprių šeima iš Cicero ir Riverside paskyrė „Draugui” dosnią
500 dol. auką. Esame labai dėkingi, kad pagerbdami šviesaus dr. Kisieliaus
atmintį, nepamirštate ,,Draugo”.

Gražus gegužės mėnuo pasipuo-
šęs žiedais, bet ne toks geras dien-
raščiui ,,Draugas”. Gegužės mėnesį
paštas vėl pakėlė mokestį. Dabar
kiekvienas prenumeratorius už dien-
raščio persiuntimą turės mokėti 3
proc. daugiau.  Dėl šios priežasties
,,Draugo” leidėjai prašo Draugo fon-
do paramos, nes pakelti prenumera-
tos nesirengia. Tad mes, Draugo fon-
do rėmėjai,  ir toliau turime remti
fondą. 

Negalime pamiršti kun. Viktoro
Rimšelio, kuris daug metų rūpinosi
,,Draugu”. Jo užsispyrimu buvo įs-
teigtas taip reikalingas Draugo fon-
das. Ruošiantis ,,Draugo” šimtme-
čiui, turime dėkoti daug kam už kul-
tūrinį katalikišką dienraštį, kuris
lanko ir lankys mūsų namus.

Su dideliu liūdesiu gegužės 10 d.
išlydėjome ilgametį ,,Draugo” leidėjų
tarybos narį ir Draugo fondo tarybos
narį bei spaudos rėmėją dr. Petrą Ki-
sielių. Laukiame, kas užpildys jo vie-
tą lietuviškuose darbuose. Prisimin-
dami dr. Petrą Kisielių ir kitus išėju-
sius rėmėjus, stenkimės savo įnašais
palaikyti ,,Draugo” gyvybę. Džiauki-
mės, kad turime dienraštį ir rem-
kime jo leidimą. Šiandien gyvieji turi
perimti mirusiųjų pareigas, nes di-
desnio paminklo mirusiems nebus,
kaip vykdymas išėjusiųjų idealo.
Sekime tuo idealu.

Nepamirškime Draugo fon-
do: įrašykime jį į savo testamen-
tus.

Marija Remienė

,,DRAUGAS” – KASDIENINIS MŪSŲ RŪPESTIS

VAJAUS ĮNAŠAI DRAUGO FONDE
Su 200 dolerių:

Marija Remienė, garbės narė, iš
viso 6,200 dol., Westchester, IL

Kazys ir Danutė Paškoniai, gar-
bės nariai, iš viso 6,000 dol., East
Lake, OH

Gediminas Indreika, iš viso 400
dol., Chicago, IL

Su 100 dolerių:
Jadvyga Gruodienė, garbės na-

rė, iš viso 2,900 dol., Chicago, IL
Dr. Palmira Janušonienė, gar-

bės narė, iš viso 2,670 dol., Dous-
man, WI

V. Lopatinskas, garbės narys, iš
viso 2,200 dol., Santa Monica, CA

Dr. Rimvydas Sidrys, garbės na-
rys, iš viso 1,700 dol., Streator, IL

Vacys ir Ona Rociūnai, garbės
nariai, iš viso 1,250 dol., Indepen-
dence, OH

Laima Jarašūnienė, garbės na-
rė, iš viso 1,300 dol., Santa Monica, CA

Kun. Alfonsas Babonas, garbės
narys, 1,300 dol., Detroit, MI

Rimas Černius, garbės narys, iš
viso 1,050 dol., La Grange, IL

Petras Dargis, iš viso 200 dol.,
Los Angeles, CA

Violette Petrik, iš viso 150 dol.,

Ridge, NY
Algirdas Keblinskas, iš viso 100

dol., Santa Monica, CA
Su 90 dolerių:
Irena Sušinskienė, garbės narė,

iš viso 2,200 dol., Cleveland, OH
Su 50 dolerių:
Dr. Ferdinandas ir Vanda Kau-

nai, garbės nariai, iš viso 2,765 dol.,
Westchester, IL

Enata Skrupskelis, iš viso 855
dol., Chicago, IL

Antanas Osteika, iš viso 900 dol.,
Warren, MI

Kęstutis ir Birutė Tautvydas, iš
viso 50 dol., Greenbank, WA

Su 35-25-20-10 dolerių:
Faustas ir Teresė Strolios, iš viso

940 dol., Oak Forest, IL
Izabelė Naujalienė, iš viso 250

dol., Cicero, IL
Augustinas Orentas, iš viso 20

dol., Palos Heights, IL
Aldona Masiulionis, iš viso 230

dol., Batavia, NY
Romas ir Aldona Zorska, iš viso

40 dol., Cleveland, OH

DF nuoširdžiai dėkoja visiems
aukotojams.

Piliečių priėmimas konsuliniais klausimais
Atlanta, Georgia valstijoje

2008 m. gegužės 20–21 d. rengiamas piliečių priėmimas konsuli-
niais klausimais Atlantoje (Georgia valstijoje). Interesantus priiminės
Lietuvos Respublikos generalinio konsulato New York konsulas Algimantas
Misevičius. 

Konsulas galės atlikti notarinius veiksmus, surašyti ir patvirtinti įgalio-
jimus, tvirtinti nuorašus, vertimus, išduoti konsulines pažymas, priimti do-
kumentus LR pasui gauti ar keisti, taip pat įteikti išrašytus pasus. 

Pagal 2006 m. balandžio 4 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakyme Nr. 1R-105/V-55
,,Dėl konsulinių pareigūnų atliekamų notarinių veiksmų atlikimo metodi-
nių taisyklių patvirtinimo” numatytą tvarką, asmenys, kuriems konsulinės
paslaugos teikiamos išvykoje, padengia konsulo komandiruotės išlaidas. 

Pageidaujančius dalyvauti priėmime prašome registruotis pas garbės
konsulę Romą Kličienę el. paštu klicius@bellsouth.net arba tel. (770) 992
6620, nurodant savo vardą, pavardę ir kokios konsulinės paslaugos pagei-
daujate. Jeigu norite atsiimti jau išrašytą pasą, prašome taip pat informuoti
LR generalinį konsulatą New York el. paštu info@ltconsny.org arba tele-
fonu (212) 354-7840.

Lankytojų priėmimas vyks garbės konsulate adresu: 1202 Lexham Dri-
ve, Marietta, GA 30068.

LR generalinio konsulato New York inf.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų
globos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: P. Pa-
žerūnas $100, Rasa McCarthy $200.
Labai ačiū. „Saulutė” (Sunlight
Orphan Aid), 414 Freehauf St.,
Lemont, IL 60439.

• A. a. Lloyd Kusak atminimui,
jo žmona Meilutė Kusak atsiuntė
„Saulutei” $375, kuriuos suaukojo: J.
J. Zubinas, A. Rukuiža, L. Liepinaitis,
K. I. Hornyik, K. D. Ječius, A. D.
Liaugaudas, L. D. Baksys, J. Gvidas,
D. I. Tijūnėlis, A. R. Marchertas.

„Saulutė” dėkoja už aukas ir reiškia
nuoširdžią užuojautą Meilutei Ku-
sak, jos šeimai ir artimiesiems.

• Vydūno fondas dėkoja auko-
tojams ir mirusių giminėms už gau-
tus $425 velionių (a. a. Sigito Mik-
naičio ir a. a. Sofijos  Statkienės) at-
minimui: Irenai ir Arūnui Drauge-
liams, Reginai ir Rimantui Griške-
liams, Daliai ir Kęstučiui Ječiams,
Vyteniui Kirvelaičiui, Leonui Maska-
liūnui, Giedrei Mereckienei, Jolantai
ir Algiui Mockaičiams, Daliai ir
Liudui  Šleniams, Daliai ir Algiui Ur-
bučiams.

Norintys užprenumeruoti dienraštį ,,Draugas” Vilniaus metropolitui
kardinolui Audriui J. Bačkiui, Kaišiadorių vyskupui Juozui Matulaičiui ir
Kauno arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui, prašome kreiptis į ,,Draugo”
administraciją tel.: 773-585-9500.

www.draugas.org


