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•Iš ateitininkų gyvenimo
(p. 2)
•Ganytojo žodis (p. 3)
•Aušros Vartų bažnyčia: ar
sugriovimas – vienintelė ga-
limybė? (p. 4)
•Pokalbis su dainininke I.
Viskontas (p. 5)
•Renginių kalendorius (p.
10)
•Mados, mados, mados (p.
13)
•Lietuviai pagerbė miru-
sius ir žuvusius (p. 14)
•Sugrįžimas į vaikystės
miestą (p. 14)

Pirmosios gervès – filmû
kùrèjams ir aktoriams

Prezidentas
jauçiasi geriau

Vilnius, gegužės 30 d. (BNS) –
Šilutės rajono Macikų kapinėse buvo
pagerbti Antrojo pasaulinio karo me-
tu nacių nelaisvėje mirę JAV lakūnai.

Pagerbimo iškilmėse dalyvavo
JAV ambasadorius Lietuvoje John
Cloud, Krašto apsaugos ministerijos,
Lietuvos kariuomenės ir JAV amba-
sados gynybos atašė skyriaus atstovai.

Iškilmės skirtos pagerbti tris JAV
armijos aviacijos korpuso lakūnus, ku-
rių lėktuvas ,,B–17” Antrojo pasauli-
nio karo metu buvo pašautas, o įgula
suimta ir laikyta nacių karo belaisvių
stovykloje netoli Macikų kaimo.

Seržantai George B. Walker, Wal-
ter Nies ir William F. Teaff mirė ne-
laisvėje ir yra palaidoti netoli seno-

sios karo belaisvių stovyklos.
Tiksli lėktuvo ,,B–17” įgulos pa-

laikų vieta kapinėse nėra žinoma.
Apytiksliai žinomoje vietoje pastaty-
tas paminklas. Šiose kapinėse taip
pat palaidoti belgų, lenkų, kanadiečių
ir vokiečių kariai, kaip nors susiję su
buvusia karo belaisvių stovykla, taip
pat – ir lietuviai.

Kiek tautiečių yra emigravę, tikrosios statistikos nėra ir vargu ar bus.
Balsas.lt nuotr.

Vilnius, gegužės 30 d. (ELTA) –
Lietuvos kino meno ir televizijos kino
meno kūrėjų triūsas pirmą kartą

įvertintas ,,Sidabrinės gervės” apdo-
vanojimais. Lietuvos nacionalinio
dramos teatro Nukelta į 6 psl.

,,Auksinės gervės” apdovanojimas įteiktas aktoriui Donatui Banioniui.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Po pasaulî pasklidê lietuviai –
nebesuskaiçiuojami

Pagerbti naciû nelaisvèje mirê JAV lakùnai

Vilnius, gegužės 30 d. (Balsas.lt)
– Pagal statistiką lietuvių šalyje dar
gyvena truputėlį daugiau kaip trys
milijonai, tačiau kiek tautiečių yra

emigravę, tikrosios statistikos nėra ir
vargu ar bus.

Statistikos departamento duo-
menimis, šiuo metu Lietuvoje gyvena

3,538,057, o per visus nepriklauso-
mybės metus iš Lietuvos išvyko per
440 tūkst. šalies gyventojų. Dau-
giausia – jauni ir darbingi, vaikų tu-
rintys tautiečiai. Sugrįžo vos apie 70
tūkst. Tačiau oficialioji statistika ne-
atspindi tikrosios padėties, nėra ži-
noma, kiek žmonių į svečias šalis pat-
raukė studijuoti ar stažuotis, kiek
užsidirbti, kiek pasiliko gyventi vi-
sam laikui.

Tautinių mažumų ir išeivijos de-
partamento vadovas Antanas Pet-
rauskas departamento surengtoje
diskusijoje su Aukštaitijos savivaldy-
bių atstovais ragino rajonų merus bei
vicemerus, miestelių ir kaimų bend-
ruomenių pirmininkus aplankyti Ai-
rijoje, Ispanijoje, Didžiojoje Britanijo-
je ir kitose šalyse gyvenančius kraš-
tiečius ir padėti jiems įsteigti sekma-
dienines mokyklėles, užmegzti dia-
logą su vietos valdžia.

„Grįžkit namolio, kviečiam iš vi-
sos širdies”, – sakė Biržų rajono Šu-
kionių Nukelta į 6 psl.

Vilnius, gegužės 30 d. (BNS) –
Santariškėse gulinčiam prezidentui
Valdui Adamkui penktadienį buvo
implantuotas stimuliatorius, kuris,
kaip teigiama, ateityje saugos nuo
galimų širdies ritmo sutrikimų. Po
šios procedūros V. Adamkus, kuriam
lapkritį sueis 82-eji, jaučiasi gerai,
pranešė prezidento spaudos tarnyba.

Anot pranešimo, stimuliatorius
implantuotas ,,pagal numatytą pre-
vencinės priežiūros planą”. Atliekant
implantavimo procedūrą buvo taiko-
mas vietinis nuskausminimas.

Prezidentas į Santariškių klini-
kas dėl sutrikusio širdies ritmo buvo
paguldytas trečiadienį. Medikai nus-
tatė prieširdžių ritmo sutrikimą. Gy-
dytojų teigimu, širdies ritmo sutriki-
mai atsiranda dėl įtampos ir streso.
Anot medikų, V. Adamkus galės dir-
bti, kaip kad dirbo iki šiol. Planuoja-
ma, kad iš klinikų namo šalies vado-
vas grįš šiandien.

Apie savo sveikatą V. Adamkus
po kasmetinio profilaktinio patikrini-
mo visuomenę informuoja nuo 1998
metų, kai buvo pirmą kartą išrinktas
valstybės vadovu.

Pastarąjį kartą V. Adamkaus
sveikatos patikrinimas buvo atliktas
šių metų kovo mėnesį. Atlikę širdies
ir kraujagyslių sistemos tyrimus, gy-
dytojai teigė, kad prezidentas yra
sveikas. Prezidento gydytojas R. Nar-
gėla tuomet sakė, kad 81 metų V.
Adamkų pagal jo organizmo būklę
galima būtų pajauninti bent dviem
dešimtmečiais.
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Gyvybės
estafetė

Diana Karvelytė aprašo, kaip grupelė
Detroit moksleivių ateitininkų susirin-
ko gimnazijos sporto aikštėje ir visą
parą pasikeisdami, be sustojimo, ėjo
bėgimo taku – taip jie surinko dau-
giau nei 2,000 dol. kovai prieš vėžį.

Gegužės 3 d. Detroit apylinkės
moksleivių ateitininkų kuopa
nuvyko į Royal Oak, Michigan,

dalyvauti ,,Relay for Life — Gyvybės
estafetėje” — Amerikos vėžio drau-
gijos (American Cancer Society)
sumanyme, įtraukiančiame eilinius
žmones paremti kovą prieš vėžio ligą.
Mūsų kuopa nutarė prisidėti prie
šiuo artimo meilės projekto. Pra-
dėjome ruoštis jau sausio mėnesį —
sudarėme savo komandą, ėmėme
rinkti aukas.

,,Gyvybės estafetėje” dalyvauja-
ma grupėmis. Jos susirenka sporto
aikštėje, pasistato palapines ir 24
valandas praleidžia kartu. Tuo metu
bent vienas narys iš kiekvienos
komandos žingsniuoja bėgimo taku.
Yra vedama ir programa — iš ryto
buvo pagerbti tie, kurie po vėžio pa-
sveiko, po pietų vyko eitynės už tuos,
kurie dabar šia liga serga, vakare
prisiminėme nuo šios ligos mirusius.

Savo komandą pavadinom ,,Dai-
nava”. Dalyvavom apie penkiolika
moksleivių. Atvyko ir tėveliai, kurie
mums atvežė maisto, karštos kavos
ir šiltų antklodžių, nes visą parą
praleidome lauke. Smagiai užpildėm
laiką — žaidėme žaidimus, bendra-
vome, gerai užkandome, pardavinė-
jome saldumynus, norėdami uždirbti
daugiau pinigų savo komandai.

Saulei nusileidus, įvyko žvakučių
apeigos. Dalyvaujančios komandos
papuošė maišiukus su mirusiųjų var-
dais. Į tuos maišiukus įdėjome už-
degtas žvakes ir jas išdėstėme pievo-
je. Visas laukas buvo jaukiai apšvies-
tas.

Mūsų komanda surinko daugiau
nei 2,000 dol. Labai dėkojame Jau-
nųjų, Moksleivių ir Studentų ateiti-
ninkų sąjungoms, kad mus parėmė
savo aukomis. Dėkojame visiems, ku-
rie rėmė mus maldomis ar finansiš-
kai. Dėkojame mūsų globėjams Gy-
čiui Mikulioniui ir Andriui Gie-
draičiui, kad paruošė mūsų komandą
šiam vajui. AČIŪ! Tikimės, kad mūsų
kuopa vėl galės prisidėti prie ,,Gyvy-
bės estafetės” projekto ir kitais
metais.

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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Gyvybės estafetės dalyviai Detroit moksleiviai ateitininkai ir jų tėveliai. Iš kairės pirmoje eilėje: Rima Giedraitytė, Kristina Juškaitė,
antroje eilėje: Vida Juškienė, Aleksa Lukasiewicz, Monika Mikulionytė, Daiva Gylytė, Diana Jankutė, Alma Jankienė, trečioje eilė-
je: Mark Juška, Linas Juška, Michael Juška, Paulius Juška, Laura Rukšėnaitė.

Dvi dalyvės – Monika Mikulionytė (k.) ir Daiva Gylytė Detroit moksleivių ateitininkų
stovyklavietės ,,Gyvybės estafetės” renginyje. Natos Vaznelytės nuotraukos.

Ateitininkų susitikimas
Šokių šventėje

Šią vasarą Los Angeles vykstan-
čios XIII Lietuvių tautinių šokių

šventės metu įvyks ir ateitininkų
susitikimas. Susitiksime penkta-
dienį, liepos 4 d., Hilton Universal
viešbutyje, Hiro Room. Bus proga
pasimatyti su seniai nematytais
ateitininkais draugais iš viso pa-
saulio. Visuomenė taip pat kvie-
čiama apsilankyti ir susipažinti su
ateitininkų organizacija. Sekite
spaudą, netrukus pranešime su-
sitikimo laiką ir detalesnę informa-
ciją. Susitikimą ruošia ir visus kvie-
čia: Šiaurės Amerikos ateiti-
ninkų taryba kartu su sendrau-
gių, studentų, moksleivių ir jau-
nųjų ateitininkų sąjungomis.

,,ATžinios” —
elektroninis ateitininkų

susižinojimas
Šiaurės Amerikos ateitininkų

taryba (ŠAAT) sukūrė naują infor-
macijos teikimo būdą — ,,ATžinios”.
Tai el. pašto sąrašas, į kurį kiekvie-
nas gali užsirašyti. Tą padarius, į jū-
sų el. pašto dėžutę bus siunčiama
nauja ar skubi informacija apie atei-
tininkų įvykius, narius, leidinius. Ži-
nutės bus trumpos ir nukreips skai-
tytojus į kitus informacijos šaltinius
(pvz. www.ateitis.org). Išbandy-
kite! Užsirašykite šiuo adresu:
http://ateitis.org/ATzinios.php

Siekiant išvengti virusų ir ne-
lauktų žinučių antplūdžio, ,,ATžinių”
sudarytojai yra nustatę vartojimo
gaires: 1. Tik ŠAAT paskirti redak-
toriai galės siųsti žinutes. 2. El. pašto
adresais nebus dalinamasi su kitais.
3. Nebenorintys būti sąraše galės pa-
tys išsibraukti iš jo. Sąrašo nariai,
kurie norėtų, kad jų žinutė būtų
paskleista per ,,ATžinias”, gali kreip-
tis į ŠAAT šiuo adresu:

pastabos@ateitis.org
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APIE ŠV. GRIGALIŲ DIDĮJĮ
,,Šiandien noriu pristatyti vieną

iš svarbiausių Bažnyčios istorijos
Tėvų, vieną iš keturių Vakarų Bažny-
čios daktarų – šventąjį popiežių Gri-
galių, kuris 590-604 metais buvo Ro-
mos vyskupu ir pelnė Didžiojo titu-
lą”, – kalbėjo popiežius Benediktas
XVI trečiadienio bendrojoje audienci-
joje dalyvavusiems tikintiesiems. 

Šv. Grigalius gimė turtingoje ir
kilmingoje krikščionių šeimoje Ro-
moje apie 540 metus. 572 metais bu-
vo išrinktas Romos prefektu, tačiau
tai jo netenkino. Jis netrukus atsi-
sakė visų pasaulietinių pareigų ir
nusprendė pradėti vienuolišką gyve-
nimą. Šį vienuoliško gyvenimo laiko-
tarpį daugelį kartų Grigalius prisi-
mins savo raštuose kaip palaimingą
laikotarpį, skirtą susikaupimui, mal-
dai ir Šventojo Rašto bei Bažnyčios
Tėvų studijoms.

Grigaliaus vienuoliško gyvenimo
laikotarpis buvo labai trumpas. Jo,
kaip administratoriaus, sukaupta
patirtis pelnė visuotinį pasitikėjimą.
Popiežius Pelagijus II jį paskyrė dia-
konu bei pasiuntė savo atstovu į
Konstantinopolį. Po kelių metų Gri-
galius buvo pašauktas grįžti atgal į
Romą, kur buvo paskirtas Popiežiaus
sekretoriumi. Tai buvo labai sunkus
metas: nuolatiniai lietūs, potvyniai,
maras, nuo kurio mirė ir popiežius
Pelagijus II. Visi, kunigai ir pasau-
liečiai, sutartinai nusprendė šv. Petro
įpėdiniu išrinkti Grigalių. Jis net
norėjo šių pareigų išvengti, bandė
bėgti, tačiau 590 metais jam teko
nusileisti ir sutikti būti išrinktam
popiežiumi. 

Naujasis popiežius Grigalius grei-
tai parodė sugebėjimus vertinant
padėtį bei darant atitinkamus spren-
dimus. Iš išlikusių popiežiaus Griga-
liaus laiškų registro galima susidary-
ti vaizdą apie jo veiklą, ypač spren-
džiant tuo metu ypač sudėtingą lon-
gobardų klausimą. Imperatorius no-
rėjo longobardus paprasčiausiai
nukariauti ar išžudyti, tačiau šv. Gri-
galius į juos žiūrėjo ganytojo akimis,
troško užmegzti broliškus santykius
bei taikiai sugyventi. Popiežius taip
pat rūpinosi vizigotų, frankų ir saksų
atvertimu. Jis ne tik susitarė su lon-
gobardais dėl taikos, bet susirašinėjo

su longobardų karaliene Teodelinda,
kuri buvo krikščionė ir darė labai
didelę įtaką savo vyrui Autariui (lot.
Authari). Pasak popiežiaus Bene-
dikto XVI, Teodelindos atvejis liudija
moterų svarbą Bažnyčios istorijoje.
Grigalius nuolatos siekė trijų tikslų:
sustabdyti longobardų plitimą, ap-
saugoti Teodelindą nuo schizmatikų
įtakos. Trečia, tarpininkauti tarp lon-
gobardų ir Bizantijos, derantis dėl
taikos, ir evangelizuoti pačius longo-
bardus.

Šalia pastoracinės ir dvasinės
veiklos, popiežius Grigalius aktyviai
veikė ir socialinėje srityje. Naudoda-
mas gausias Šventojo Sosto pajamas,
pirko grūdus ir juos dalijo stoko-
jantiems, rėmė kunigus ir vienuolius,
išpirkdavo žmones iš longobardų
nelaisvės. Be to, pertvarkė Italijos
Bažnyčios administravimą, davė tiks-
lius nurodymus teisingai tvarkyti tu-
rimą turtą. Popiežius Grigalius buvo
silpnos sveikatos, dažnai dienų die-
nas likdavo ligos patale, tačiau visada
stengėsi švęsti iškilmingas Mišias
šventadieniais ir asmeniškai susitikti
su Dievo tauta. Žmonės jį labai my-
lėjo, jį laikė autoritetu, jam net buvo
priskirtas Dievo konsulo (consul Dei)
titulas. 

Popiežiaus Grigaliaus šventas
gyvenimas, didis žmogiškumas, tikin-
čiųjų pasitikėjimas leido jam pasiekti
didelių laimėjimų. Buvo žmogus pa-
niręs Dieve, todėl visada arti stoko-
jančių žmonių, mokėjo kurti taiką ir
žadinti viltį. ,,Šis Dievo žmogus mums
parodo, kur yra tikras taikos šaltinis,
iš kur ateina tikra viltis, todėl ir šian-
dien jis mums yra vadovas”, – tokiais
žodžiais Benediktas XVI užbaigė ben-
drosios audiencijos katechezę.

Audiencijos pabaigoje ganytojas
angliškai pasveikino Castelgandolfe
vykstančio krikščionių ir induistų
simpoziumo dalyvius, o ukrainietiš-
kai – Ukrainos kariškių delegaciją,
kuri dalyvavo 50-ojoje tarptautinėje
kariškių piligriminėje kelionėje į Lur-
dą. Kariškiams Benediktas XVI pa-
linkėjo, kad Dievo taika pripildytų jų
gyvenimą, skirtą tarnauti tėvynei ir
taikai pasaulyje.

Pagal „Vatikano radiją“ parengė
N. Šmerauskas

Visa vasara 
prieš akis!

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Ar mūsų vaikai ir vaikaičiai daugiau domisi kompiuterio žaidimais
negu žaidimu gamtoje? Savo knygoje (,,Last Child in the Woods”)
vaikų gynėjas Richard Louv pateikia duomenis, rodančius, kad

vaikai vis mažiau ir mažiau laiko praleidžia gamtoje. Kaltinamasis pirštas
kreipiamas į elektronines pramogas: kabelinę televiziją, iPods, VCR tech-
nologiją, kompiuterinius rankoje galimus laikyti žaidimus. Jis taip pat
pastebi ryšį tarp mažėjančio laiko, praleisto gamtoje, ir didėjančio vaikų
antsvorio, depresijos ir dėmesio trūkumo. ,,Vidutiniškai Amerikos jau-
nuolis kas dieną praleidžia 6.5 valandas spoksodamas į kažkokį televizijos
ar kompiuterio ekraną”, – teigia Derrick Crandall, Amerikos pramogau-
tojų koalicijos (,,American Recreation Coalition”) prezidentas. Tai daugiau
laiko, nei praleidžiama mokykloje. Nėra klausimo, kad tai svarbus po-
kytis. Tokie pokyčiai kelia nerimą, bet panaudojant Louv ir kitų sutelktą
informaciją būtų galima sustiprinti spaudimą valdžiai, kad ši padidintų
paramą nacionaliniams parkams ir kitiems valdžios žinioje esantiems
gamtos kampeliams. Tokiu būdu padidėtų tų parkų naudojimas ir stovyk-
lautojų bei kitų gamtos mylėtojų patiriamas džiaugsmas. Pasikalbėjime
spaudai Crandall pabrėžia, kad dėmesys gamtai nėra tik dėl pramogų, bet
ir dėl žmonių sveikatos. Amerikoje kasmet išleidžiama 160 mln. dolerių
vien ,,gydant” nutukimą. Bent dalis tų lėšų galėtų būti nukreipta į natū-
ralią nutukimo profilaktiką gamtoje.

Dr. Stephen Ilardi, University of Kansas psichologijos profesorius,
galvoja, kad vietoj to, kad ryti piliules, mums visiems būtų į sveikatą dau-
giau laiko praleisti gamtoje, daugiau mankštintis, daugiau bendrauti su
kaimynais ir draugais, daugiau gyventi urvinio žmogaus gyvenimą. Jo
teigimu, didėja įrodymų, kad žmogus nebuvo sutvertas sėdėti, socialiniam
atskirtumui, netinkamai mitybai ir nepakankamam miegojimui. Jeigu
žmonijos istorijoje būtų buvę tiek imlumo depresijai kaip dabar, tai žmoni-
ja būtų seniai dingusi nuo žemės paviršiaus. Po Antrojo pasaulinio karo
Amerika sparčiai modernėjo, žmonės sklido į priemiesčius, o depresija
padidėjo dešimtį kartų. Beveik ketvirtis gyventojų patirs depresiją prieš
sulaukdami 75 metų. Dr. Ilardi, eidamas su gyvenimu, nori pažvelgti ir į
praeitį, į mūsų medžiojusius protėvius, į urvinius žmones, kurie buvo
apsaugoti nuo depresijos, nes, jie, jo nuomone, greičiausiai buvo labai
socialūs, aktyvūs, gyvenantys harmonijoje su gamta. Jis nenori atsisakyti
savo iPod žaisliukio, bet nori, kad suprastume, jog technologija dažnai gali
būti mūsų didžiausias priešas. 

Dr. Ilardi yra sukūręs TLC metodą (Therapeutic Lifestyle Change for
Depression), kuris gali pakeisti dabartinį pašlijusios nuotaikos – depresi-
jos – gydymą. Jis jau turi išvystęs 14 savaičių programą, kur grupinė tera-
pija yra sujungta su kitais depresiją mažinančiais įpročiais: geru išsi-
miegojimu, mankšta, sveika mityba (su omega-3 piliulių priedu), inten-
syvia šviesa, socialiniu bendravimu ir prasmingais užsiėmimais. Šio meto-
do nesiūlau, bet jį paminiu kaip pastangą sumažinti per didelį pasitikė-
jimą ir prisirišimą prie reklamose matomų laimingesnio gyvenimo pažadų
chemijos būdu. TLC programos šūkis būtų ,,Negalvok, bet daryk!” O gau-
nami rezultatai yra įspūdingi. Iš 64 pacientų, baigusių šią programą, 77
proc. patyrė teigiamus rezultatus (depresijos simptomai sumažėjo per pu-
sę). Panašioje grupėje, gavusioje vaistus ir/ar tradicinę psichoterapiją, pa-
gerėjimą patyrė 27 proc. Dr. Ilardi cituoja kitų atliktus tyrimus, parodan-
čius, kad tik pusė depresiją patiriančių pacientų teigiamai reaguoja į
priešdepresinius vaistus. Tas pagerėjimo procentas yra šiek tiek didesnis
negu pacientų, gavusių taip vadinamas ,,cukraus piliules”.

Dr. Ilardi studentai į jį žiūri kaip į kokį kryžiuotį, paskelbusį kryžiaus
karą depresijai. Jo atsakymas į tai paprastas: ,,Depresija yra mirtinas
sutrikimas. Ji iš žmonių atima ne tik galimybę patirti džiaugsmą, bet ir
energiją, miegą, susikaupimą, sugebėjimą išgyventi meilę, kūrybingai
dirbti ir saikingai pramogauti. Kasmet 20,000 žmonių Amerikoje depresi-
ja atima gyvybę”. Jo susidomėjimas depresija vystėsi palaipsniui. Jau
būdamas University of Kansas jis susipažino su teorija, teigiančia, jog
depresija gali būti akmens amžiaus ir modernios civilizacijos nesuderina-
mumo produktas. Ši teorija buvo paremta antropologo Edward Schieffelin
tyrimais, beveik neradusiais depresijos kaluli gentyse Papua New Guinea
teritorijoje. Jie ten tebegyvena urvinio žmogaus gyvenimą. Kitos studijos
irgi rado, kad mažiau industrializuotoje visuomenėje, pvz., Amish, depre-
sija yra daug rečiau randama. 

Gyvendamas ir dirbdamas uždarose patalpose, žmogus gauna mažiau
natūralios, stiprios saulės šviesos. Vidutiniškai suaugęs žmogus miega tik
6.5 valandos. Seniau kasdien jis miegodavo 9 valandas. Dėl to jaučiamės
persitempę, išsekę. Komentuodami TLC metodą, kiti specialistai pažymi,
kad daugelis to metodo ,,receptų” yra įtraukti gydant depresiją. Dažnai
šiaurėje gyvenantiems patariama žiemos metu padidinti šviesos inten-
syvumą, į dietą įtraukti žuvų taukų, numesti nereikalingą svorį, daugiau
mankštintis bei sportuoti. Dr. Ilardi taip pat nesutinka su įsigalėjusia
pažiūra, kad depresija yra dažnesnė tarp vyresnio amžiaus žmonių. Jis
cituoja 2003 m. studiją, kur rasta, kad 25 proc. jaunų suaugusiųjų patyrė
depresiją prieš savo 29-tąjį gimtadienį. 60-mečių grupėje depresiją gyve-
nime buvo patyrę tik 10 proc. ,,Kiekviena nauja karta patiria vis didėjan-
čią depresijos riziką”, – teigia dr. Ilardi.

Oficialiai šįmet vasara prasideda birželio 21 dieną, tad vasara dar
prieš akis. Visas mums likęs gyvenimas dar prieš akis. Pasiskaitę pa-
mąstykite, bet ilgai negalvokite, nes mūsų laukia vasaros saulutė, gamta,
draugai, prasmingi užsiėmimai. Į visą tai įtraukite savo vaikus, vaikaičius
ir vienatvėje merdinčius draugus. Popiežius Grigalius. Nacionalinė antikinio meno galerija, Romoje.
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Aušros Vartų bažnyčia: 
ar sugriovimas — vienintelė galimybė? 
ANN CHARLES
Specialiai ,,Draugui” 
iš Jungtiniû Tautû, New York

Žinia apie sprendimą sugriauti
uždarytą Aušros Vartų bažnyčią –
vienintelę lietuvišką Romos katalikų
bažnyčią Manhattan – yra labai reali,
bet daugeliui lietuvių ar Amerikos
lietuvių sunku įsivaizduoti, kad šis
istorinis, beveik šimtmečio senumo
pastatas, kuris dešimtis metų buvo
dvasios dangumi ir lietuvių kultūri-
nio gyvenimo centru, gali būti pa-
verstas tiesiog geltonų plytų krūva.
Michael R. Bloomberg, New York
City meras, taip pat turėtų suprasti,
kad užuot kūrus ,,žalią” New York
City, nėra nieko ,,žalio” griaunant
istorinį pastatą. 

Lietuviai, ypač tie, kurie nori
išsaugoti šimtmečio senumo Aušros
Vartų bažnyčią, įsikūrusią 570 Broo-
me Street, Soho rajone, nepraleido
progos pamatyti jo šviesybę, po-
piežių Benediktą XVI papamobilyje,
kai jis neseniai važiavo Fifth Avenue.
Kristaus vietininkas ryžosi važiuoti
Fifth Avenu po tos dienos audringos
kalbos, pasakytos Jungtinių Tautų
(JT) Generalinėje Asamblėjoje. 192
valstybių narių atstovai, įskaitant ir
nuolatinę Lietuvos Respublikos at-
stovybę prie Jungtinių Tautų, buvo
pakviesti dalyvauti tame renginyje. 

Važiuojant papamobiliui, negalė-
jau nepastebėti spalvingos geltona,
žalia ir raudona švytinčios Lietuvos
vėliavos arba didžiulio plakato, pra-
šančio Šventąjį tėvą išgelbėti Aušros
Vartų bažnyčią New York. Tačiau ar
kas nors išgirdo šį šauksmą? Aki-
vaizdu, jog lietuviai tikėjosi atkreip-
sią popiežiaus Benedikto XVI dėmesį.
Pavyko jiems tai, ar ne, tačiau lietu-
viais, stovėjusiais ties Fifth Avenue ir
60 gatvės kampu, susidomėjo ABC-
TV žinių kūrimo grupė. 

Taip, kaip pasisekė airiams (the
luck of the Irish), taip, galima sakyti,
laimė nusišypsojo ir šiai mažai gera-
norių lietuvių grupei, kai Channel 7
žurnalistas 11 val. vakaro žinioms
pakalbino JAV LB New York apy-

linkės pirmininkę Ramutę Žukas. In-
terviu ji kalbėjo apie sekmadieninius
susitikimus, kurie vyksta kitoje gat-
vės pusėje nuo St. Patrick’s Cathe-
dral ir priešais Aušros Vartų baž-
nyčią. 

Kaip teigiama Aušros Vartų lan-
kstinuke, kuris buvo padalytas vi-
siems susidomėjusiems, ,,dažnai sek-
madieniais mes susirenkame kitoje
gatvės pusėje nuo St. Patrick’s Ca-
thedral pasimelsti už bažnyčios at-
gaivinimą, tikėjimo bendruomenės
išlikimą ir pranešti tikintiesiems, ku-
rie aplanko šv. Mišias katedroje, apie
mūsų sunkią būklę ir pastangas. Po
to mes susirenkame priešais uždary-
tą Aušros Vartų bažnyčią, kad atnau-
jintume savo įsitikinimus melsdami
Aušros Vartų motinos, kad ji ap-
saugotų, tarpininkautų ir stiprintų
mūsų tarpusavio ryšius.”

Mindaugas Blaudžiūnas, lietuvis
filmų kūrėjas, kiekvieną savaitę ty-
liai dirba ir dokumentuoja su savo
kamera tai, kas vyksta. Be jokio
triukšmo ar fanfarų, Mindaugas su-
sisiekia su lietuviais ir nelietuviais,
kad šie pasirodytų sekmadieniais,
norėdami, jog jų balsai būtų išgirsti ir
kad būtų išsaugota Aušros Vartų
bažnyčia. Jeigu norėtumėte prisijun-
gti prie sekmadieninės grupės kartu
su savo šeima ir draugais, ar norėtu-
mėte paremti akciją ,,Sustabdykime
Aušros Vartų griovimą”, galite pa-
rašyti Mindaugui el. paštu: mindau-
gasb@msn.com. Jis laukia jūsų laiš-
kų!

Nors Jo Šviesybės popiežiaus Be-
nedikto XVI kelionė baigėsi, katali-
kiškų bažnyčių, tokių kaip Aušros
Vartai, kuri buvo uždaryta 2007 m.
vasario 26 d., uždarymas yra rimtas
iššūkis viso miesto mastu. 32 Domi-
nick Street įsikūrusi Aušros Vartų
klebonija, pastatyta 1860-aisiais, taip
pat uždaryta ir yra nykstančių pas-
tatų sąraše.

Savo kelionės į New York metu,
bavarietis popiežius apsilankė šv.
Mišiose vokiečių imigrantų St. Jo-
seph bažnyčioje, įsikūrusioje East

87th gatvėje. Bažnyčia buvo pastaty-
ta 1870-aisiais. 

Nors šis rajonas, žinomas Yor-
kville ar ,,Mažosios Vokietijos” var-
du, daugiau neatspindi gausaus pra-
eityje vokiečių antplūdžio, bažnyčia
vis dar yra vokiečių kultūros ir pasi-
didžiavimo simbolis. 

Maža to, sakydamas kalbą JT dar-
buotojams, popiežius teigė: ,,Jungti-
nės Tautos dažnai vadinamos ‘tautų
šeima’. Dėl tos pačios priežasties, New
York būstinė gali būti apibūdinta
kaip namai, vieta, kur priimama ir rū-
pinamasi visų šeimos narių gerove.”

Nors Jo Šviesybė popiežius Be-
nediktas XVI pabrėžė, jog Jungtinių
Tautų darbuotojai yra atrenkami iš
gausaus būrio įvairių kultūrų ir tau-
tų atstovų, kalbant apie lietuvius,
dirbančius JT sekretoriate, yra tik
viena lietuvė – Maria D. Rokuižienė

iš UNTV. Marija, kuri buvo JT Ge-
neralinėje Asamblėjoje, kai popiežius
sakė savo kalbą narėms-valstybėms,
tikrai džiaugėsi girdėdama šiuos
įkvepiančius žodžius, palydėtus atsis-
tojusių žmonių plojimais. 

Prieš sužinodamas apie pavojų,
jog Aušros Vartų bažnyčia New York
gali būti nugriauta, Algis Tomas
Geniušas, Lietuvos Jungtinių Tautų
Asociacijos, įsikūrusios Vilniuje, pre-
zidentas, teigė: ,,Lietuvos Jungtinių
Tautų Asociacija atvira širdimi pa-
laiko New York Amerikos Lietuvių
Bendruomenę, siekiančią išsaugoti
Aušros Vartų bažnyčią 570 Broome
Street, Manhattan, kaip vertingą
kultūrinį palikimą ir New York lietu-
vių nuolatinių susibūrimų vietą, pas-
tatytą jų protėvių daugiau nei prieš
100 metų. Amerikos lietuviams ji tar-
navo kaip susitikimų su diplomatais
ir kitais iškiliais žmonėmis iš jų gim-
tosios šalies, Lietuvos Respublikos,
Europos Sąjungos ir NATO narės,
vieta. Tad ši laiko pagerbta vieta yra
svarbi lietuviams, esantiems abejose
Atlanto pusėse.” (Pastaba: Algis To-
mas Geniušas, vienas žymiausių W.
Shakespeare kūrybos žinovų ir kri-
tikų, buvęs universiteto profesorius
(Vilniuje ir Kaune), skaitė paskaitą
Aušros Vartų bažnyčioje.)

Kas bus dabar? Kaip sugriovimo
alternatyvą, Coalition to Re-Use Our
Lady of Vilnius As The Lithuanian
Cultural Heritage Center siūlo veiki-
mo planą, paruoštą nedidelės gru-
pelės architektų, aplinkosaugininkų,
žurnalistų, filmų kūrėjų, menininkų
ir kt., kurie norėtų daryti viską, ką
gali, kad sustabdytų Aušros Vartų
bažnyčios griovimą dabar. Net jeigu
manote, kad to per mažai, ar jau per
vėlai, darykite, ką galite. Pavyzdžiui,
lietuvių architektė Elena Vilkienė-
Rozenfeld, kuri neseniai grįžo iš Vil-
niaus, pasiryžusi pasidalinti savo pa-
tirtimi išsaugant Aušros Vartus – lie-
tuvių kultūros lobį. O ar jūs pasiruo-
šę? 

Jungtinių Tautų gen. sekretorius Ban Ki-moon (d.) susitinka su popiežiumi
Benediktu XVI.                                                                     UN Photo/Mark Garten

Švč. Mergelės Marijos paveikslas ant uždarytos Aušros Vartų šventovės laiptų.    Ann Charles nuotr.
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I. VISKONTAS: ,,BANDYSIU LIETUVOJE
ATRASTI SENĄ IR NAUJĄ MUZIKĄ”

LORETA TIMUKIENÈ

Džiugu žinoti, kad Jungtinių
Amerikos Valstijų ir kitų šalių  sce-
nose skamba lietuvaičių balsai. Lie-
tuviškas šaknis turintys jauni žmo-
nės garsina mūsų šalį stebindami ne
tik savo talentu, bet ir dideliu darbš-
tumu, begaliniu noru siekti profesi-
nių aukštumų. Dar labiau stebina,
kai tokie žmonės yra pasiekę puikių
rezultatų ne vienoje, o keliose visai
negiminingose srityse. Viena tokių
jaunų talentų, gyvenančių San Fran-
cisco, yra Indrė Viskontas.

Kanados lietuvė Indrė Viskontas
gimė ir augo Toronte. Studijuoti mu-
ziką   pradėjo Royal Conservatory of
Music, o būdama vienuolikos jau
dainavo operoje. I. Viskontas studi-
javo psichologiją ir prancūzų litera-
tūrą Trinity College ir University of
Toronto, yra apgynusi daktaro
laipsnį neurologijos srityje. Indrė taip
pat studijavo vaidybą ir improvizaciją
San Francisco American Conserva-
tory teatre ir šokio meną  Alonzo
King Lines. Vokalo paslapčių mokėsi
pas Marjorie Sparks. Indrė  netrukus
baigs magistro studijas San Francisco
Conservatory of Music. 

Ji yra laimėjusi NewMarket vo-
kalo konkurse ir Kiwanis festivalyje.
Studijuodama Los Angeles mokėsi
pas Vicki Muto ir Armen Guzelimian.
Indrė dalyvavo Italijoje vykusiame
Vokalo meno simpoziume ir  Dainų
festivalyje  Malibu (California), kur
dainavo su Martin Katz ir Graham
Johnson. Ji atliko vaidmenis The Bay
Area Summer Opera Theater Insti-
tute scenoje. Žinomiausi jos vaidme-
nys operose: Fiordiligi operoje ,,Cosi
fan Tutte”, Susanna ,,Le Nozze di
Figaro”, Liu operoje ,,Turandot”,
Mimi ,,La Boheme”, Frasquita ir
Micaela operoje ,,Carmen” ir  Beat-
rice Berliozo ,,Beatrice et Benedict”.
Europoje debiutavo grafienės d'Alma-
viva vaidmeniu operoje ,,Le Nozze di
Figaro”. 2007 kovo mėn. atliko Iolan-
the vaidmenį San Jose  ,,The Lyric
Theater”. 

Indrė koncertavo Toronto, Los
Angeles, Londono, Romos, New York
scenose. Taip pat dainavo Washing-
ton, DC, kur vyko prezidentui Valdui
Adamkui skirtas koncertas.

– Gimėte ir augote Kanadoje.
Gal galite papasakoti savo šei-
mos istoriją?

– Gimiau Kanadoje, bet mano
abu tėveliai yra iš Lietuvos.  Seneliai
iš mamos pusės kilę iš Kauno, o iš
tėvelio pusės – iš Telšių. Mamytė
gimė Kaune, užaugo Toronte. Tėvelis
gimė Telšiuose, po karo gyveno Ve-
nesueloje ir Argentinoje, o pradėjęs
studijas universitete, persikraustė į
Kanadą.

– Labai anksti pradėjote savo
kaip operos dainininkės kelią.
Kas paskatino pasirinkti būtent
jį?

– Augau lietuviškoje šeimoje.
Torontas tikrai puikus miestas žvel-
giant iš lietuviškumo taško, nes tu-
rime daug lietuviškų organizacijų,
kurios suteikia galimybes jaunam
žmogui augti, mokytis ir bręsti lie-
tuviškoje dvasioje. Kai augau, daly-
vavau skautų ir ateitininkų sąjun-

gose, šokau ,,Gintaro” šokių grupėje,
lankiau lietuvišką šeštadieninę Mai-
ronio mokyklą ir praleisdavau vasa-
ras Neringos (Vermonte), Romuvos
(prie Huntsville, Ontario) ir Kretin-
gos (Wasaga Beach, Ontario) stovyk-
lose.

– Studijavote psichologiją ir
prancūzų literatūrą, neurologiją,
vaidybą, šokio meną. Tai labai
platus sričių spektras. Kuri iš jų
yra artimiausia? 

– Nuo 3 metukų mama mane ir
brolį veždavo į įvairias muzikos pa-
mokas Kindermusik, Orff ir  Kodaly.
Abudu dainavome parapijos vaikų

chore.  Aš vėliau dainavau Canadian
Children's Opera Chorus ir  Men-
delssohn Youth Choir. Man labai pa-
tiko operos, pasakos ir muzika. Nors
nepatiko, bet mama privertė lankyti
pianino pamokas ir  labai trumpai –
net baleto pamokas! Tikrai žymiai
geriau dainavau, negu šokau.

– Doktoratas neurologijos
srityje lyg ir sako, kad Jums nėra
svetimas ir akademinis darbas.
Ar nevilioja mokslininkės karje-
ra?

– Mokslininkės karjera kol kas
manęs netraukia. Gal kai turėsiu
daugiau patyrimo, norėsiu grįžti prie
akademinio darbo. Šiuo metu man
svarbiau būti dainininke ir artiste,
kol dar balsas nepaseno! Dabar dar
dirbu University of California San
Francisco Department of Neurology –
ten aš atlieku tyrimus apie kūry-
bingumą. Mano viršininkas yra Bru-
ce Miller, kuris nustatė, kad kartais,
kai protas silpnėja, ypač kai žmonės
pradeda prarasti kalbą, jie pradeda
ieškoti kitų išraiškos būdų. Tokie
žmonės kartais tampa dailininkais,
muzikantais. Neseniai ,,New York
Times” išspausdino straipsnį apie
Bruce Miller darbą. Mano darbo
tikslas – nustatyti, kodėl kūrybingu-
mas kartais atsiskleidžia net  silps-
tant protui.

– Teko koncertuoti daugelyje
scenų drauge su žymiais ope-
ros atlikėjais. Kurie vaidmenys
Jums įsimintiniausi ir bran-
giausi?

– Pirma profesionali opera, ku-
rioje dalyvavau, buvo ,,Tosca” su

Canadian Opera Company. Buvau
,,altar boy” – man labai patiko sce-
noje ,,žaisti”, ypač su orkestru ir kos-
tiumais. Buvau užburta tuo spek-
takliu! Su Canadian Children's Opera
Chorus dar dalyvavau 5 operose ir
visuomet man tai daryti buvo labai
smagu.

– Kokį vaidmenį svajojate
atlikti? Kaip dažnai tenka kon-
certuoti? Kaip tam ruošiatės?

– Koncertuoju gana dažnai:
paprastai du kartus per mėnesį, o
mažesniuose koncertuose – šiek tiek
dažniau. Dainuoju 4 operose per
metus ir surengiu 3-4 didesnius

koncertus. Kartą per mėnesį dai-
nuoju vargšams, vaikams arba ligo-
niams. Dar tenka giedoti bažnyčioje
arba vestuvėse. Man kiekvienas pa-
sirodymas yra skirtingas, bet visi
savaip įdomūs! Kitais metais pra-
dėsiu naują rečitalių ciklą ,,Chamber
Music ” San Francisco mieste.

Turiu labai gerą dainavimo mo-
kytoją Jane Randolph ir kelis ypa-
tingai gerus mokytojus, kurie man
padeda muzikos ir dramos srityse:
Marcie Stapp, kuri puikiai moka
kalbas, Kristin Pankonin, kuri labai
gerai išmano repertuarą, ir David
Garner, kuris mane moko harmonijos
(taip pat yra ypatingai geras kom-
pozitorius). Kai mokausi naują vaid-
menį, dirbu su režisieriais Rick Har-
rell arba Mark Verzatt, arba  net su
Jonathan Lynn, kuris  yra filmų re-
žisierius. Taip pat studijuoju vaidybą
American Conservatory Theater.

– Koks operos žanras ir
kompozitorius labiausiai prie
širdies?

– Man labiausiai patiko atlikti
grafienės vaidmenį Romoje prieš
keletą metų. Mano nuomone, Mozar-
to ,,Le nozze di Figaro” yra ge-
riausias muzikos kūrinys. Laukiu,
kada vėl galėsiu atlikti tą vaidmenį.
Pastaruoju metu pradėjau daugiau
domėtis šiuolaikine muzika – muzi-
ka, kuri yra sukurta nuo 1990 m. iki
dabar. Man  ypatingai malonu dirbti
su dabar kuriančiais kompozitoriais –
visuomet pusę mano repertuaro su-
daro ,,nauja” muzika. Praėjusią
vasarą dirbau su Osvaldo Golijov ir
vaidinau naujoje Kanados operoje
,,Frobisher”, o prieš porą mėnesių

vaidinau naujoje operoje ,,Little
Women” San Francisco.  Prieš pusę
metų ištekėjau, ir mano vyras mūsų
santuokos pirmų metų ,,jubiliejaus”
proga paprašė, kad mūsų draugas,
jaunas kompozitorius, sukurtų man
dainą. Netrukus – jos premjera!

– Jūsų gyvenimas nuo pat
mažens susijęs su muzika –
galima sakyti, kad gyvenate ja.
Kaip apskritai suvokiate žmo-
gaus santykį su menu?

– Kartais būna labai sunku, bet
iš tiesų aš neįsivaizduoju savo gy-
venimo be meno, be muzikos. Gy-
venimas yra toks trumpas, o juk
mano seneliai ir tėveliai taip stengėsi
man sudaryti galimybes, kurių patys
neturėjo.  Jaučiu, kad lavindama tuos
talentus, kuriuos man Dievas davė,
tokiu būdu galiu ir jiems atsidėkoti.
Pasaulis yra toks pilnas  įvairių ga-
limybių ir patyrimų. Esu labai už-
siėmusi, tad man dažnai būna labai
gaila, kad neturiu pakankamai laiko
pabūti su šeima ir pasidžiaugti kartu
su draugais. Bet kitaip nemoku
gyventi!

– Kas Jus sieja su Lietuva?
Kuo išsiskiria lietuvių muzika
Europos ir pasaulio muzikos
kontekste? Ar domitės Lietuvos
opera? 

– Kada nors būtų labai įdomu ir
malonu Lietuvoje apsilankyti, nes
ten yra mano šaknys. Iš tikrųjų man
yra labai įdomi Lietuvos kultūra.
Žadu kaip nors bandyti nuvykti į
Lietuvą keliems mėnesiams arba net
metams ir atrasti ten seną ir naują
muziką. Ateinančiais metais bandy-
siu gauti Fullbright stipendiją. Euro-
pos muzika dažnai yra ,,drąsesnė” už
Šiaurės Amerikos, bet turi senesnes
tradicijas. Būtų labai įdomu ten
dainuoti. Bandau bent vieną kartą
per metus praleisti šiek tiek laiko
Europoje – juk aš turiu Lietuvos
pilietybę! Laukiu progos ten pabūti
ilgiau ir susipažinti su Lietuvos kom-
pozitoriais, muzikantais bei daini-
ninkais.

Indrė Viskontas koncertavo Toronto, Los Angeles, Londono, Romos, New
York, Washington, DC scenose.

I. Viskontas Iolanthe vaidmenyje
San Jose The Lyric Theatre  2007 m.

Nuotraukos iš I. Viskontas
asmeninio archyvo.
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Po pasaulî pasklidê� lietuviai –
nebesuskaiçiuojami 

Išeivius î� rinkimus kvieçia
diplomatai 

Pirmosios gervès – filmû�
kùrèjams ir aktoriams   

Rytoj,  birželio 1-ąją, minėsime Tėvo dieną ir Tarptautinę vaikų gynimo dieną.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.                                                                                    

Vilnius, gegužės 30 d. (Delfi.lt) –
Tikimasi, kad nauji lietuviški pasai,
kurių gamyba perkeliama į Lietuvą,
bus ne tik sunkiai padirbami, bet ir
padės grąžinti į tėvynę emigrantus.

Lenkijos įmonės „Polska Wyt-
wornia Papierow Wartosciovych”
(PWPW) ir spaudos spaustuvės „Gar-
sų pasaulis” susivienijimas perkelia
dalį lietuviškų pasų gamybos į Lietu-
vą. Nuo kitų metų vidurio naujai įsi-
gyta giliaspaude spaudos įranga pla-
nuojama atlikti likusią dalį pasų ga-
mybos darbų, kol kas atliekamų susi-
vienijimo partnerės, Lenkijos įmonės
PWPW. Iš 120 tūkst. naujo pavyzdžio
pasų, kuriuos PWPW jau perdavė
Lietuvai, gyventojams išduota apie
100 tūkstančių.

Naujų pasų duomenų lape patal-
pinta elektroninė laikmena, kurioje
įrašomi asmens duomenys ir asmens
veido atvaizdas. Elektroninėje laik-
menoje yra įdiegta per 30 skaitmeni-
nės informacijos vientisumą, patiki-
mumą ir slaptumą užtikrinančių
priemonių.

Valstybinės dokumentų techno-
logijos apsaugos tarnybos direktorius
Vaclovas Juknevičius sakė, kad šis
pasas pasižymi ne tik saugumu, bet ir
tuo, kad jame naudojami šalies istori-
jos ir architektūros detalės. „Tikiuo-

si, šis pasas sužadins sentimentus
emigravusiems lietuviams ir padės
apsispręsti greičiau grįžti į Lietuvą”,
– viliasi V. Juknevičius.

Ramūnas Žičkis, Asmens doku-
mentų išrašymo centro prie VRM di-
rektorius, teigė, kad šių dokumentų
poreikis dabar yra didesnis.

„Investuoti į saugius dokumen-
tus yra pati pigiausia investicija į val-
stybės saugumą”, – sakė jis.

„Garsų pasaulio” generalinio di-
rektoriaus Vytauto Vainikonio žo-
džais, gaminant pasus vien Lietuvos
rinkai, investicijos neatsipirktų, tad
nišų bus ieškoma ir kitose šalyse.
Juolab kad turimas pasų gamybos pa-
jėgumas bus gerokai didesnis nei rei-
kia Lietuvai. Pirmais metais planuo-
jama pagaminti apie 300 tūkst. pasų,
vėliau – po 200 tūkst. kasmet. Įmonė
jau pradėjo derybas su keliomis už-
sienio valstybėmis dėl biometrinių
pasų gamybos.

„Yra galimybė, kad artimiausiu
metu trečdalis pasaulio pereis prie
biometrinių pasų”, – sakė jis. Į naują
pasų gamybos liniją įmonė jau inves-
tavo apie 15 mln. litų. „Garsų pasau-
lis” dar šiais metais planuoja inves-
tuoti apie 50 mln. litų į aukščiausio
saugumo lygio elektroninių asmens
dokumentų gamybos technologijas. 

Atkelta iš 1 psl.                kaimo
bendruomenės pirmininkė Daiva Ša-
tienė. Tačiau 60 metų užsienyje gy-
venęs prezidento patarėjas Leonas
Narbutis tikino iš savo patirties ži-
nantis, kad tiems, kas emigracijoje su
vaikais pragyveno ilgiau kaip penke-
rius metus, sugrįžti darosi vis sun-
kiau. L. Narbučiui prireikė net 15
metų, kol apsisprendė grįžti į tėvynę.

Su pirmąja ir antrąja emigracijos
banga išvykę lietuviai stengėsi išsau-
goti lietuvybę, statė bažnyčias, steigė
klubus. Naujieji emigrantai nenori
aukoti lėšų fondams ir laukia, kad Ai-
rijoje ar Ispanijoje mokyklos būtų pa-
statytos Lietuvos valstybės lėšomis.

„Jei bent kiek noro parodytų,
bent kiek prisidėtų, pagelbėtų ir vals-
tybė. Ir Lietuvoje dar yra mokyklų
kiaurais stogais, todėl neišgalime
pastatyti mokyklų Airijoje”, – kad
valstybės pagalba išeiviams ribota,
neslepia A. Petrauskas.

Vien Panevėžio mieste per ne-
priklausomybės metus gyventojų su-
mažėjo nuo 130 tūkst. iki 113,5 tūkst.
Panevėžio vyriausiojo policijos komi-
sariato Migracijos skyriaus vadovė
Bronislava Pliavgienė teigia, esą gy-

ventojų ėmė mažėti 1992-1994 m.,
kai iš Panevėžio į Rusiją ir Ukrainą
pasitraukė dauguma sovietinės armi-
jos kariškių su šeimomis. Dėl sudė-
tingų dokumentų tvarkymo tūkstan-
čiai panevėžiečių emigravo į kitas ša-
lis nesusitvarkę dokumentų. Infor-
macinės technologijos atvėrė galimy-
bę daugelį metų gyventi Amerikoje ar
kitoje Europos valstybėje ir plėtoti
verslą Lietuvoje. Tačiau tokie pilie-
čiai pagal statistiką tebėra miesto gy-
ventojai. „Oficialioji migracijos statis-
tika tėra žaidimas skaičiais”, – įsitiki-
nusi Migracijos skyriaus vadovė.

Dar painiau perprasti, kiek emig-
ravusių tėvų giminėms ar kaimy-
nams, o kartais ir visiškai vienus pa-
liko savo vaikus. Panevėžio vaikų tei-
sių apsaugos tarnybos vadovė Daiva
Simonaitienė apgailestavo, kad tiks-
lių duomenų apie emigracijos dydį
nėra. Neaišku, kiek vaikų išvyko kar-
tu su tėvais. Nemažai jų išvažiavo net
nepasirūpinę, kad paliekamiems vai-
kams būtų paskirtas globėjas. Sene-
liams ar net kaimynams palikti pa-
augliai atsiduria laikinuosiuose vaikų
globos namuose, nusikalsta.

Atkelta iš 1 psl.              sceno-
je įteikta 14 sunkiasvorių prizų geri-
au-siems metų kino ir televizijos
filmų kūrėjams.

Įteiktos ir 3 ,,Auksinės gervės”
legendiniams lietuviško kino meni-
ninkams: operatoriui Jonui Griciui,
režisieriui Marijonui Giedriui ir akto-
riui Donatui Banioniui. 

Geriausiu 2007 metų vaidybiniu
filmu vertinimo komisija išrinko
Kristinos Buožytės debiutinį filmą
,,Kolekcionierė”. Geriausio metų re-
žisieriaus vardą pelnė Audrius Sto-
nys. Jo dokumentinis filmas ,,Var-
pas” pripažintas ir geriausiu doku-
mentiniu filmu.

Geriausio animacinio filmo kūrė-
ja pripažinta režisierė ir dailininkė
Jūratė Leikaitė už animacinį filmą
vaikams ir suaugusiems ,,Margučių
rytas”.

Geriausio trumpo metražo filmo
prizas atiteko Jūratės Samulionytės
filmui ,,Nerutina”, o geriausiu televi-
zijos filmu pripažintas Alvydo Šlepi-
ko kuriamas serialas ,,Nekviesta mei-
lė”. A. Šlepikas laimėjo ir ,,Geriausio

scenarijaus autoriaus” kategorijoje.
Geriausiu metų aktoriumi pas-

kelbtas Marius Jampolskis už vaid-
menis filmuose ,,Kolekcionierė”,
,,Kai aš buvau partizanas”  ir tele-
vizi-jos seriale ,,Moterys meluoja
geriau”.

Geriausios metų aktorės apdo-
vanojimą pelnė aktorių duetas – Rasa
Samuolytė ir Nelė Savičenko, vaidi-
nančios Algimanto Puipos filme
,,Nuodėmės užkalbėjimas” pagal Jur-
gos Ivanauskaitės kūrinius.

Geriausiais epizodiniais aktoriais
tapo Dalia Michelevičiūtė už vaidme-
nį Mario Martinsono filme ,,Nerei-
kalingi žmonės” ir Remigijus Sabulis
už vaidmenį filme ,,Nuodėmės užkal-
bėjimas”.

Geriausiu kino operatoriumi pas-
kelbtas Audrius Kemežys, nufilmavęs
filmus ,,Varpas”, ,,Kai aš buvau parti-
zanas”, ,,Perlas” ir ,,Arklio metai”.

Geriausiu metų dailininku pripa-
žintas Galius Kličius už darbą ku-
riant filmą ,,Nuodėmės užkalbėjimas”.

Sunkiasvores auksinių ir sidab-
rinių gervių statulėles sukūrė skulp-

Vilnius, gegužės 30 d. (Delfi.lt) –
Balsuoti rudenį vyksiančiuose Seimo
rinkimuose Jungtinėje Karalystėje
gyvenantys lietuviai bus raginami ir
svetainėje „YouTube”. Netradicinį iš-
šūkį išeivių pilietiškumui nusprendę
mesti diplomatai į rinkėjus kreipiasi
trumpais humoristiniais filmukais,
klausdami: „Kur Jūsų rankos?”

Lietuvos ambasada Jungtinėje
Karalystėje kviečia šioje šalyje gyve-
nančius ir dirbančius tautiečius ne-
būti abejingus Tėvynei bei namie li-
kusiems artimiesiems ir susimąstyti,
į kokią šalį jie norėtų grįžti. Diplo-
matinė atstovybė pradeda informaci-
nę kampaniją, kuria skatina išeivius
aktyviai balsuoti šių metų Seimo rin-
kimuose.

„Kviečiame visus Jungtinėje Ka-
ralystėje esančius lietuvius parodyti,
kad esame ne tik skaitlingi, bet ir ak-

tyvūs, kad mums įdomu, kaip gyvena
ir kaip gyvens Lietuva”, – pranešime
cituojamas ambasadorius Vygaudas
Ušackas.

Balsavimas, anot jo, puiki proga
pasiųsti aiškų ženklą namo, kokia tu-
rėtų būti Lietuva, iš kurios nebenorė-
tume išvykti. Į Jungtinėje Karalystė-
je gyvenančius Lietuvos piliečius am-
basada kreipiasi humoristiniais vaiz-
dais, platinamais internetu. V. Ušac-
ko teigimu, tokiomis netradicinėmis
priemonėmis tikimasi piliečius pas-
katinti pasielgti taip pat „netradi-
ciškai” – aktyviai balsuoti. 

Manoma, kad šiuo metu Didžio-
joje Britanijoje gyvena apie 200 tūkst.
Lietuvos piliečių, iš kurių maždaug
130 tūkst. yra rinkėjai. Iki šiol rinki-
mų metu ambasadoje balsuodavo vos
600 piliečių.

Yra galimybė, kad artimiausiu metu trečdalis pasaulio pereis prie biometrinių
pasų. ELTOS nuotr.

Nauji lietuviõki pasai –
ir emigrantams vilioti
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Tomas Viluckas
Bernardinai.lt

Pastarųjų dienų pranešimai iš
Azijos žemyno verčia krūptelėti:
Myanmar per viesulo sukeltą nelai-
mę, o Kinijoje per žemės drebėjimą
žuvo ar dingo be žinios dešimtys tūk-
stančių žmonių. Tokie įvykiai suke-
lia gailestį ar užuojautą nukentėju-
siems, o mąstančiam žmogui – ir
klausimų, kodėl vyksta šie reiškiniai,
kaip jų akivaizdoje turime jaustis,
kaip į juos reaguoti.

Nuo mūsų vertybinių nuostatų
priklauso ir mūsų atsakymai į šiuos
klausimus. Jei esame materialistai,
viską versime tik gamtos dėsniams,
jei antiglobalistai, tai viskuo apkal-
tinsime klimato atšilimą, kurį ska-
tina godūs kapitalistai, na, o jei mūsų
pažiūros fundamentalistinės, tai
gamtos nelaimėse įžvelgsime Dievo
bausmę niekaip neatsiverčiantiems
budistams ir bedieviams kinams. Ta-
čiau visi šie atsakymai pernelyg pap-
rasti ir pateiktų nesudėtingą šio pa-
saulio vaizdą, kuris, kad ir kaip to
vengtume, deja, lieka mįslingas.

Sutinku, kad pasaulio įvykių ste-
bėtojui, jei jo širdyje glūdi bent kokia
Dievo baimė, gali kilti mintis, jog Die-
vas baudžia žmogų už jo padarytas
nuodėmes. Gal nebūtinai ten gyve-
nančiųjų, bet žmonių giminės apsk-
ritai – juk buvo tvanas, siera iš dan-
gaus krito ant Sodomos ir Gomoros,
Jahvės rykštės čaižė išdidųjį Egiptą...

Mums sunku susitaikyti su
dviem Dievo vaizdiniais. Viena ver-
tus, didelis tikėjimo išbandymas yra
pasitikti Jėzaus Kristaus Tėvą, kuris
žmogui atiduoda save per Sūnų. Toks
Dievas neturi tikslo bauginti, gąs-
dinti, bausti, kariauti su savo kūri-
niais. Tai panašėtų į mitologiją, jei jis
skaičiuotų žmonių nusižengimus,
kaip tai daro pagonių dievybės, ir už
juos baustų.

Kita vertus, jis yra, kaip sakyda-
vo Antanas Rubšys, „staigmenos
Viešpats”. Mes pasitenkintume nus-
pėjamu Dievu, kuris negali iškrėsti
jokių staigmenų, netikėtumų. Su to-
kiu Dievu viskas aišku: jis geras, ne-
baudžia, bet tik stebi, kaip virpa že-
mė, liejasi vanduo, kyla sumaištis. Jis
mokslininkas – eksperimentatorius,

Kodèl dreba Žemè?

beaistris, teologijos ir dogmatikos,
mūsų įsivaizdavimų ir išprotavimų
kalinys.

Tad įvairios gamtos nelaimės nė-
ra jo bausmė žmonijai, bet jis kažko-
dėl leidžia įvykti tam tikriems daly-
kams. Jei kas žinotų, kodėl, tai būtų
Dievas. Aišku, kad per juos jis byloja,
taip su mumis kalbasi, o ne baudžia.
Nenuginčysi, ši kalba keista, bet ją
nurašyti bausmei reikštų Visatos Kū-
rėją, Visavaldį, Viešpatį paversti bau-
dėju.

Juk bausmė slypi ten, kur vienas
viršesnis ir nori kitą pažeminti, ki-
tam parodyti jo vietą. Dievas su mu-
mis taip nesielgia, jis vadovaujasi ki-
tokia logika, kuri dažnai būna mums
neperkandama.

Drįstu manyti, kad Dievas žmo-
gui leidžia patirti tam tikrus įvykius
tam, kad darytume išvadas, matytu-
me juose pranašiškus ženklus. Prisi-
minkime vieną Evangelijos vietą (plg.
Lk 13, 1-5). Vertindamas riaušes, pa-
sibaigusias kelių galilėjiečių smurtine
mirtimi, ar vandens bokšto griūtį,
nusinešusią aštuoniolikos statybi-
ninkų gyvybes, Jėzus pabrėžia, kad
žuvusieji nebuvo kuo nors blogesni
už jo klausytojus. Jis tik paragino at-
siversti. Tai reiškia, kad įvairūs dra-
matiški įvykiai turėtų priversti mus
būti atidesnius dalykams, kurie iš
pirmo žvilgsnio atrodo smulkme-
nomis, naujai pažvelgti į mus supan-
čią tikrovę, labiau vertinti tai, ką tu-
rime, kelti svarbiausius klausimus

apie gyvenimą ir jo trapumą, per-
mąstyti savo santykius su Dievu.

Žinoma, tai, kas vyksta Azijoje,
mus prislegia, reikalauja iš mūsų
kažkokio požiūrio, gal todėl suran-
dame lengvų paaiškinimų. Vertėtų
tik pabrėžti, kad apaštalo Pauliaus
Laiške romiečiams aiškiai sakoma,
kad visatoje veikia mirties ir trūnu-
mo dėsnis, kuris įsiveržė į kūriniją po
pirmojo žmogaus nuopuolio. Apašta-
las Paulius sako, jog kūrinija dūsauja
ir laukia atpirkimo. Žemės drebėji-
mai, viesulai, pražūtingos sausros –
tai besikankinančios gamtos dejonės,
tai jos šauksmas Dievo link. Štai ko-
dėl tokie šventieji kaip šv. Pranciškus
Asyžietis, šv. Antanas Paduvietis bu-
vo tokie dėmesingi gamtai. Jie savo
pamokslais paukščiams, žuvims daly-
vavo kūrinijos atpirkimo slėpinyje.

Turime įsisąmoninti, kad blogio
ir naikinimo slėpinys niekur nepasi-
trauks. Kai kurie teologai (tarp jų bu-
vo Jonas Paulius II) savotišku ir įdo-
miu būdu aiškina Jėzaus maldą Aly-
vų kalne. Juk Jėzus žinojo nuo pra-
džių, kad reiks kentėti ir mirti, bet
prašė atitolinti „šią taurę”. Ko Jėzus
prašė? Jis prašė Tėvo, kad po jo kan-
čios bei mirties gamta ir žmonija dau-
giau nebekentėtų, kad pranyktų mir-
tis. Tačiau blogio dėsnis liko. Jėzaus
malda buvo išklausyta kitu būdu. Kū-
rinija laukia, kol „bus išvaduota iš
pragaišties vergovės ir įgis Dievo vai-
kų garbės laisvę” (Rom 8, 21). Esame
šio laukimo kaltininkai ir dalininkai.

Tokie įvykiai sukelia gailestį ar užuojautą nukentėjusiems, o mąstančiam žmogui
– ir klausimų, kodėl vyksta šie reiškiniai.                                        Reuters nuotr.                                                                                    

Anot JT, apie milijonui Myanmar gyventojų reikalinga skubi pagalba. 
Reuters nuotr.

Ženeva, Vatikanas, gegužės 30
d. (AFP–BNS) – Jungtinės Tautos
(JT) paskelbė gavusios iš Myanmar
visas prašytas vizas pagalbos darbuo-
tojams, tačiau pabrėžė, jog reikėtų
leisti nekliudomiems atvykti dar dau-
geliui humanitarinės pagalbos dar-
buotojų ir jų grupių.

,,Mes prašome leidimo atvykti
nevalstybinėms organizacijoms ir
Raudonojo Kryžiaus specialistams”, –
sakė JT humanitarinių reikalų koor-
dinavimo tarnybos atstovė Elisabeth
Byrs.

Praėjus beveik mėnesiui nuo vie-
sulo ,,Nargis” siautėjimo šioje piet-
ryčių Azijos šalyje JT gavo 45 vizas
savo darbuotojams. Anot E. Burs,
,,mums reikia daugiau specialistų”,
ypač teikiant techninę pagalbą spe-
cialiomis priemonėmis, pavyzdžiui,
dirbti su vandens valymo įrenginiais,
specialiais kranais uostuose.

JT vaikų fondo UNICEF atstovė
sakė, kad viesulas sugriovė apie 4
tūkst. mokyklų, mokslas nutrūko
apie 1,1 mln. moksleivių ir vargu ar
pirmadienį bus atidarytos daugelis
mokyklų, ko tikėjosi karinė chunta.

Popiežius Benediktas XVI penk-

tadienį kreipėsi į Myanmar karinius
vadovus leisti tarptautinės pagalbos
darbuotojams pasiekti vietoves, nu-
kentėjusias nuo viesulo ,,Nargis”.

Kalbėdamas buvusios Birmos ka-
talikų vyskupams, kurie baigia savo
apsilankymą Vatikane, jis palinkėjo
jiems būti stipriems ,,sielvarto, per-
sekiojimo ir bado” akivaizdoje.

,,Tikiuosi, kad pagal susitarimą,
kuris neseniai pasiektas dėl tarptau-
tinės bendruomenės pagalbos tieki-
mo, visi, kas yra pasirengę padėti, ga-
lės pristatyti reikiamą pagalbą ir pa-
tekti į vietoves, kuriose labiausiai rei-
kia pagalbos”, – sakė jis.

Tuo tarpu Myanmar chuntos ats-
tovai penktadienį užsipuolė užsienio
pagalbos teikėjus ir sakė, kad nuken-
tėjusiems nuo viesulo nereikia ,,šoko-
lado plytelių” ir kad jie gali išgyventi
valgydami varles ir žuvis.

Pagal JT pasaulinę maisto prog-
ramą Myanmar tiekiami ryžiai, pu-
pelės, kaloringi sausainiai. Nė viena
pagalbos organizacija, kiek žinoma,
nedalijo šokolado plytelių nukentė-
jusiems nuo viesulo. Anot JT, apie
milijonui Myanmar gyventojų reika-
linga skubi pagalba.

JT ir popiežius ragina Myanmar�
îsileisti daugiau pagalbos 
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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

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

KREDITO KORTELĖS:  NAUJA 
PRIKLAUSOMYBĖS FORMA?

Žinovų teigimu, rekordinis įsi-
skolinimo kredito kortelėms lygis ša-
lyje buvo ne tik tikėtinas, bet ir neiš-
vengiamas reiškinys, turint galvoje
dar anksčiau JAV ekonomiką pakir-
tusią būsto paskolų krizę. Pagrindinė
beprotiško skolinimosi iš kredito kor-
telių priežastis yra ta, jog, sugriežti-
nus reikalavimus būsto paskolai gau-
ti, naujas paskolas gaunančiųjų skai-
čius labai sumažėjo. Namų savinin-
kai, anksčiau galėję šiek tiek prisi-
durti prie pajamų už sėkmingai par-
duotą arba užstatytą bankui būstą
(kurio kainos nuolat kilo), prarado
galimybę tai padaryti. 

Deja, atsargiai elgdamiesi su gry-
nais pinigais, tuo pat metu bankai
ėmė dar aktyviau siūlyti vartotojams
įsigyti įvairiausias kreditines korte-
les,  o pastarieji netruko tuo pasinau-
doti, norėdami padengti menkai didė-
jančių pajamų ir nuolat augančių iš-
laidų už būtiniausias prekes (kurą,
maisto produktus ir pan.) skirtumą.
Tokiu būdu, Federal Reserve banko
duomenimis, bendras įsiskolinimo
kredito kortelėms lygis JAV šių metų
balandį pasiekė rekordinę 951.7
mlrd. dol. sumą. Net ir krizei pasibai-
gus, daugelis šalies gyventojų turės
ilgai sukti galvą, kaip atsikratyti su-
sidariusių brangių (dėl sumokamų
įvairių mokesčių kredito kortelės
laikomos vienu brangiausių asmeni-
nės paskolos tipų), finansiškai bei
morališkai žlugdančių paskolų. Jau
dabar pavojingai pagausėjo skolinin-
kų, neišsimokančių visų turimų sko-
lų. Baiminamasi, jog, nemokių varto-
tojų skaičiui smarkiai išaugus, šalies
ekonomiką gali pakirsti dar viena
krizė, nė kiek ne mažesnė, nei būsto
paskolų. Galų gale, kredito kortelių
įsiskolinimai, kaip ir būsto paskolos,
tėra prekė investicijų rinkoje ir pensi-
jų fondai bei privatūs investuotojai
greičiausiai smarkiai nukentėtų, įsi-
giję iš nemokių klientų sudarytus mi-
lijardinės vertės investicijų portfelius.

Skaidrumo trūkumas, klientų vi-
liojimas bet kokiomis priemonėmis,
nepakankamas kredito kortelių san-
dorių saugumas tėra keletas iš dau-
gybės priekaištų, neseniai išsakytų fi-
nansų įstaigoms JAV Kongrese. Šiuo
metu beveik niekas neabejoja, kad
reikėtų tobulinti kredito kortelių iš-
davimo vartotojams principus.  Kita
vertus, negalima paneigti, jog ir patys
vartotojai dažnai elgiasi neatsa-
kingai, nuolat imdami naujas pasko-
las, kurių  žino iš anksto  nepajėg-
siantys išsimokėti. Deja, gyvename
vartotojiškoje visuomenėje, kur kre-
dito kortelės yra itin lengvai priei-
namos ir gausiai reklamuojamos kaip
priemonė gyvenimui palengvinti (ga-
lų gale nusipirkus išsvajotus kaili-
nius ar išvykus į egzotišką kelionę,
įgyjant galimybę netaupyti ,,juodai
dienai” bei nuolat rodant pasitu-
rinčio žmogaus įvaizdį). Todėl tinka-
mai valdyti asmeninius išteklius,
nepasiduodant visuomenės bei bankų
spaudimui, sugeba toli gražu ne
kiekvienas. 

Nuo ko derėtų pradėti, siekiant
atsargiau elgtis su pinigais ir tokiu
būdu išvengti kredito pinklių? Deja,
neišvengiamai privalėsite daryti tai,

ko dauguma žmonių labiausiai ne-
mėgsta. Tai yra, jei ne nuo šios die-
nos, tai bent nuo kitos darbo užmo-
kesčio perlaidos, imti atidžiai sekti ir
planuoti savo biudžetą. Rūpestingai
rašyti visas pajamas bei išlaidas,
kiekvieną mėnesį atidedant bent
5–10 proc. nuo bendros pajamų su-
mos į vadinamąjį ,,juodos dienos”
fondą. Jei sėkmingai pataupysite
bent pusmetį, galite numatyti sau
,,smulkią dovanėlę” – ką nors malo-
naus nusipirkti iš susidariusių san-
taupų (tik ne itin brangaus, nes ki-
taip iškart paleisite vėjais visas ilga-
laikes pastangas). 

Jei vis dėlto norite turėti kredito
kortelę, žinoma, galite ją įsigyti, tik
būkite atsargūs. Nesirinkite kokios
nors kortelės tik todėl, kad ją turi jū-
sų pažįstami ar todėl, kad ją siūlantis
bankas jums atsiuntė gražiausią lan-
kstinuką. Savaime aišku, jums reikės
kortelės be jokių (ar praktiškai jokių)
aptarnavimo mokesčių, su kuo ma-
žesnėmis palūkanomis. Skamba per-
nelyg gerai, kad būtų tiesa? Nebūti-
nai, svarbu gerai paieškoti. Galite ap-
silankyti svetainėje adresu www.
cardratings.com, kur pateikiamos
ataskaitos ir vertinimai (taip pat ir iš
kitų vartotojų) apie daugelį rinkoje
siūlomų kredito kortelių. Taip pat
nepatingėkite išstudijuoti smulkiu
šriftu surašytų konkrečios kredito
kortelės sutarties salygų – tai gali iš-
saugoti jums daug nervų ir sutaupyti
nemažai pinigų ateityje.

Pastaruoju metu tapo itin popu-
liaru  drauge su kredito kortele var-
totojams siūlyti įvairias papildomas
paslaugas – dalyvauti ,,padidinto sau-
gumo” ar ,,apgavysčių prevencijos”
programose. Deja, tiesa yra ta, jog
kortelių išdavėjai tiesiog taip bando
papildomai susirinkti pinigų iš varto-
tojų, kai tuo tarpu šie minėtomis pas-
laugomis praktiškai niekuomet nepa-
sinaudoja. Pagal galiojančius įstaty-
mus net ir tapę apgavystės ar tapaty-
bės vagystės auka, greičiausiai vis
tiek neturėsite mokėti nė cento,  nors
ir neturėdami papildomo ,,preven-
cinio draudimo”. Kiek kitokia draudi-
mo forma (,,credit card insurance”)
yra siūloma tiems, kas nori būti už-
tikrinti,  jog jų minimalios įmokos
kas mėnesį bus sumokėtos, net jiems
ir praradus darbą, sveikatą ar netikė-
tai mirus. Deja, šio draudimo teiki-
amos privilegijos taip pat vargiai
pateisina išlaidas (kurios paprastai
sudaro 75 centus nuo kiekvieno įsi-
skolinto 100 dolerių kas mėnesį), to-
dėl, užuot jį įsigijus, tikriausiai ge-
riau apsimokėtų kaupti grynuosius
pinigus ,,juodos dienos” fonde. 

Nesistenkite turėti daug kredito
kortelių,  turint galvoje kiekvienos jų
sąlygas, ir daugybę kitų dalykų, ku-
riais turėsite rūpintis, jums iš tiesų
pilnai pakaks vienos ar dviejų. Juk
galų gale jas išsirinkę dar turėsite
nuolat sekti, kaip ir kam jas naudoja-
te. Apie tai, kaip apgalvotai ir su kuo
mažesniais nuostoliais naudoti kredi-
to korteles, skaitykite kitą kartą.

Pagal Cardratings.com, Center
for American Progress Action Fund

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

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

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

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

Ginekologija

Čia vieta Jūsų 
skelbimui!

Dr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

Sudoku Nr. 1 
atsakymai

Š. m. gegužės 17 d. ,,Drauge” skaitytojams, – galvosūkių mėgėjams, – pa-
siūlėme naujovę – sudoku galvosūkį. Džiaugiamės, kad pirmuosius sudoku
teisingai išsprendė ir mums atsakymus jau atsiuntė  Vida Bučmienė iš
Cleveland, OH. Ačiū Jums. Lauksime Jūsų atsakymų ir toliau. Visiems pri-
mename, kad tiek sudoku, tiek kryžiažodžių atsakymus mums galima siųsti
paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu –
redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 
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RENGINIŲ KALENDORIUSRENGINIŲ KALENDORIUS

2008 METAI2008 METAI
BIRŽELIS

Birželio mėn.: PLC, Lemonte,
Socialinių reikalų skyrius rengia lie-
tuviškų dokumentinių filmų rodymą:
birželio 4 d. – ,,Vištytis” (2 dalys);
birželio 11 d. – ,,Laukuva” (1-a dalis);
birželio 18 d. – ,,Laukuva” (2-a dalis)
ir birželio 25 d. – ,,Paberžė” (1-a
dalis). 

Birželio 1 d., sekmadienį: Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje ir Pasaulio
lietuvių centre, Lemont įvyks at-
eitininkų Šeimos šventė. Po to Atei-
tininkų namuose vyks gegužinė.
Daugiau informacijos galite gauti
tel.: 630-243-9488 arba el. paštu
ep.ramintam@hotmail.com. Pradžia
9 val. r.

— Šv. Petro ir Povilo parapijos
salėje (216 Ripley Place, Elizabeth,
NJ 07206) vyks Lietuvių festivalis.
Tel. pasiteirauti: 908-352-2271 arba
908-313-7221.

Birželio 2–6 d. Daley Plaza
vyks  susigiminiavusių miestų festi-
valis. Birželio 5 d. skirta Birmingham
(Anglija) miestui. Birželio 6 d. vyks
vėliavų paradas. Renginys vyks nuo
10 val. r. iki 3 val. p. p. Daugiau infor-
macijos tel.: 312-744-2172 arba tin-
klalapyje:  www.chicagosistercities.
com

Birželio 6-8 d. Neringoje (Ver-
mont) vyks kasmetinis Talkos savait-
galis. Bus ruošiama stovyklavietė
ateinančiai vasarai.

Birželio 8 d., sekmadienį: JAV
LB Cicero apylinkės valdyba ruošia
Gedulo ir Vilties – Tragiškojo birželio
dienų minėjimą. 9 val. r. šv. Mišios Šv.
Antano parapijos bažnyčioje. Po Mi-
šių parapijos salėje kalbės Justinas
Riškus, dalyvavęs ekspedicijoje ,,Mi-
sija Sibiras”. 

Birželio 9 d., pirmadienį:
prasideda Ziono lietuvių liuteronų
parapijos ir vaikų darželio ,,Spin-
dulėlis” (9000 S. Menard Ave., Oak
Lawn, IL 60453) organizuojama va-
saros stovykla 5–12 metų vaikams.
Stovykla veiks 5 dienas per savaitę
nuo 8 val. r. iki 6 val. v. Dėl sąlygų ir
kainų prašome skambinti tel.: 708-
422-1433. 

Birželio 14 d., šeštadienį:
Pasaulio lietuvių centre, Lemont,
Jaunimo rūmuose, vyks Čikagos ir

jos apylinkių tautinių šokių grupių
renginys ,,Žvilgsnis į XIII Tautinių
šokių šventę”, kurį ruošia lietuvių
tautinis ansamblis ,,Grandis”.  Pra-
džia 6:30 val. v. Daugiau informacijos
galima gauti tel. 708-790-3160 (Vio-
leta Fabianovich).

— Matulaičio namai švęs 40
metų sukaktį. Padėkos šv. Mišias
aukos vyskupas Paulius Baltakis,
OFM su kitais kunigais. Apie daly-
vavimą prašome pranešti iki birželio
1 d. Matulaičio namų raštinei tel.
860-928-7976 nuo 9 val. r. iki 7 val. v.
Šventė prasidės 4 val. p.p. 

Birželio 22 d. sekmadienį: Šv.
Antano parapijos salėje vyks rašytojo
Aloyzo Barono prisiminimas ir jo mo-
nografijos sutiktuvės. Pradžia po 9
val. r. lietuviškų Šv. Mišių.  

Birželio 22–29 d.: JAV LB
Švietimo taryba Dainavoje rengia
40–ąją mokytojų tobulinimosi kursų
savaitę tema ,,Pakalbėkim, parašy-
kim...” Skambinti Kristinai Petraitie-
nei tel.: 630-290-4490 arba rašyti  el.
paštu: Kriste007@hotmail.com 

Birželio 23 d. – rugpjūčio 15
d.: University of California, Los
Angeles, vyks intensyvūs lietuvių
kalbos kursai. Lietuvių kalbą dėstys
PLB Lituanistikos katedros dok-
torantė Daiva Litvinskaitė. Dėl išsa-
mesnės informacijos kreiptis į Dan
Ryan: danryan@ ucla.edu  arba apsi-
lankykite tinklalapyje: www.interna-
tional.ucla.edu/languages/projects/ba
lssi/

Birželio 29 d., sekmadienį:
PLC sodelyje vyks gegužinė, kurią
rengia LB Lemonto apylinkės valdy-
ba. Gegužinė prasidės po 11 val. Šv.
Mišių Pal. J. Matulaičio misijoje.

LIEPA

Liepos 6 d., sekmadienį:
Galen Center at the University of
Southern California, 3400 S. Figue-
roa Street, Los Angeles, CA 90007
patalpose vyks XIII Tautinių šokių
šventė. Tel. pasiteiravimui: 213-740-
0626. Bilietus į XIII Lietuvių tautinių
šokių šventę ir kitus šventės ren-
ginius galite įsigyti šokių šventės tin-
klalapyje:   http://www.sokiusvente.
com. Tautinių Šokių šventės pradžia
– 1:30 val. p. p. California laiku.

Liepos 27 d., sekmadienį:
Ateitininkų namuose vyks metinė
JAV LB Vidurio Vakarų apygardos
gegužinė.

RUGPJŪTIS

Rugpjūčio 2–9 d.: Rytiniame
Amerikos pakraštyje, Kennebunk-
port, Maine, Tėvų pranciškonų sody-
boje (Franciscan Guest House, 28
Beach Ave., Kennebunk, Maine
04043) rengiama Ateitininkų send-
raugių poilsio ir studijų savaitė. Re-
gistracija (užsisakant kambarį)
paštu: PO Box 980, Kennebunkport,
ME 04046; tel. 207-967-4865; el.
paštu: franciscanguesthouse@yahoo.
com

Rugpjūčio 10 d., sekmadienį:
PLC sodelyje vyks gegužinė, kurią
rengia LB Lemonto apylinkės valdy-
ba. Gegužinė prasidės po Šv. Mišių.

Rugpjūčio 17 d., sekmadienį:
Visi kviečiami į gegužinę Pasaulio
lietuvių centre, Lemont, kurią rengia
Pasaulio lietuvių centro Moterų ren-
ginių komitetas. Pradžia 12 val. p. p.

Rugpjūčio 24 d. – rugpjūčio
31 d.: Neringos stovykloje, Vermonto
valstijoje ruošiama kūrybinė stovykla
suaugusiems ,,Meno8 Dienos”. Dau-
giau informacijos: www.neringa.org

RUGSĖJIS

Rugsėjo 12 d., penktadienį:
Pasaulio lietuvių centre Vilijos
Kerelytės ir Algimanto Barniškio 10
metų veiklos sukakčiai skirtas kon-
certas ,,Vakaras su daina” ir naujo
CD pristatymas. Pradžia 7:30 val. v.

Rugsėjo 21 d., sekmadienį:
Čikagoje, Jaunimo centro didžiojoje
salėje, rengiamas Čikagos lietuvių
operos solistų-veteranų susitikimas.
Tel.: 708-424-9345 (Nijolė Penikai-
tė).

Rugsėjo 26–28 d.: Akademinis
skautų sąjūdis Carmelite Spiritual
Center, Darien, IL, rengia Studijų
dienas.

Rugsėjo 28 d., sekmadienį:
Pasaulio lietuvių centre, Lemont,
vyks organizacijos ,,Vaiko vartai į
mokslą” tradiciniai lėšų telkimo
,,Derliaus pietūs”. Pradžia 12:30 val.
p. p.

SPALIS

Spalio 5 d., sekmadienį: Lie-
tuvos Dukterų draugijos tradiciniai
Rudens pietūs vyks ,,Camelot” po-
kylių salėje (8624 W. 95 St. Hickory
Hills IL). Pradžia 3 val. p. p.

Spalio 10–12 d.: Čikagoje,
Jaunimo centre,  įvyks XII Teatro
festivalis. Organizuoja JAV LB Kul-
tūros taryba.

Spalio 18 d., šeštadienį: Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont įvyks
sukaktuvinis PLC 20 metų pokylis.
Pradžia 6 val. v.

Spalio 25 d., šeštadienį: Wil-
lowbrook pokylių salėje įvyks ,,Drau-
go” metinis pokylis.

— Akademinio skautų sąjūdžio
metinė šventė įvyks Ateitininkų
namuose.

LAPKRITIS

Lapkričio 8 d., šeštadienį:
Jaunimo centre, Čiurlionio galerijoje,
vyks Draugo fondo metinis narių
suvažiavimas. Pradžia 10 val. r. 

Lapkričio 9 d., sekmadienį:
Pasaulio lietuvių centro Moterų
rengimo komitetas kviečia į Madų
parodą, kuri įvyks Pasaulio lietuvių
centre, Lemont. Pradžia 12 val. p. p.

Lapkričio 23 d., sekmadienį:
Lietuvių karių veteranų sąjunga
,,Ramovė” Šaulių namuose rengia
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 90-
osios sukakties paminėjimą.

Lapkričio 26–30 d.: Pasaulio
lietuvių centre, Lemont įvyks XIV
Mokslo ir kūrybos simpoziumas.

GRUODIS

Gruodžio 6–7 d.: Pasaulio lietu-
vių centro Moterų renginių komite-
tas kviečia visus į Kalėdinį bazarą.
Pradžia 9 val. r.

Gruodžio 7 d., sekmadienį:
Jaunimo centras rengia tradicinę
Jaunimo centro vakarienę.

Gruodžio 21 d., sekmadienį:
Pasaulio lietuvių centre, Lemont,
ruošiami Kūčių valgiai. Juos rengia
PLC Moterų renginių komitetas.
Pradžia 12 val. p. p.

— Ateitininkų Kūčios vyks Jau-
nimo centre.

Jeigu norite, kad Jūsų ruošiamas renginys patektų į ,,Draugo” ,,Renginių ka-
lendorių”, siųskite informaciją redakcijai adresu: 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 606029 arba el. paštu:  dalia.cidzikaite@gmail.com – Redakcija

Smagu buvo praėjusių metų Ziono lietuvių liuteronų parapijos ir vaikų
darželio ,,Spindulėlis” vasaros stovykloje.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Joninių laužas Mokytojų tobulinimosi kursų savaitėje Dainavoje.
Laimos Apanavičienės nuotr.
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1945 m. gruodžio 24 d.
(...) Iš tikrųjų, dažnai atsitinka,

kad laiškai kažin kur dingsta ar
kažin kodėl vėluoja. O staiga gauna-
me visą krūvą... Štai ir aš jau kuris
laikas negaunu laiškų nuo Tėvelio
(1), nuo seserų Leokadijos ir Adelės
(2). Nedrįstu galvoti, kad su jais kas
atsitiko. Gal tik laiškai kažin kur
užkliuvo.

Aš visada labai laukiu laiškų ir
laikraščių. Tik per juos yra galimas
ryšys su jumis, mano brangiais gi-
minėmis, ir su brangiąja tėvyne. Apie
ją visos mano mintys ir visos viltys.

O draugų aš čia mažai turiu. Ar-
timiausias draugas  Bronius (3) jau
rytoj išeina į laisvę. Atliko savo ter-
miną. Liks dar pora lietuvių, su ku-
riais draugauju. O Bronius buvo ma-
no mielas porininkas darbe ir  geras
draugas. Su juo kartu eidavome į dar-
bą ir valgėme drauge, ir miegojome
greta. Jis man buvo kaip jaunesnysis
brolis. Tik niekas nepakeis man vy-
resniojo brolio Jono, jis visada liks
man šventuoju. Seniai parašiau laiš-
ką jo žmonai, mano brolienei Onutei
(4), tik jos atsakymo dar negavau.
Mano draugo Broniaus žmona irgi
ten, o jis gavo jos laišką po 4–5 mėne-
sių.

Čia dabar pats sunkiausias laikas
– dienos trumpiausios ir labai šalta –
visą savaitę šaltis siekia 28–32˚̊C.
Taigi darbe reikia greit suktis. Vakar,
poilsio dienoje, šalčio buvo 37˚C, o
vakare, sako, net 40˚C. Nieko sau.
Mes nosis ir veidą tepame vazelinu.
Kai dirbi, nesušalsi, o ir laužus di-
delius užkuriame, galima pasišil-
dyti... Juk malkų miške pakanka... O
greit ir dienos pradės ilgėti, bus švie-
siau.

Kol kas laikausi ir viliuosi laiky-
tis ateityje. Šiandien Kalėdos... Siun-
čiu Jums pasveikinimus. Jūsų Juozas.

(1. Juozo tėvas Feliksas Sirutis
(1870–1947), ūkininkas, gyveno Ma-
rijampolės rajone, netoli Liudvinavo,
Dalginės kaime. Caro laikais buvo
ištremtas už lietuviškosios spaudos
platinimą. 2. Juozo sesuo agronomė
Adelė Augulienė. 3. Bronius  Štaras iš
Ukmergės. 4. Juozo brolienė Onutė
Sirutienė ištremta į tolimąją šiau-
rę, į Bykovo pusiasalį, ten mirė jos
sūnelis. Vėliau buvo perkelta į

Jakutską – L. R.).

1946 m. balandžio 7 d.
Brangioji  Teta, šiandien poilsio

diena, tai rašau Jums nors keletą
žodžių. Dėkoju Jums už laiškus ir pi-
nigus, kuriuos gavau per savo draugą
R. (Kaunietis A. Rozencveigas – L.
R.). Mano draugas R. čia jau dirba
laisvai samdomu, netoli manęs, bet
aš jo nuo gruodžio nemačiau, tik
gavau laiškelį. Jis žadėjo ir Jums pa-
rašyti.

Vakar gavau nuo Liūdos bande-
rolę su laikraščiais, išsiųstą 08.12. Aš
rašau datą, kad Jūs suprastumėte,
kurią banderolę gavau.

Aš jau rašiau Liūdytei, kad ji
laikraščių nugarėles susiūtų įvairiais
siūlais, juodais, baltais ar spalvotais.
Ji taip ir daro, todėl laikraščius gau-
nu visada sveikus. Aš dar jos prašau,
kad ji ant siūlų kartais uždėtų arba
plunksną rašymui, arba adatų. Tas
viskas man labai pritiks, tai bus gera
pagalba.

Jūsų siuntinį gavau tvarkingą.
Tik sulaikė 100 rb. pinigais ir laišką.
Blogai. (Šį žodį J. S. parašė lietu-
viškai – L. R.).

Brangioji  Teta, labai Jums dėko-
ju. Nežinau, kaip šiose sąlygose išgy-
venčiau be Jūsų pagalbos. Vis svajo-
ju, kad jei Dievas leis, sugrįšiu ir galė-
siu dirbti pagal specialybę ir Jums
atsidėkosiu.

Gailimės, kad snieginis kelias jau
dingsta ir kurį laiką, kol prasidės na-
vigacija, bus sunku su transportu.
Gerai, kad žiema pagaliau baigiasi,
bet ir pavasaris su savo drėgme
mums nelabai malonus.

Kodėl Petrutė nerašo? O gal ką
sužinojote apie mano seseris Aldoną
(1), Albiną (2),  Verą (3) ar apie Kat-
riutę (4)? Viską parašykite, aš viską
sugebėsiu pernešti. Linkiu viso gero.
Jūsų Juozas.

(1. Juozo sesuo gydytoja Miku-
žienė 1944 m. emigravo į Australiją,
Adelaide. 2. Juozo sesuo Albina Če-
pėnienė 1944 m. emigravo į JAV, į Či-
kagą. 3. Juozo sesuo agronomė Vera
Efertienė 1944 m. emigravo į Kana-
dą. 4. Juozo sužadėtinė. Jos likimo
nežinau – L. R.).

Juozo Siručio laiškai 
iš Sibiro lagerių 
(1945—1950)

Nr. 5

Tęsinį skaitykite kitame šeštadienio
numeryje.

Darbas Sibire.

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

Valdovû rùmû paramos fondas

PRASIDEDA IV VALDOVŲ RŪMŲ
PARAMOS FONDO IŠKILMIŲ SEZONAS

Birželio 1 d. prie atkuriamų
Lietuvos valdovų rūmų įvyks ketvir-
tojo Valdovų rūmų paramos fondo iš-
kilmių sezono atidarymas. Teatrali-
zuotos 10 minučių iškilmės yra su-
kurtos siekiant pritraukti visuomenę
prie Valdovų rūmų, didinti jų žino-
mumą ir pradėti Valdovų rūmų tradi-
cijas, kurios atidarius rūmus būtų
tęsiamos bei tobulinamos. Fondo iš-
kilmės yra skiriamos tiek miestie-
čiams, tiek miesto svečiams.

Šių metų iškilmių sezonas prasi-
dės 2008 m. birželio 1 d. ir vyks 22
sekmadienius iki pat spalio 26 d. Iš-
kilmėse dalyvauja 6 veikėjai: šauklys,
karys ir keturi muzikantai. Skam-
bant muzikai šauklys susirinkusiai
miniai pristato įdomius ir reikšmin-
gus, su Lietuvos valdovų rūmais susi-
jusius įvykius. Šauklio tekstas ir is-
torinis kontekstas yra prikalami prie
pakylos skydo ir paliekami kabėti
visą savaitę, kad ir šventėje nedaly-
vavusius praeivius galėtų pasiekti
savaitės žinia.

Šauklio tekstus parašė vienas iš
Fondo steigėjų rašytojas Kazys Alme-
nas ir Renata Šerelytė, muziką sukū-
rė kompozitorius Teisutis Makačinas,
istorinių kostiumų autorė – Rūta
Gudzevičiūtė. Istorinius kontekstus
šauklio tekstams parengė istorikas
Tomas Baranauskas.

Valdovų rūmų paramos fondas

B. Radvilaitės g. 7 / 2, 01124 Vilnius, tel. 261 40 63, faks. 212 00 49 www.lvr.lt,
fondas@lvr.lt
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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

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
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MADOS, MADOS, MADOS

2008-ųjų vasara
Turbūt nėra tokio žmogaus, ku-

ris nelauktų vasaros. Ir tam yra be
galo daug priežasčių: tai ir atostogų
metas, ir taip ilgai laukta šiluma, ir,
be abejo, tai tas laikas, kai moterys
gali pasijusti tikromis moterimis,
nusimetusios jau taip pabodusius šil-
tus drabužius, įsisiautusios į kažką
šnarančio, lengvo, permatomo. O ir
vyrai turi kur akis paganyti.  Be to, ir
patys gali atsipalaiduoti, įsispyrę į
kažką patogaus, ir nesukti sau galvos
dėl kelnių kanto.

Nors šių metų vasaros mada ne-
toli pažengė nuo pavasario madų
spalvų ir siluetų atžvilgiu, vis dėlto
pastebimi tam tikri neryškūs poky-
čiai.

Kalbant apie spalvas

Jau  pavasarį visą madų pasaulį
užplūdo ryškios, ,,skanios” spalvos.
Jos vyrauja ir vasarą, įgaudamos
lengvesnius atspalvius. Audiniai at-
rodo lyg būtų nuskalbti, nublukinti,
ne tokie rėkiantys. Pastebimas žalių,
gelsvų, oranžinių tonų vyravimas,
primenantis vaisių prikrautą lėkštę.

Siluetų įvairovė

Vis dar labai madingas kirpimas
po krūtine, tačiau pastebima nauja
detalė – smarkus įliemenavimas ties
juosmeniu. Taip pat trapecijos for-
mos sarafanai suknelės yra šių metų
vasaros ,,arkliukas”. Stebint parduo-
tuvių vitrinas, mintyse tarytum atgy-
ja tokių garsenybių, kaip Jacqueline
Kennedy ar Brigitte Bordo paveik-
slai. Kai kurie garsūs madų kūrėjai
įkvėpimo savo kolekcijoms pasisemti
nukeliavo net į 20-uosius, kai mados
pasaulį buvo užplūdęs Marilyn Mon-
roe įvaizdis. Jeigu pernai metais buvo
tiesiog peršamai ypatingai trumpi
drabužiai, tai šią vasarą  madų kūrė-
jai pasitinka šiek tiek kukliau, siūly-

dami drabužius siekiančius kelius ar
šiek tiek virš kelių. Akį patraukia
gana romantinės drabužių ranko-
vėlės: trumputės, pūstos ar plačios ir
siaurėjančios ties alkūnėmis. 

Kelnių mėgėjos taip pat turi iš ko
rinktis, kadangi šiais metais madin-
gos visokių tipų ir ilgių kelnės. Ta-
čiau jei norite žengti kartu su mada,
šių metų vasarą siūloma įsigyti smar-
kiai išplatėjančias į apačią kelnes. O
šaltesnei vasaros dienai ar išvykai į
teatrą vietoj įprastų šalių mados kū-
rėjai dizaineriai siūlo trumpučius, ap-
siaustėlius primenančius švarkelius,
puošiamus viena ar dviem didelėmis
dekoratyvinėmis sagomis. Turin-
čioms savo nusistovėjusį ir pamėgtą
stilių moterims, tiek mados kūrėjai,
tiek gatvė – ,,kelia kepurę”. Kaip nie-
kada, šią vasarą skatinama pabrėžti
savo individualumą, charakterį, bū-
dą.

Permatomas audinys, 
mezginiai, siuvinėjimai ir kt.

Na, ir kokia vasara be romanti-
nės, šiek tiek permatomos, vėjyje be-
siplaikstančios suknelės ant petnešė-
lių? Mados kūrėjai, kaip susitarę šiai
vasarai siūlo lengvus, natūralius, plo-
nutėlius audinius. Tai ir peršviečia-
ma organza, ir tiulį primenantis na-
tūralus šilkas, o ką jau kalbėti apie
mereškuotas batistines palaidinukes,
kurios nuneša mus į gimnazijos lai-
kus. Žvelgiant į rūbelius, puoštus
įvairiais mezginiais, įaustais orna-
mentais, turbūt ne vienai lietuvaitei
pirma mintis ateina į galvą: ,,Juk ir
mano mama ar močiutė taip siuvinė-
davo ar ausdavo”. Tad jei turite kaž-
ką panašaus savo spintoje: kiaura-
raščiu nertą apsiaustą ar liemenę,
nesivaržykite, užsimeskite, būsite
pati madingiausia.

Avalynė ir priedai

Apie avalynę ir  priedus  galima
rašyti labai daug, tačiau apibendri-
nant, turiu pasakyti, kad  madinga
viskas! Taip, taip, visi stiliai, visos
spalvos, visi kulniukų aukščiai ir
pločiai. Gal tik viena iš labiausiai į
akis krintančių naujovių – kad aukš-
takulnių batelių nosys siaurėja, o
kulnai šiek tiek platelesni ir pakrypę
į priekį. Tačiau, kaip jau minėjau,
madingi įvairūs stiliai. Ypatingai ele-
gantiškai atrodo prie permatomo
audinio drabužio derinamos lengvos,
virvelinės basutės, daugiausia dėvi-
mos ,,per pirštą”, puoštos įvairiau-
siomis sagėmis, gėlėmis, dirbtiniais
stikliukais. Rankinių pasirinkimas
taip pat labai platus. Vasarą galite
pasitikti su didžiule rankine, tačiau
madų kūrėjai siūlo rinktis  tokią per-
krautą detalėmis, kaip anksčiau.

Vokelius primenančias rankines siū-
loma nešioti ne tik vakare, bet ir die-
ną. Na, o jeigu dar neįsigijote skry-
bėlaitės, šią vasarą tam bus labai
palankus metas. Jeigu pastebėjote,
parduotuvių lentynas jau užplūdo
įvairaus stiliaus galvos apdangalai:
nuo plačių medžiaginių lankelių,
puoštų dirbtinėmis gėlėmis, nedi-
delių kepurėlių su snapeliais iki ele-
gantiškų, plačiabrylių skrybėlių.

Tad šių metų vasaros mada –
laukta, kaip ir išsvajota vasara, nes
yra labai įvairiapusiška, suteikianti
kiekvienai moteriai galimybę tapti
madinga ir elegantiška, nes leidžia
rinktis. O rinktis tikrai yra iš ko... 

Pagal ,,Bazzar”, 
,,Voque”  žurnalus

parengė Aušrinė Kinkienė

Didžiulė rankinė, basutės madinga
pakulne. 

Plačiabrylė skrybėlė, palaidinė pūstom rankovėlėm.

Trumpa įliemenuota palaidinė pūs-
tom rankovėlėm, elegantiško kir-
pimo kelnės.

Apsiaustėlis – švarkelis, puoštas
dirbtine gele.

R. K. Latvio nuotraukos

Kaip atrasti savo stilių?
Kiekvienas žmogus gali turėti

savo stilių, tačiau surasti jį nelengva.
Paprasčiausiai stilių galima api-

brėžti kaip gebėjimą iš daugybės
madingų daiktų (rūbų, detalių, juve-
lyrikos) išsirinkti tuos, kurie labiau-
siai dera su jūsų figūra, išore, gyve-
nimo būdu, įpročiais ir interesais.

Stilius – tai drabužių, avalynės ir
detalių dermė, jų tikimas prie metų
laikų, tam tikrų renginių ar įvykių,
kuriuose jūs dalyvaujate, nuotaikos,
jūsų charakterio ir išvaizdos.

Pagrindiniai žingsniai:

Įvertinkite savo išvaizdą. Iš pra-
džių nuspręskite, kokia jūs norite at-
rodyti: griežta, ekscentriška, žais-
minga, seksuali, subtili, elegantiška.
Taip pat pagalvokite, kaip niekada
nenorėtumėte atrodyti.

Pasirinkite spalvą. Atsižvelgdami
į savo išorę, pasirinkite jums tin-
kamiausią spalvinę gamą. Nustatyki-
te, kokie spalvų deriniai jums labiau-
siai tinka.

Įvertinkite savo figūrą. Įvardin-
kite sau visus savo figūros privalu-
mus ir trūkumus. Atkreipkite dėmesį
į ūgį, pečius, liemenį, klubus. Apgal-
vokite, kaip galėtumėte paslėpti savo
figūros trūkumus. Tai padės ne tik
atrasti savo stilių, bet ir atsirinkti
drabužius pagal medžiagos paviršių

ar piešinį.
Įvertinkite savo aplinką. Svarbu

įvertinti, koks yra jūsų gyvenimo
būdas, kokių tikslų siekiate, kokioje
aplinkoje dažniausia būnate ir kaip
jums būtų patogiausia rengtis. Pa-
žiūrėkite, kaip rengiasi jūsų kolegos,
draugai, žmonės restoranuose, klu-
buose, kuriuose jūs lankotės. Tai lei-
džia nustatyti kryptį, kuria reikėtų
judėti toliau.

Įvertinkite madingas kryptis.
Coco Chanel kažkada pasakė, jog
„mada išeina iš mados”. Nors šis tei-
ginys teisingas, vis dėlto būti stilingu
ir nesekti mada – neįmanoma. Mada
papildo stilių!

Įvertinkite esamus drabužių sti-
lius. Atlikę pagrindinę analizę, imki-
tės praktiškesnių dalykų. Įvertinkite
šiuo metu egzistuojančius drabužių sti-
lius ir kurkite savo individualumą.

Kiekvienas žmogus jau gimęs
turi savo stilių, mada atneša tam tik-
rų pakeitimų, tačiau nėra stiliaus
kūrimo pagrindas. Stilingumas sie-
jasi su užbaigtumu. Svarbiausia yra
harmonija: drabužiai, detalės ir šu-
kuosena turi derėti tarpusavyje. Jei
drabužius perkate nebrangiose par-
duotuvėse, būkite atidūs, nes čia
vientiso stiliaus nerasite. Tuo tarpu
garsių prekinių ženklų parduotuvėse
drabužių stilius yra gerai apgalvotas.

Balsas.lt
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Sugrįžimas į vaikystės
miestą

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Visi esame atėję iš vaikystės ir
jaunystės miesto. Mintimis dažnai į
tą miestą sugrįžtame, prisimename
draugus, mokyklą. Dažniausiai tik
mintimis. Tačiau aš gegužės mėnesio
pradžioje skubėjau į vaikystės miestą,
kad pamatyčiau mokslo draugus, ku-
rie kartu su manimi prieš 40 metų
baigė Telšių Žemaitės vidurinę
mokyklą ir kad savo mokyklą pasvei-
kinčiau 90-ojo gimtadienio proga. Be
to, buvau įpareigota atlikti gražią mi-
siją – čikagiečiams gerai pažįstama
Aldona Šmulkštienė (buvusi šios
mokyklos mokinė) visų šios mokyklos
mokinių, gyvenančių Čikagoje, vardu
išrašė 1,000 dol. čekį, kurį įteikiau
dabartiniam Žemaitės gimnazijos
direktoriui Žydrūnui Želniui.

Susitikimo džiaugsmas – begali-
nis. Bet labiausiai stebino mokytojų
fenomenas. Esame jiems ir šiandien
mokiniai, kuriuos jie mena, myli, šil-
tai priima. Visus – darbininkus ir val-
dininkus, mokslininkus ir preziden-
tus (mūsų mokyklą baigė Rolandas
Paksas, joje mokėsi Alma Adam-
kienė). Po daugelio metų jie mena
mūsų vardus. Einant į Mažąją baž-
nytėlę šv. Mišių, mane su broliene ant
laiptų išskėstomis rankomis pasitiko
buvusi rusų kalbos mokytoja Irena
Tumavičienė. ,,Mergaitės, kokios jūs
gražios”, – apkabina ji mus. Ir mūsų
didžiausiam nustebimui abi pavadina
vardais. 

Po šv. Mišių, kurias jaudindama-
sis aukojo taip pat buvęs mūsų mo-
kyklos mokinys  kun. Arūnas Bla-
džius, einame į mokyklą. Kiek to ėji-
mo – keletas žingsnių. Prie durų
pasitinka dabartiniai mokiniai, pri-
sega jubiliejui skirtus ženkliukus.
Mokykloje maršą trenkia dūdų or-
kestras – sena mokyklos tradicija.
Tik dabar jam vadovauja Robertas
Siurblys, o buvusiam vadovui, moky-
tojui Kostui Dobrovolskui padėjome
gėles ant jo kapo.

Visi gavome gimnazijos laikraš-
čio ,,6 žaros” šventinį numerį ir užsi-
registravę buvome pakviesti apžiū-
rėti buvusių mokyklos mokinių, dai-
lininkų Sauliaus Mušinsko, Evaldo
Adomkaus, Romualdo Stasiulio (ma-
no bendraklasis) ir Vyganto Paulaus-
ko darbų parodos. Užsukome ir į mo-
kyklos muziejų. Daugelis būriavosi
prie ant sienos iškabintų visų laidų
nuotraukų.

O paskui visi sugūžėjome į salę,
kur puikią programą surengė dabar-
tiniai mokyklos mokiniai, kur buvo
apdovanojami mokytojai, kur kalbas
sakė valdininkai, kur buvo skaitomos
sveikinimo telegramos. 

Po iškilmingos dalies – kas į kla-
ses ėjo, kas klasės draugų ieškojo, kas
vaišinosi. Veidai, šypsenos – nesvar-
bu, kad vieni anksčiau, kiti vėliau
mokyklą baigė, nesvarbu, kad gyveni-
mas išsklaidė mus po pasaulio šalis –
šiandien visi buvo čia – savo mokyk-
loje, savo vaikystės mieste.

EDVARDAS ŠULAITIS

„Memorial” (Atminimo) šventės,
kuri Jungtinėse Valstijose yra mini-
ma paskutinį gegužės mėnesio savait-
galį, proga nemažai mūsų tautiečių
apsilankė abiejose lietuvių įsteigtose
kapinėse, esančiose Čikagoje ir apy-
linkėse. Lietuvių Tautinėse kapinėse,
kurios yra įsikūrusios Justice, IL, iš-
kilmės vyko sekmadienį, gegužės 25
d., o Šv. Kazimiero kapinėse, esan-
čiose pietinėje Čikagos dalyje, buvo
susirinkta pirmadienį, gegužės 26 d.,
kada šįmet ir buvo oficialiai švenčia-
ma „Memorial Day”.

Mes lankėmės iškilmėse, vyku-
siose Lietuvių Tautinėse kapinėse,
kurios dar tebeturi lietuvišką pavadi-
nimą (deja, iš Šv. Kazimiero kapinių
pavadinimo žodis „lietuvių” jau seniai
išbrauktas, nes tokį sprendimą pri-
ėmė Čikagos arkivyskupija, kuriai šios
kapinės, panašiai kaip ir lietuvių Či-
kagoje pastatytos šventovės, mokyk-
los bei kitoks su katalikų Bažnyčia
susijęs turtas dabar priklauso).

Dalyvavo karo 
veteranai ir šauliai

Iškilmės buvo pradėtos Amerikos
legiono lietuvių Don Varnas posto ve-
teranų, jų pagalbinio moterų vieneto
ir Šaulių organizacijos uniformuotų
atstovų su vėliavomis eisena nuo ka-
pinių vartų iki specialiai šiam reika-
lui padarytos estrados. Eisenoje taip
pat dalyvavo Petro Zalūbos vadovau-
jamas orkestras, kuris grojo gedu-
lingą muziką. Orkestrantai atliko
kelis kūrinius ir programos metu.

Pradžioje vyko vėliavų įnešimas
prie estrados. Šiai programos daliai
vadovavo Don Varnas posto seržantas
Bronius Mikėnas. Buvo sugroti JAV
ir Lietuvos himnai. Susirinkusiems
pristatyti kapinių direktoriai bei gar-
bės svečiai – majoras Arūnas Ta-
mulaitis ir Paul Brooks, kurie vėliau
gavo Atžymėjimo ženklus.

Kalbėjo kapelionas 
Vytas Paškauskas

Kiek ilgesnę kalbą pasakė Don
Varnas posto buvęs ,,komanderis”
Vytas Paškauskas, dabartinis Ameri-
kos legiono IV apygardos kapelionas.
Šis vyras, einantis diakono pareigas
Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčioje Marquette Park, apie ,,Memo-
rial Day” ir šios šventės reikšmę
pasakojo lietuvių ir anglų kalbomis.
Būdamas Vietnamo karo veteranu,
jis gerai žino, kas yra tarnavimas ka-
riuomenėje, kokie netikėtumai laukia
kario kiekvieną valandą.

V. Paškauskas išvardijo visus ka-
rus, kuriuose Amerikos kariai daly-
vavo, nurodė juose kovojusių ir žuvu-
siųjų skaičių. Kaip rodo statistikos
duomenys, JAV karuose ir svetur
kariavo net 42 milijonai žmonių, iš
kurių apie pusantro milijono atidavė
savo gyvybę, kad kiti galėtų geriau
gyventi.

„‘Memorial Day’ šventė nėra die-
na skirta apsipirkimui, praleidimui

paplūdimyje ar šiaip pramo-
gavimui. Ji skirta kovojusių
ir žuvusių pagerbimui, – sa-
kė V. Paškauskas. – Ši diena
yra svarbi mums visiems, ne-
paisant, ar jie gimė šiame
krašte, ar yra iš kitur atvažia-
vę, nes primena mums svar-
bius istorinius įvykius.”

Programos metu kalbėjo
ir kapinių prezidentas Arū-
nas Buntinas, kuris įteikė
Atžymėjimo ženklus kariams
A. Tamulaičiui ir P. Brooks.

Porą muzikos kūrinių
atliko solistė Dalia Eidu-
kaitė-Fanelli, kuri šiuose mi-
nėjimuose dalyvauja jau 17
metų.

Iškilmių pabaigoje buvo
sudainuota patriotinė ame-
rikiečių daina „God bless
America” („Dievas telaimina
Ameriką”).

Mirusiųjų pagerbimui
Don Varnas veteranai iš šau-
tuvų iššovė tris salves – tie
garsai plačiai nuskambėjo,
primindami, kad panašiais
šūviais buvo apginta šio
krašto nepriklausomybė bei
laimėti karai kituose konti-

nentuose.
Lietuvių Tautinėse kapinėse yra

palaidota daug Lietuvai ir Amerikai
nusipelniusių lietuvių, daug dirbusių
savo gimtinės labui. Čia matome
didžiulius paminklus dr. J. Šliupui,
buvusiam Lietuvos prezidentui dr. K.
Griniui, Bobelių-Devenių šeimų na-
riams, dail. A. Varnui, komp. Vl. Ja-
kubėnui, visuomenes veikėjui dr. P.
Grigaičiui, žymiam keliautojui W.
Rask–Rasčiauskui ir daugeliui kitų
žymių tautiečių Dabar šiose kapinėse
laidojama ir daug naujai į šį kraštą
atvykusių tautiečių.

Kapinių administratorius Sau-
lius Balsys papasakojo, kad šios kapi-
nės jau rengiasi minėti savo gyvavi-
mo šimtmetį. Jo žiniomis čia per me-
tus palaidojama apie 60 mūsų tau-
tiečių (kai kuriais metais gerokai
daugiau).

LIETUVIAI PAGERBĖ
MIRUSIUS IR ŽUVUSIUS

Apie Atminimo dienos iškilmes 
Lietuvių Tautinėse kapinėse 

Pasižymėję lietuviai kariškiai - mjr. Arūnas
Tamulaitis (kairėje) ir Paul Brooks per iškil-
mes Lietuvių Tautinėse kapinėse gavę At-
žymėjimo ženklus.       Edvardo Šulaičio nuotr.

Ant sienos kabo visų abiturientų nuotraukos.

Mokykla vos talpino susirinkusius mokinius.
Laimos Apanavičienės nuotraukos
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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

• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

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”

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

A † A
VALERIJAI MASILIONIENEI

JAŠKAUSKAITEI, DDS

Amžinybėn iškeliavus, gilią užuojautą reiškiame jos duk-
roms: ALDONAI, DANUTEI ir BIRUTEI, jų šeimoms ir
visiems artimiesiems Amerikoje ir Lietuvoje.

Danutė ir Vytautas Bieliauskai
ir šeima

Pranešame šią liūdną žinią, kad 2008 m. gegužės 3 d. New York,
mirė mylima Sesutė, Teta ir Pusseserė bei Mokytoja

A † A
DALIA REGINA BULGARIS

BULGARAUSKAITĖ

Velionė gimė 1937 m. gegužės 30 d. Kaune, JAV išgyveno 59
metus.

Baigė Detroit Marygrove kolegiją, Magna Cum Laude, įsigijo
magistro laipsnį Fordham universitete New York ir ten Stuyvesant
gimnazijoje chemijos mokytoja išdirbo 28 metus.

Didžiam nuliūdime liko sesutė Rūta Faja su vyru Robert Che-
kaluk, sūnėnai Gregory Faja ir Adam Faja su žmona Susan, pusse-
serės Eugenija Taft su vyru Bill ir Gražina Čėsnaitė Blekaitienė, te-
ta Nijolė Žalnieraitienė ir giminės Lietuvoje.

Laidotuvių Mišios už Dalios vėlę bus atnašaujamos Southfield,
MI,  Dievo  Apvaizdos bažnyčioje š. m. birželio 7 d., 11 val. ryto. Po
šv. Mišių velionės palaikai bus nulydėti ir palaidoti Holy Sepulchre
kapinėse netoli tėvelių a. a. Leono ir Stasės Bulgarauskų.

Nuliūdusi sesutė su šeima

Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė.  Tel. 313-554-1275

Su liūdesiu pranešame, kad 2008 m. gegužės 23 d., sulaukęs
89 metų amžiaus mirė Lietuvos Šaulys

A † A
ALFONSAS LUKAS

Velionis JAV išgyveno 59 metus. Priklausė Švyturio Jūros
Šaulių kuopai, BALFo 76-tam skyriui, Dariaus ir Girėno klubui
ir Tautos fondui.

A. a.  Alfonsas  buvo pašarvotas Val  S. Bauža laidojimo na-
muose, 1930 25th St., Detroit, MI, kur gegužės 26 d. įvyko viešas
atsisveikinimas su velioniu. Po gedulingų šv. Mišių Šv. Antano
bažnyčioje Detroit, MI, gegužės 27 d., buvo palydėtas ir palaido-
tas Holy Sepulchre kapinėse šalia žmonos a. a. Ingeborg Lukas.

Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė. Tel. 313-554-1275

* Moteris ieško darbo su gyvenimu ar su
grįžimu namo. Gali pakeisti bet kurią sa-
vaitės dieną, ar išleisti atostogų. Vairuoja
automobilį. Anglų kalba buitinė. Tel. 708-
833-0417.

* Moteris gali padėti šeštadieniais Oak
Lawn ar aplinkiniuose rajonuose. Tel. 708-
220-3202.

* Galiu prižiūrėti vienišą, pagyvenusį
žmogų, gyventi kartu bet kurioje valstijoje.
Vairuoju automobilį, turiu patirtį, amerikos

pilietė. Kalbu lietuviškai, angliškai. Tel. 847-
309-2114.

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių šeimo-
je. Turi rekomendacijas, nevairuoja, mini-
mali anglų kalba. Tel. 630-552-4169.

* Moteris ieško darbo su grįžimu į namus
arba su gyvenimu. Galimi pakeitimai. Tel.
708-299-6417.

* 3 mėn. reikalinga (išsinuomoti ar pasko-
linti) ligoninės lova. Tel. 708-623-4509.

ÎVAIRÙS SKELBIMAI
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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

VARDADIENIAI IR DOVANOS
Štai ir ateina birželis. Šiais me-

tais pavasaris buvo šaltas, vėjuotas,
su tankių debesų lopais, kurie kai kur
atnešė baisias nelaimes. Pavargę nuo
šalto pavasario, laukiame birželio. Tą
mėnesį minėsime keletą populiarių
vardadienių, švęsime mokslo metų
pabaigtuves, o jaunamartės pasiren-
ka savo gyvenime svarbiausią dieną –
jungtuves.

Tokiomis progomis galvojame
apie dovanas, kuriomis galėtume
pradžiuginti savo mielus draugus.
Gėlėms ir dovanoms žmonės išleidžia
nemažai pinigų, ypač vardadienių ir
gimtadienių bei jubiliejų proga.
Gėlės pakelia žmogaus nuotaiką,
laikinai pasimiršta gyvenimo sunku-
mai.

Išeivijoje lietuviška spauda yra
kaip pavasario gėlės – mums suteikia

norą būti savimi, džiaugtis lietuvišku
gyvenimu ir sava aplinka. Paaukota
šimtinė Draugo fondui nenuvysta,
kaip vardadienio proga dovanotos
gėlės. Dovanos susidėvi ir po kurio
laiko išmetamos, bet ,,Draugas”, at-
šventęs šimtą metų, dar ilgai gyvuos
dėka Jūsų dovanotos ir įamžintos
aukos.

Paaukokite vieną ,,pavasario
žiedą” – šimtinę Draugo fondui, kuris
rūpinasi ,,Draugo” ,,žydėjimu”. Būki-
me dosnūs, nepagailėkime Draugo
fondui tiek, kiek  išleidžiame dova-
noms ir pavasario žiedams.  Bet kokio
dydžio auka įamžinant asmenį yra
nuoširdžiai laukiama ir įvertinama.

Nepamirškime Draugo fondo:
įrašykime jį į savo testamentus.

Marija Remienė
DF pirmininkė

VAJAUS ĮNAŠAI DRAUGO FONDE
Su 200 dolerių:
Zita Žvirgzdienė, garbės narė,

iš viso 1,800 dol., Lacey, WA
Su 100 dolerių:
Viktorija Karaitienė, garbės na-

rė, iš viso 3,700 dol., Union Pier, MI
Emilis Sinkys, garbės narys, iš

viso 2,700 dol., Santa Monica, CA
Albinas ir Gražina Reškevičiai,

garbės nariai, iš viso 2,400 dol.,
Omaha, NE

Teklė Bogušienė, garbės narė,
iš viso 2,500 dol., Boston, MA

Julius ir Regina Matoniai, gar-
bės nariai, iš viso 1,800 dol., Oak
Lawn, IL

Kazys ir Rožė Ražauskai, garbės
nariai, iš viso 1,040 dol., Dearborn
Hts., MI

Juozas ir Teresė Končiai, iš viso
650 dol., Lemont, IL

Bernard M. Covalesky, iš viso 100
dol., Randolph, NJ

Cicero Lietuvių medžiotojų ir
meškeriotojų draugija, iš viso 100
dol., Merriville, IN

South Boston Lithuanian Citizen
Assoc., iš viso 100 dol., Boston, MA

Su 50 dolerių:
Dr. Eugenijus ir Regina Šilgaliai,

garbės nariai, iš viso 1,000 dol.,
Willoughby, OH

Vitalis Švažas, iš viso 500 dol.,
Bellevue, WA

Su 25 ir 15 dolerių:
Eugenija Kolupaila, iš viso 950

dol., Chicago, IL
Genovaitė Karsokienė, iš viso

160 dol., Cleveland, OH

DF nuoširdžiai dėkoja visiems
aukotojams.

LR generaliniame konsulate Čikagoje 
apsilankė Tarptautinės migracijos 

organizacijos Vilniaus biuro vadovė
Lietuvos Respublikos generali-

niame konsulate Čikagoje š. m.
gegužės 28 d. apsilankė Tarptautinės
migracijos organizacijos (toliau –
TMO) Vilniaus biuro vadovė dr. Aud-
ra Sipavičienė.

Apsilankymo generaliniame kon-
sulate metu A. Sipavičienė pristatė

TMO Vilniaus biuro veiklos kryptis
bei vykdomas funkcijas, supažindino
su TMO Migracijos informacinio cen-
tro veikla ir su atlikto tyrimo apie
migracijos išskirtas šeimas Lietuvoje
rezultatais, papasakojo apie bendras
migracijos tendencijas Lietuvoje. A.
Sipavičienė atkreipė dėmesį į tai, kad
gerėjant ekonominei padėčiai Lietu-
voje, daugėja į ją grįžtančių anksčiau
išvykusių emigrantų, nors emigruo-
jančių iš Lietuvos yra daugiau.

TMO yra tarptautinė organizaci-
ja, siekianti paveikti migracinius pro-
cesus taip, kad jie būtų naudingi tiek
migrantams, tiek ir visuomenėms.
Veikdama su partneriais, TMO ieško
atsakymų į naujus migracijos kelia-
mus iššūkius, siekia didinti visuome-
nių supratimą apie migracijos kelia-
mas problemas bei teikiamas galimy-
bes.

TMO buvo įsteigta 1951 m., jai
šiandien priklauso 122 šalys – narės
ir 18 šalių – stebėtojų. Lietuva pirmo-
ji iš Baltijos valstybių 1998 m. lap-
kričio 23 d. tapo tikrąja TMO nare.
TMO centrinė būstinė yra Ženevoje.

Daugiau informacijos apie TMO
Vilniaus biuro veiklą galima rasti
www.iom.lt.

LR generalinis konsulas Čikagoje
Arvydas Daunoravičius ir Tarptau-
tinės migracijos organizacijos Vil-
niaus biuro vadovė dr. Audra Sipa-
vičienė.                  O. Eidukytės nuotr.

2008 m. gegužės 27 d. Vilniuje, S. Daukanto aikštėje vyko pilietinė jau-
nimo akcija „Mes draugai”. Akcijoje dalyvavo lenkų, lietuvių, romų, rusų,
žydų tautiniai ansambliai. Jos svečiais buvo dainininkai Liuba Nazarenko ir
Andrius Mamontovas.

Renginio atvyko pažiūrėti gen. Jonas Kronkaitis su žmona ir Elona
Vaišnienė (pirma iš kairės) iš Connecticut.             Ramunės Kubiliūtės nuotr. 

• „Lietuvos Našlaičių globos”
komitetas gegužės mėn. yra gavęs
šias aukas paremti našlaičius: $500:
John Dainauskas, Woodridge, IL.
$450: Ona Michelevičius, St. Pete
Beach, FL. $300: Aldona Bradley,
Newport Beach, CA;  Adolfas Luza,
Cleveland, OH. $200: Mary Jablons-
kis, Westchester, IL. $150: Joseph
Laukaitis, Bethesda, MD; Nijolė
Urba,  Chicago  Ridge, IL; Michael J.
Paradie; Birutė Kasperavičius, St.
Petersburg, FL. $100: Marlene  Za-
vada, Medford Lakes, NJ.

$400 auką/paramą siunčia Al-
bert Mikutis – Klebiškio pagrindinei
mokyklai, Prienų rajonas, Lietuva.

Almos Fondui:
a. a. Birutės Kascukas atm.

pagerbti, $1,970 – aukojo artimieji
bei draugai.

a. a. Birutės Kascukas atm.
pagerbti, $100 aukojo Tara J. Man-
no.

a. a.  Biriutės Kascukas atm.
pagerbti, $50 aukojo Paulius ir
Birutė Gyliai; $25 aukojo Antanas ir
Aldona Minelgos.

a. a. dr. Kosto Jablonskio atm.
pagerbti, $40 aukojo sūnus Arūnas
Jablonskis; $20 aukojo Gary Martin;
$10 aukojo  Geneviene R. Ladd.

a. a. Matildos Marcinkienės
atm. pagerbti, $25 aukojo dr. Jani-
na Jakševičienė.

Jūsų nuoširdžios aukos yra labai
vertinamos! „Lietuvos Našlaičių
globos” komitetas (Lithuanian
Orphan Care, Inc.), 2711 W 71st
St., Chicago, IL 60629. Tel. 773-
476-2655. Fed. Tax ID #36-
4124191.

�Birželio 8 d., sekmadienį, JAV
LB Cicero apylinkės valdyba ruošia
Gedulo ir Vilties – Tragiškojo birželio
dienų minėjimą. 9 val. r. šv. Mišios Šv.
Antano parapijos bažnyčioje. Po Mi-
šių parapijos salėje kalbės Justinas
Riškus, dalyvavęs ekspedicijoje ,,Mi-
sija Sibiras”. Ekspedicijos tikslas bu-
vo aplankyti lietuvių tremties vietas
Sibire, sutvarkyti apleistus, nyks-
tančius tremtinių kapus. Maloniai
kviečiame visus atvykti.

�Juozas Baužys, ilgametis ir ar-
timas rašytojo Aloyzo Barono drau-
gas, pasidalins savo prisiminimais
apie rašytoją ir paskaitys ištraukas iš
jo laiškų, birželio 22 d., Cicero, Šv.
Antano parapijos salėje po 9 val. lie-
tuviškų šv. Mišių. Į minėjimą kviečia-
mi ne tik Cicero gyventojai, bet ir
tautiečiai iš toliau. Rašytojas Aloyzas
Baronas buvo ,,Draugo” redaktorius,
parašė daug knygų.


