
DRAUGAS
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

ŠEŠTADIENIS - SATURDAY, BIRŽELIO - JUNE 7, 2008 Vol. XCIX Nr. 111Kaina 1 dol.

N
EW

SP
A

P
ER

-
D
O
N
O
T
D
E
L
A
Y

-
D

ate
M

ailed
0
6

-0
6
-0

8

PERIODICALS

DRAUGAS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

Íiame
numeryje:

Valiut¨ santykis
1 USD — 2.21 LT
1 EUR — 3.45 LT

•Iš ateitininkų gyvenimo
(p. 2)
•Apmąstymai iš Ellicott
miestelio. Gailai turėtų būti
gėda (p. 4)
•Belaukiant naujos kūrybos
stovyklos suaugusiems Ne-
ringoje (p. 5, 11)
•Ar dar svarbūs Sąjūdžio
idealai? (p. 7)
•Kredito kortelės (2) (p. 8)
•Lietuviškas šokis padeda
nepamiršti šaknų (p. 10)
•J. Siručio laiškai (6) (p.11)

Çikagoje gali vykti
2016 metû olimpiada

Apdovanotas
garsus
gamtininkas

Vilnius, birželio 6 d. (BNS) – Vil-
niuje vyko Europos moterų moksli-
ninkių platformos (EMMP) konferen-
cija ,,Moterys formuoja mokslą”.

Konferencija yra bendras EMMS
ir Baltijos šalių bendradarbiavimo
tinklo ,,Moterys tiksliuosiuose moks-
luose ir aukštosiose technologijose”
(BASNET), jungiančio Baltijos šalių

mokslininkes ir mokslo politikus,
renginys.

Konferencijos tikslas – pabrėžti
moterų mokslininkių vaidmenį euro-
piniuose tyrimuose bei atskleisti ly-
gių galimybių moksle svarbą. Ypa-
tingas dėmesys konferencijoje buvo
skirtas Baltijos šalių, Vidurio ir Rytų
Europos mokslininkių pasiekimams

moksle bei lygių galimybių moksle ir
jo užtikrinimui regione.

Konferencijos darbe dalyvavo ne
tik įvairių specialybių mokslininkės,
bet ir mokslo politikai iš daugelio Eu-
ropos šalių. Vienas iš pagrindinių
EMMP tikslų – Europos Sąjungos
mokslo politikos formavimas, atsižvel-
giant į moterų mokslininkių poreikius.

Verslui bei gyventojams tenka įveikti didėjančių naftos, žaliavų, maisto produktų
kainų šuolį. Lietuviams.com nuotr.

Vilnius, birželio 6 d. (ELTA) –
Čikaga, Madridas, Tokijas ir Rio de
Žaneiras paskelbti kandidatais rengti
2016 metų vasaros olimpines žaidy-
nes. Apie tai pranešė Tarptautinis
olimpinis komitetas (IOC).

Dėl galimybės rengti olimpines
žaidynes taip pat kovojo Doha, Praha
ir Baku, tačiau šie miestai nepateko į
galutinį kandidatų sąrašą.

IOC vertinimo komisija apsilan-
kys visuose keturiuose miestuose ir
įvertins jų galimybes. Miestas, kuria-
me po aštuonerių metų įvyks vasaros
olimpiada, bus paskelbtas 2009 metų
spalio 2 d. Kopenhagoje.

Stipriausia kandidate infrastruk-
tūros ir finansiniu požiūriu yra laiko-
ma Čikaga. Rio de Žaneiras taptų pir-
muoju Pietų Amerikos miestu, kuria-
me būtų surengtos olimpinės žaidy-
nės. Madridas kovojo dėl teisės rengti
2012 metų olimpiadą. Tokijuje vasa-
ros olimpiada vyko 1964 metais.

Stipriausia kandidate rengti 2016 m.
olimpiadą yra laikoma Čikaga.

Lietuvos ùkio plètra lètèja

Vilniuje rinkosi moterys mokslininkès

Vilnius, birželio 5 d. (Lietuviams.
com) – Klubas „Pinigų srautas” orga-
nizavo pirmąją internetinę ekonomi-
nę konferenciją, kurioje pranešimus

paskelbė ir įžvalgomis svarbiausiais
Lietuvos ekonomikos klausimais dali-
josi įtakingiausi šalies analitikai.

Lietuvos ekonomika žengia į

plėtros lėtėjimo etapą, kuris taps
rimtu išbandymu didelei daliai šalies
įmonių bei gyventojų, tvirtina žy-
miausi šalies ekonomikos specialistai.

„Šį kartą šalies ūkio plėtros lė-
tėjimas bus ilgalaikis, jis užsitęs iki
2010 m.”, – numato SEB banko pre-
zidento patarėjas Gitanas Nausėda.

Pasak specialistų, Lietuvos eko-
nomikai koją kiša įsismarkavusi inf-
liacija, mažėjantis eksporto konku-
rencingumas, nepakankamos investi-
cijos į našumo didinimą, silpna eko-
nominė politika.

„Matau tikrą ekonominės krizės
grėsmę Lietuvoje. Viena jos priežas-
čių – silpna šalies ekonominė politi-
ka. Krizė labiau pasijus kitais metais,
o labiausiai palies į vidaus rinką nuk-
reiptas sritis”, – teigia DnB Nord
banko vyriausiasis analitikas Ri-
mantas Rudzkis.

Specialistams nerimą kelia ne-
palankios pasaulinės vystymosi kryp-
tys – verslui bei gyventojams tenka
įveikti didėjančių naftos, žaliavų,
maisto Nukelta į 6 psl.

Vilnius, birželio 5 d. (ELTA) –
Aplinkos ministerijos Česlovo Kuda-
bos 2008 metų premija paskirta gar-
siam gamtininkui, Aplinkos ministe-
rijos Gamtos apsaugos departamento
Biologinės įvairovės skyriaus vedėjui
Salemonui Paltanavičiui. Ši premija
skiriama už aktyvią ir naudingą vi-
suomeninę veiklą arba reikšmingus
darbus aplinkos apsaugos srityje.

S. Paltanavičius visą savo laisva-
laikį pašventė gamtos apsaugos su-
manymų sklaidai. Tai pažintinės,
mokomosios, gamtosaugos knygos
vaikams ir suaugusiems, aplinkosau-
gos straipsniai spaudoje, radijo ir te-
levizijos laidos, fotografijos, kino sce-
narijai. S. Paltanavičius – publicistas,
fotografas, nuo 1991 m. – Lietuvos
rašytojų sąjungos narys. Skelbti pub-
likacijas gamtos tematika jis pradėjo
1970 m. Pirmoji S. Paltanavičiaus
knyga apie gamtą ,,Žalio miško isto-
rijos” buvo išleista 1978 m. Iš viso jau
išleista 31 S. Paltanavičiaus knyga.
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Norime pri-
statyti Jaunųjų
ateitininkų są-
jungos išleistą
antrą pataisy-
tą giesmyną
,,…širdys it rasą
gaivinančią ge-
ria…”. Šiame
leidinyje rasite
šv. Mišių metu
giedamų gies-
mių, taip pat
pamaldoms, ry-
to ir vakaro
maldoms bei ki-
toms progoms
skirtų giesmių.

Jį sudaro skyriai — Mišių giesmės, Įvairios
giesmės, Giesmės Mergelei Marijai, Advento,
Kalėdų, Gavėnios,Velykų giesmės, Litanijos,
Graudūs verksmai, bei Marijos valandos.

Linkime gražių bei prasmingų akimirkų
maldoje su giesme. Giesmynų galima įsigyti
Rotušės a. 7, Kaune. Kaina — 15 Lt.

Jaunųjų ateitininkų sąjunga Lietuvoje

Ši žinutė paimta iš ateitininkų el. konferencijos

Neįprastai šiltą vasario popietę
įvyko eilinis Los Angeles atei-
tininkų jaunių ir jaunučių susi-

rinkimas. Karšta saulė, rodos, prisi-
taikė prie temos ,,Gražios gėlės”.
Sukalbėjus maldą ir uždegus žvaku-
tes jauniai ir jaunučiai pasidalijo į dvi
grupes. Globėja Vita Vilkienė suren-
gė pokalbį su jauniais. Globėja Ina Vyšniauskienė ir aš
likome su jaunučiais. Klausinėjome kokias gėles jie žino,
kokių spalvų yra gėlės, kaip jos auginamos ir t. t. Aš pa-

pasakojau nuo senų laikų išlikusią legendą, kai mirus
Viešpaties Motinai Marijai, iš viso pasaulio suvažiavo
apaštalai jos gedėti. Po kelių dienų jie nusprende ati-

daryti Marijos kapą. Marijos kapą
rado tuščią su daugeliu gėlių. Nuo to
laiko švenčiama Marijos paėmimo į
dangų šventė – Žolinės.

Jauniai po pokalbio nuėjo į baž-
nyčią padėti gėlių prie Marijos statu-
lėlės. Jaunučiai su savo gėlių vazo-
nėliu, kurį pasikeisdami nešė, nuėjo į
parapijos kiemelį ir padėjo jį prie
Marijos statulos. Jauniai sugiedojo
,,Ave Maria”, o jaunučiai sukalbėjo
,,Sveika Marija” taip parodydami
dėkingumą ir pagarbą Jėzaus Moti-
nai. Globėja Ina perskaitė pasaką apie
tai, kaip gėlės gavo savo spalvas.

Visi grįžę į salę puolė prie globėjos
Vitos paruoštų darbelių. Jauniai pa-
puošė vazonėlius ir paruošė rašiklius.
Jaunučiai taip pat išdailino vazo-
nėlius ir pasodino Marijos auksu va-
dinamas gėles (angl. marigold).

Žydra van der Sluys

Iõ Ateitininkû gyvenimo
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Kovo mėnesį Los Angeles jaunieji ateiti-
ninkai aplankė ,,Descanso” sodus, La
Canada miestelyje, netoli lietuviškos Šv.
Kazimiero parapijos. Būrelį globoja Vita
Vilkienė kartu su Ina Vyšniauskiene ir
Žydra van der Sluys.

Ateitininkų susitikimas Šokių šventėje
Los Angeles

Šią vasarą Los Angeles vykstančios XIII Lietuvių tautinių šokių
šventės metu įvyks ir ateitininkų susitikimas. Susitiksime

penktadienį, liepos 4 d., Hilton Universal viešbutyje, Hiro Room.
Bus proga pasimatyti su seniai nematytais ateitininkais draugais
iš viso pasaulio. Visuomenė taip pat yra kviečiama apsilankyti ir
susipažinti su ateitininkų organizacija. Sekite spaudą, netrukus
pranešime susitikimo laiką ir išsamesnę informaciją. Susitikimą
ruošia ir visus kviečia: Š. Amerikos ateitininkų taryba kartu
su sendraugių, studentų, moksleivių ir jaunųjų ateitinin-
kų sąjungomis.

GRAŽIOS
GĖLĖS

Los Angeles jaunučių
ir jaunių susirinkime

Los Angeles jaunųjų ateitininkų balandžio mėnesio susirinkime, jauniai Aras Kazlaus-
kas ir Giedrius Kerėžis varsto savo asmeniškus rožinius. Meno darbelį paruošė Rasa
Vasiliauskienė.

Ateitininkų Sendraugių savaitė
Kennebunkport, rugpjūčio 2–9 d.
Registruotis (užsisakant kambarį) Pranciškonų namų raštinėje
Pašto adresas: P .O. Box 980, Kennebunkport, ME 04046, el. paš-
to adresas: franciscanguesthouse@yahoo.com Tel. 207-967-
4865. Smulkesnę informaciją jums suteiks Alfonsas Dzikas, adre-
su dzikas@comcast.net

Dar yra vietų Jaunųjų ateitininkų stovykloje
Stovykla vyks liepos 12–19 d. ARLKF stovyklavietėje Dainavoje.
Priimami vaikai nuo pirmo iki aštunto skyriaus. Jei domitės,
parašykite Laimai Aleksienei adresu laleksa@ameritech.net

Ateitininkų studijų savaitgalis, rugp. 29–rugs. 1
Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba ruošia studijų dienas Darbo
dienos savaitgalį ALRKF stovyklavietėje Dainavoje. Kviečiami
visi moksleiviai, studentai ir sendraugiai ateitininkai. Apie regis-
traciją ir programą bus pranešta vėliau.

Jaunųjų ateitininkų sąjunga
Lietuvoje išleido giesmyną
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PRIMINTAS GRIGALIAUS DIDŽIOJO
MOKYMO AKTUALUMAS

Trečiadienio bendrojoje audienci-
joje popiežius tęsė pasakojimą apie
Didžiuoju vadinamą popiežių šv. Gri-
galių I. Grigalius Didysis buvo apaš-
talo šv. Petro įpėdinis Romos vys-
kupijos soste nuo 590 iki 604 metų.

Pirmojoje katechezėje apie Baž-
nyčios Tėvą šv. Grigalių Didįjį Be-
nediktas XVI pristatė savo garsaus
pirmtako gyvenimo biografiją. Romos
prefekto pareigas į vienuolio abitą
iškeitęs Grigalius buvo nuolankus
popiežių bendradarbis, o išrinktas
popiežiumi tėviškai rūpinosi Europos
tautų taikiu sambūviu jas evange-
lizuodamas. Jis sutvirtino savo valdo-
mos teritorijos pamatus, ganytojiškai
rūpinosi tiek dvasine, tiek socialine
gyventojų gerove, Romos Bažnyčioje
sutvarkė Mišių apeigas ir giedojimą.
Be to, Grigalius Didysis buvo nepa-
prastas mokslo žmogus. Apie jo raštų
svarbą ir aktualumą kalbėjo Bene-
diktas XVI šio trečiadienio bendro-
sios audiencijos dalyviams.

Raštais Grigalius Didysis siekė
atskleisti Bažnyčios mokymą apie
būdus, kurie leidžia kontempliuoti
Dievą. Jis tai darė nesistengdamas
sukurti savitą doktriną, o siekdamas
atspindėti tą, ko Bažnyčia tradiciškai
moko – būti Kristaus ir jo Bažnyčios
balsu gyvenimo kelyje, vedančiu į
Dievą. Per Šventraščio skaitymą,
pasak Grigaliaus Didžiojo, krikščio-
nis turi semtis ne tiek teorinių žinių,
kiek kasdienį maistą savo sielai, savo,
kaip šio pasaulio gyventojo, gyveni-
mui. Jo „Pamokslai apie Ezechielį” ir
„Jobo moralinis komentaras” prista-
to dvasinį gyvenimą, kuriame mal-
da susilieja su veiksmais. „Pamoks-
luose apie Evangelijas” popiežius
Grigalius Didysis aiškina, jog pa-
mokslininko asmeniška dvasinė

Kristaus patirtis turėtų sudaryti visų
jo raginimų pagrindą. „Sielovados
gairėse” jis pristatė vyskupo, kaip
mokytojo ir vadovo, kuris veda savo
pavyzdžiu ir derina savo mokymą
prie aplinkos tų, į kuriuos kreipiasi,
idealą. Daug teologinių ir dvasinio
gyvenimo įžvalgų randame „Dialo-
guose” – Grigalius veikale apie Baž-
nyčios šventuosius. Grigalius Didysis
visą laiką jaučia ypatingą reikalą
priminti, jog intelektualinis nuolan-
kumas yra raktas į Šventojo Rašto
prasmę. Svarbu tiek ganytojams, tiek
visiems tikintiesiems nuolatos prak-
tikuoti lectio divina, kad geriau su-
prastų ir vykdytų Dievo valią. Gri-
galius Didysis gynė Šv. Sosto privile-
gijas, tačiau tai darė su Dievo tarno
nuolankumu ir gerbdamas kitų gany-
tojų, ypač Konstantinopolio ir Alek-
sandrijos patriarchų, teises. Šv. Gri-
galiaus Didžiojo gyvenimas ir moky-
mas tebūna pavyzdžiu, padedančiu
visiems mums džiaugsmingai kon-
templiuoti Dievą! – ragino trečiadie-
nio bendrosios audiencijos dalyviams
Šv. Tėvas.

Sveikindamas audiencijos daly-
vius skirtingomis kalbomis popiežius
lenkiškai priminė savo pirmtako pal.
pop. Jono XXIII mirties metines. Va-
kar sukako pal. pop. Jono XXIII mir-
ties 45-osios metinės. Žmonės jį vadi-
no „Geruoju Jonu”, arba „Geruoju
popiežiumi Jonu”. Tai jis sušaukė
Vatikano II susirinkimą, pradėjusį
Bažnyčios atsinaujinimą, jos struk-
tūrų ir liturgijos reformą. Ši reforma
teatneša vaisių mumyse ir trečiojo
tūkstantmečio Bažnyčioje, – kalbėjo
Šv. Tėvas Benediktas XVI, sveikin-
damas piligrimus iš Lenkijos. 

,,Vatikano radijas”

Madison lietuvių
telkinys – išvykus

norisi grįžti
DALIA CIDZIKAITÈ

Į šiais laikais tokį dažną klausimą: ar mėgstate keliauti, atsakau, jog
kaip turistė – ne, vis dėlto ne vieną šalį, JAV valstiją esu aplankiusi su
,,reikalais”: teko vykti į konferencijas, vasaros metu dėstyti keliuose uni-
versitetuose, stovyklauti, mokytis, o tapus „Draugo” vyr. redaktore – vyk-
ti susipažinti su senais ir galbūt naujais dienraščio skaitytojais. Neseniai
buvau susitikusi su Cicero ir Brighton Park lietuviais, o vieną sekmadienį
dalyvavau Lituanus NeoKorp narių susitikime Lemont. Į vieną pasku-
tinių savo tokių kelionių išsiruošiau gegužės 30 dieną. Vykau į Madison-
Vilnius Sister Cities, Inc. (MVSC) metinį pokylį Madison, Wisconsin vals-
tijoje. Vienas ,,Draugo” bendradarbis, išlydėdamas į keturių valandų ke-
lionę autobusu, palinkėjo valgyti daug sūrio, primindamas man, jog Ma-
dison, o kartu su juo ir visa Wisconsin valstija, garsėja ne kuo kitu, o –
sūriu.

Tačiau Madison miestas garsėja ir dar vienu, ypač lietuviams, svarbiu
dalyku – kaip ir daugumoje Amerikos kampelių, taip ir čia gyvena lietu-
viai ir, skirtingai nuo kitų lietuviškų telkinių JAV, vietoj dar vienos duk-
terinės JAV Lietuvių Bendruomenės jie 1989 metais, siekdami užmegzti
ir plėtoti kultūrinius ir kitus apsikeitimo mainus tarp Lietuvos ir Wis-
consin valstijos, įkūrė MVSC. Organizacijos veikla ypatingai pagyvėjo
1991 metais, Lietuvai atkūrus nepriklausomybę. Nuo tada Madison ir
Vilnius miestai apsikeitė ne viena vertinga kultūrine, ekonomine, švieti-
mo patirtimi. 

Kaip ir kiti lietuviški telkiniai, Madison ir jo apylinkių lietuviai šven-
čia pagrindines šventes – Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją, Kalėdas, Naujuo-
sius metus, tačiau netingi imtis ir kitokių sumanymų. Štai kiekvienais
metais spalio mėnesį Madison vykstančioje World Dairy Expo (Pasaulinėje
pienininkystės parodoje) praėjusias metais dalyvavo ir MVSC. Ši organi-
zacija į parodą, paprastai kiekvienais metais sutraukiančią apie 60,000
lankytojų, pasikvietė keturis atstovus iš Lietuvos. 

Žinia, jog lietuviams daina ir šokis yra labai arti širdies. Ne išimtis ir
Madison lietuviai. Čia lietuviškais tautiniais šokiais galima pasigrožėti
arba išdrįsus ir išmokti šokių grupėje ,,Žaibas”, kuri buvo įsteigta Vidos
Kazlauskaitės-Stark, siekiant pagyvinti lietuvišką veiklą, puoselėti tau-
tinius šokius ir  taip skleisti lietuvių kultūrą Wisconsin valstijoje. Trylika
metų grupei vadovavo Asta Šepetytė, o šiuo metu su šokėjais dirba Nijolė
Semėnaitė-Etzwiler. Kaip rašoma MVSC internetinėje svetainėje, ,,Žai-
bas” pirmą kartą ,,sužaibavo” 1991 m. Madison tarptautiniame festivaly-
je ir nuo to laiko pasirodo jame kasmet, visados su visų šeimų vaikais.
,,Žaibas” mielai ir dažnai šoka įvairiuose lietuvių, universitetų ir tarptau-
tiniuose renginiuose. 2002 m. ši šokių grupė buvo išrinkta atstovauti Wis-
consin liaudies kolektyvui Japonijoje, ji taip pat šoko ,,Draugo” koncerte
Čikagoje. ,,Žaibas” dalyvavo IX, X, XI ir XII Tautinių šokių šventėse, pa-
sirodė Dainų šventėje Vilniuje. Ne išimtis ir šią vasarą įvyksianti XIII
Tautinių šokių šventė Los Angeles. Žaibus ir žaibes galėsime pamatyti ir
ten.

Lietuviai šiame krašte ne tik šilti ir svetingi, jie puikiai moka ir užim-
ti jų mieste besilankančius svečius. Šeštadienio rytą man buvo aprodytas
ne tik pats universitetinis miestas, bet ir apeitas garbingas ratas, berods,
paties didžiausio visoje Amerikoje ūkininkų turgaus. (Čia, beje, man ir te-
ko išpildyti bendradarbio palinkėjimą ir iš pačių ūkininkų rankų para-
gauti jų gaminto garsaus Wisconsin sūrio.) Bet viešnagei Madison kažko
truktų, jei nebūtų aplankytas išties įspūdingai ant kalvos stūksantis
miesto pasididžiavimas – Kapitolijus. O jį aprodė jame kaip gidė dirbanti
MVSC prezidentė Daina Zemliauskas-Juozevičius. Jei kada nors lan-
kysitės Madison savaitgalį ir sumanysite aplankyti šio miesto Kapitoljų,
būtinai susiraskite Dainą – pažadu, jog pasivaikščiojimas po tą pastatą
bus ne tik įdomus, bet ir smagus, pagardintas šmaikštaus Dainos humoro.
O jei net ir po to smalsumas, kaip gyvena ir dirba Madison lietuviai nebus
užganėdintas, susiraskite MVSC vicepirmininką Gediminą Vidugirį, kuris
mielai nusiveš į savo drabovietę ,,Promega” ir ne tik papasakos apie šią
besiplečiančią chemijos kompaniją, bet ir parodys pačius naujausius lai-
mėjimus chemijoje, konkrečiai — baltymų srityje.

Madison lietuvius palikau jau besiruošiančius naujam projektui. Ma-
dison centrinėje viešojoje bibliotekoje MVSC sugalvojo surengti plakatų
parodą ,,Okupuotos Lietuvos plakatai 1940 –1990”. Paroda jau veikia ir
kabės ten iki birželio 29 d. O kalbant apie dar tolimesnius planus, 2009-
ųjų vasarą University of Wisconsin-Madison viešės Baltic Studies Sum-
mer Institute (BALSSI), kur visi norintys galės intensyviai mokytis lietu-
vių, latvių ar estų kalbų. MVSC nariai nelaukia paskutinės minutės – jie
jau susisiekė su šią programą prižiūrėsiančiais žmonėmis iš UW Madison
ir galvoja, kaip galės prisidėti ne tik prie programos sėkmės, bet ir prie
lietuviškos kultūros garsinimo Madison ir visoje Wisconsin valstijoje. 

Atėjus laikui išvažiuoti, matyt, ne veltui neskubėjau suspėti į auto-
busą, važiuojantį Čikagos link. Pavėlavusi į jį, turėjau progos ilgiau pabūti
smagioje Madison lietuvių kompanijoje. Tądien iš tiesų nelabai norėjosi
išvažiuoti.

Francisco de Zurbarán, popiežius Grigalius. 
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Prieš keletą mėnesių teko sutikti
45 metus nematytą pažįstamą iš dar
Vokietijos stovyklinių laikų.  Jo tėvas
– nepriklausomos Lietuvos pulkinin-
kas, buvo labai aktyvus DP stovyklo-
je Vokietijoje, o Amerikoje, nors dirb-
damas sunkų fizinį darbą, poilsio va-
landas skyrė lietuviškam darbui Bal-
timore mieste. Mirus tėvams, sūnus
visiškai dingo iš lietuviško akiračio.
Ir štai vieną dieną susitikome. Nu-
stebau, kad jis taip gerai kalba lietu-
viškai, nors yra vedęs amerikietę ir
kelis dešimtmečius praleidęs grynai
amerikietiškoje aplinkoje. Sužinojau,
kad yra išleidęs penkias knygas, aiš-
ku, angliškai, ir neužmirštąs Lietu-
vos. Paklaustas, kada paskutinį kartą
ten lankęsis, atsakė, kad Lietuvoje iš
viso nėra buvęs ir į tokią Lietuvą,
kokia yra dabar, nevažiuosiąs. Nebu-
vo laiko aiškintis, kas jį taip nuvylė,
tegaliu spėlioti, kad tai, ką jis randa
apie Lietuvą internete. 

Prisipažinsiu, kad ir aš ne tokios
Lietuvos savo svajonėse tikėjausi. Bet
juk svajonės retai kada gyvenime iš-
sipildo. Blogiausia, kad tiesiog lenk-
tyniaujame keikdami Lietuvos val-
džią, tartum ta valdžia būtų iš Marso,
o ne  mūsų pačių išrinkta. Atrodytų,
kad bent Vasario 16-tosios minėji-
muose galėtumėm parodyti šiek tiek
džiaugsmo savo laisvę atgavusia
tauta, o svečiams amerikiečiams ne-
pristatytumėm tokio klaikaus Lie-
tuvos vaizdo. Todėl ir parašiau kri-
tiškai „Drauge” apie gen. J. A. Kron-
kaičio angliškai pasakytą kalbą Či-
kagoje. Jei minėjime buvo investuoti
Lietuvoje ketiną amerikiečiai vers-
lininkai, jie tikrai tos minties atsi-
kratė, išgirdę, kad Lietuvoje vers-
lininkai bijo reklamuotis (taip porino
gen. Kronkaitis). O ką galvojo ten
buvę valdžios atstovai, išgirdę, kad
Lietuvoje „Komunistai, indoktrinuoti
intelektualai skaičiumi viršija patrio-
tus...”?

Bet štai kaip š. m. birželio 4 d.
„Drauge” JAV ats. pulk. ir buvęs
Lietuvos Krašto apsaugos viceminis-
tras R. Kilikauskas atsiliepė į mano
pastabas: „Man atrodo, Gailai turė-
tų būti gėda girtis savo darbais
Lietuvos laisvės kovoje ir kritikuo-
ti žmogų, kuris jau 12 metų pasi-
aukojęs dirba Lietuvoje, o ne Ellicott
miestelyje.” Ką gi, labai atsiprašau
pulk. R. Kilikausko už savo tokį gė-
dingą gyrimąsi ir už gyvenimą Elli-
cott miestely. Juk jau amželis, tai
prieš smertį ir pasigirti norisi, o dėl to
Ellicott miestelio – tai kur aš iš jo
besikelsiu, sveikatėlė neleis, dar be-
sikeldamas pakelėj pasimirsiu. O kas
mane Turniškėse pusvelčiui apgyven-
dintų, kaip pulkininkus, juk aš Ame-
rikoje tik seržantu porą metų tar-
navau?

Na, o dabar rimtai. Skaitydamas
R. Kilikausko laišką nesuprantu, ar
jis sunkiai gaudosi lietuvių kalboje ir
nesupranta, kas parašyta, ar sąmo-
ningai viską iškraipo. Juk savo rašiny
aš ne žmogų ir jo darbą Lietuvoje kri-
tikavau, bet jo kalbą. Ir tai nieko ben-
dro neturi su jo pasiaukojimu ar jo
atliktais darbais. Iš tikro juk rašiau,

kad galime džiaugtis jo vadovavimu
„Piliečių santalkai”. Taip pat mano
rašinys nieko bendro neturi su mano
gyvenama vieta,  be to, tai ne R. Kili-
kausko reikalas, kur ir kaip  gyvenu.
Juk ne Lietuvos mokesčių mokėtojų
pinigais išlaikomame bute Turniškė-
se. Apskritai, visas R. Kilikausko
laiškas galėtų būti pavyzdys, kaip su-
niekinti mane, nusivylusį jo kolegos J.
A. Kronkaičio kalba. Jis rašo: „Savo
kritikoje jis net drįso pavadinti Kron-
kaitį melagiu, tiesa pavartodamas
teiginį – ‘prasilenkė su tiesa’”. Ar tai
ne mano žodžių iškraipymas? Iškrai-
pytas ir mano paaiškinimas apie ban-
kų krizę ir bankrotus. Tiek J. A.
Kronkaičiui, tiek jo antrininkui R.
Kilikauskui vertėtų paskaityti daugy-
bę straipsnių apie Lietuvos bankų
krizę internete, tada nereikėtų pra-
silenkti su tiesa.

Toliau porina R. Kilikauskas:
„Matomai yra žmonių, gal tarp jų ir J.
Gaila, kurie mano, kad 1994 metų
Algirdo Brazausko laiškas Transat-
lantinio aljanso nariams atnešė Lie-
tuvai saugumą.” O iš kur pulkininkas
žino, ką J. Gaila mano? Gal iš švento-
sios dvasios? Toliau vėl: „(...) dabar
jau visiems, tik gal ne J. Gailai, aišku,
kokį didžiulį darbą gen. Kronkaitis
atliko, paruošdamas Lietuvos ka-
riuomenę narystei NATO.” Va, jis
žino, kas J. Gailai aišku, ir kas ne.
Toliau dar gražiau: „Jeigu J. Gaila
nenori pripažinti, kad prof. Lands-
bergis vadovavo nepriklausomybės
kovoje...” O kur Gaila rašė ar teigė,
kad jis nepripažįsta, jog prof. Lands-
bergis vadovavo nepriklausomybės
kovoje?

R. Kilikauskas kartoja J. A. Kron-
kaičio teiginį: „be įtikinamų argu-
mentų jis atėmė pilietybę iš daugelio
Lietuvos žmonių”. Atrodo, kad abiem
pulkininkams teisinės sąvokos yra
nežinoma žemė, tad pakartosiu. Ti-

kiuosi, kad abu skaitys lėtai. Konsti-
tucinis Teismas nusprendė, kad dvi-
gubą pilietybę įteisintieji įstatymai
prieštarauja Lietuvos Konstitucijai.
O argumentas – Konstitucijos 12
straipsnis: ,,Išskyrus įstatymo numa-
tytus atskirus atvejus, niekas negali
būti kartu Lietuvos Respublikos ir
kitos valstybės pilietis.” Tad ar tai ne
rimtas argumentas? Ar jie Amerikoje
būdami pulkininkais drįstų sakyti,
kad toks ar toks Konstitucijos straip-
snis – nerimtas argumentas? Tikrai
ne. Norėčiau priminti, kad Konstitu-
cijos metmenų rengimo komiteto
pirmininkas buvo ir jai vadovavo V.
Landsbergis. Pagal tą Konstituciją,
mes – karo metu apleidę Lietuvą, bu-
vome nupilietinti ir tik LDDP  Seime
esant dauguma ir prez. A. Brazaus-
kui spaudžiant, mums pilietybė bu-
vo atkurta. Reikia tikėtis, kad Sei-
mas ras rimtų argumentų apeiti tą
straipsnį, o gal prireiks referendumo
jį pakeisti.

Priekaištauja R. Kilikauskas, kad
nerasdavau laiko susitikti, pasitarti
ir paramą bei pagalbą NATO ir ES
narystės reikalais pasiūlyti. Niekas
manęs į tuos pasitarimus nekvietė, o
aš nesipiršau. Nesipiršau, nes negal-
vojau, kad esu apie tuos reikalus
kompetentingas kalbėti, o skelbtis,
kaip kiti, kad „vedu Lietuvą į
NATO”, tikrai nenorėjau. Galiu pa-
minėti, kad per penkerius savo darbo
metus Lietuvoje, R. Kilikauskas ne-
buvo apsilankęs PLB atstovybėje. Juk
galėjo kartu su manimi vykti į Sibirą
aplankyti ten gyvenančių lietuvių. O
atstovybėje būtų patyręs, kaip ruošia-
mas Pasaulio lietuvių jaunimo kon-
gresas, kaip kuriamos Rytų kraštų
Lietuvių Bendruomenės, kaip „ka-
riaujama” su tuometine JAV konsule
Debra Heien dėl vizų, kaip renkami,
perkami ir siunčiami vadovėliai išei-
vijos lituanistinėms mokykloms, kaip
dirbama su Istorijos institutu ir jo

darbuotojais ruošiant įvairius lei-
dinius, kaip bendraujama su Lietuvos
politinių kalinių ir tremtinių sąjun-
gos istorijos sekcija, ruošiant „Lais-
vės kovų archyvo leidinius”. PLB
valdyba aprūpino tą sekciją brangia
kompiuterine įranga ir finansiškai
rėmė jos darbuotojus, o tuo tarpu
išeivijos surinkti tūkstančiai dolerių
konservatorių dienraščiui „Lietuvos
aidas” paremti ir pagerinti buvo
išvogti, iššvaistyti ir dienraštis at-
sidūrė kitų rankose.

Savo  komentaro pabaigoje R. Ki-
likauskas aptaria tikruosius ir netik-
ruosius patriotus. Atrodo, pastarie-
siems jis priskiria ir mane. Bet ar jis
supranta, kad niekindamas mane ir
mano visuomeninę veiklą, jis niekina
ir žmones, su kuriais aš kartu dirbau.
Tuos, kurie vežė vaikus į šeštadieni-
nes mokyklas, mokytojavo jose, ruošė
jaunimo stovyklas, tautinių šokių,
dainų šventes, Mokslo ir kūrybos
simpoziumus, organizavo demons-
tracijas, varstė Kongreso, Senato du-
ris, rašė memorandumus, įrašinėjo
radijo programas, plušo LB apylin-
kėse, krašto valdyboje, PLB valdybo-
je... Ir jie nebuvo vadinami pasiauko-
jančiais.

Tikrai vertinu abiejų pulkininkų
įnašą ir nuopelnus, tačiau norėčiau
mane niekinančiam R. Kilikauskui
priminti, kad neužmirštų, jog jis ir jo
kolega, išleisti iš karinių pajėgų su
labai geromis pulkininkų pensijomis,
aukštumų JAV nepasiekę, Lietuvoje
jas pasiekė. Buvo aprūpinti valdiš-
kais butais, automobiliais, papigintu
maistu vyriausybės valgykloje, ka-
riuomenės vado ir viceministro algo-
mis (tikiuosi, paskyrė jas labdarai).
Tokiomis darbo sąlygomis negalėtų
pasigirti nė vienas, plušęs lietuviško-
je veikloje ne tik 12, bet daugiau nei
pusšimtį metų. 

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIOAPMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO
Gailai turėtų būti gėda

JUOZAS GAILA
gaila1@verizon.net

J. Gaila kalba politiniams kaliniams ir tremtiniams prie Genocido aukų muziejaus Vilniuje. 
Iš J. Gailos asmeninio archyvo
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BELAUKIANT NAUJOS KŪRYBOS
STOVYKLOS SUAUGUSIEMS NERINGOJE

Meno8Dienos – 2008 m. rugpjūčio 24-31 d.
LIUDA ŽIAUGRIENÈ

Planuojantiems savo vasaros ato-
stogas išties verta pasvarstyti, ar
nenorėtumėte šią vasarą pastovyk-
lauti Vermonte ir išmėginti savo kū-
rybines galias ar paslėptus gabumus.
Neringos stovykloje paskutinę rug-
pjūčio savaitę įvyks Meno8Dienų sto-
vykla suaugusiems, kuri nuo 2005
metų rengiama jau ketvirtus metus. 

Sprendžiant pagal užsiregistra-
vusių dalyvių skaičių ir adresų geog-
rafiją – ši meno ir kūrybos savaitė tik-
rai populiarėja, kasmet tampa vis
įvairesnė ir įdomesnė. Visi stovyklau-
tojai vieningai apibūdina Meno8Die-
nas kaip tikrai unikalią progą suau-
gusiems, neturintiems jokio meninio
pasiruošimo, susitikti su profesiona-
liais lietuvių menininkais, pabūti
nuostabioje Vermonto ir Neringos
gamtoje, pasipildyti naujom patirtim,
bandymais, atradimais, sutikti savo
senus draugus ir susidraugauti su
naujais žmonėmis.

Savaitės dienos būna prisotintos
užsiėmimų, laisvalaikio lyg ir nelie-
ka,  dažnai 24 valandų per parą būna
per mažai norint apeiti visas studijas
ir atlikti širdžiai patrauklius projek-
tus. Priklausomai nuo dėstytojų, kai
kurios pamokos vyksta tik keletą
dienų, bet yra ir besitęsiančių visą sa-
vaitę. Savaitgaliui atvažiuojantiems
siūlomi vienos-pusantros dienos kur-
sai.

Kas įdomaus vyko pernai 

Prisimenant 2007 Meno stovyklą
pažymėtina, kad ji buvo ypatinga  ne
tik studijų vedimo naujumu, bet ir
tuo, kad joje dalyvavo dalis naujai at-
vykusių trečios bangos lietuvių. Keli
menininkai įrengė savo studijas kaip
menininkų dirbtuves, veikiančias iš-
tisą savaitę. Tokiu būdu buvo galima
iš arti stebėti procesą, t. y. kaip ,,daro-
mas” meno kūrinys arba patiems
kurti drauge su menininkais. Tose
dirbtuvėse darbavosi: Norbertas Lin-
gertaitis – kryždirbystė, Danguolė
Kuolienė – popieriaus grafika, Ginta-
ras Jocius ir Rolandas Kiaulevičius –
,,Pasakų namelio” sienų tapyba. Kaip
ir seniau, Irenos Kubilienės mezgėjų

kampelis įsikūrė valgykloje ir kas tik
norėjo išmokti megzti ar turėjo siūlų
galėjo nusimegzti įvairios paskirties
daiktelių.

Kiti meno būreliai vos sutalpin-
davo norinčius gauti įvairių įgūdžių:
japonų knygų rišybos pas Viliją Pa-
kalniškytę, tapybos su Snaige Šilei-
kiene, porceliano keramikos su Nora
Aušriene ir molio keramikos su Min-
daugu Braslausku. Rolandas Kiau-
levičius rodė lipdymo techniką iš po-
pieriaus  (papier–mache). Naudojant
klijus ir popieriaus gabalėlius buvo
sukurta įdomių erdvinių skulptūrų,
linksmų kaukių, medžioklės iškam-
šų. Alberta Astraitė vedė ypač popu-
liarias juvelyrikos pamokas, parodė,
kaip iš suardytų, aplūžusių senų ka-
rolių galima sukurti naujus, pritai-
kant įvairius pusbrangius akmenė-
lius. Nuostabu buvo matyti stovyk-
lautojas pasipuošusias savo pačių pa-
gamintais papuošalais – tikrai atrodė
pritaikyti kaip tik joms!  Janės Žirlie-
nės japonų gėlių puokščių meno–ike-
banos pamoka truko tik vieną dieną
ir susilaukė didelio pasisekimo. Kūry-
binės paieškos surado naujų žodžių
jas išreikšti. Taip Erikas Karpavičius
sukūrė naują žodį savo gėlių puokštei
– ,,lietubana”. Erikas yra trečios kar-
tos lietuvis, prieš kelias vasaras tobu-
lino lietuvių kalbą  Vilniaus universi-
tete ir apskritai itin pasižymėjo tai-
syklingu lietuvių kalbos vartojimu,
už ką nusipelnė jumoristinio ,,aus-
karo” apdovanojimą per užbaigimo
vakarą.

Poetinio žodžio, ritmo ir rimavi-
mo ieškojo poezijos būrelis, vadovau-
jamas poetės ses. Onutės Mikailaitės.
Ses. Onutė sėkmingai tęsia šį neleng-
vą uždavinį nuo pat pirmos M8D sto-
vyklos. Ji sugeba uždegti pradedan-
čius rašyti savo nepaprastu subtilu-
mu, meile lietuviškam žodžiui, garsui
ir poezijai. Po truputį  moka ,,atra-
kinti” bandančiųjų saviraišką taip,
kad tikrai jaučiamas kasmetinis
minčių, eilių, atrastų sąskambių ūg-
telėjimas. Šias eilutes rašančiai ben-
dravimas su ses. Onute poetų būrely
buvo ir tebėra fantastiškas patyri-
mas!

Prozos mėgėjai turėjo puikią pro-
gą panagrinėti savo parašytus teks-

tus su kanadiečiu rašytoju Antanu
Šileika. Šileikos paskaita apie rašyto-
jus, rašančius apie Lietuvą kitomis
kalbomis, atkreiptų visų dėmesį į sa-
vo šaknų ir protėvių kultūrinio pali-
kimo svarbą kiekvienoje kūryboje, o
ypač dailiojo žodžio – literatūroje ir
poezijoje.

Jau tapo tradicija M8D savaitės
vidury aplankyti apylinkių meno ga-
lerijas. Ir šį kartą grupelės stovyklau-
tojų išvyka į New Adams Mass-
MOCA modernaus meno muziejų su-
teikė jiems daug malonumo pasidai-
ryti į šiuolaikinę dailę. Kita tradicija
tapo teminės vakaronės ir vakarinis
bendravimas po dienos užsiėmimų,
įspūdžių ir darbų.

Ypač pasisekusia laikytina iškil-
minga vakarienė, ruošiama antrus
metus Janės Žirlienės pastangomis.
Tą vakarą visi gražiai apsirengę pa-
puošia stalus ir salę, kurioje po ska-
nios ir klasiškai pateiktos vakarienės
vyksta koncertas-programa iš stovyk-
loje sukurtų poezijos, prozos ar muzi-
kos kūrinių.

Daug kas stovykloje priklauso
nuo muzikos, norinčių šokti, dainuo-
ti, palaikyti linksmą  nuotaiką. Bu-
vom laimingi turėdami žymųjį Lietu-
vos smuikininką Martyną Švėgždą
von Bekker. Šalia muziko pareigų
Martynas puikiai įsijungė į stovyklos
gyvenimą, sukūrė vieną iš kruopš-
čiausių knygrišybos ir keramikos
darbų. Jo smuikas buvo visur, kur tik
reikėjo muzikinio pritarimo. Jis taip

pat perskaitė turiningą paskaitą,
palydėtą jo smuikavimo, apie šiuolai-
kinius lietuvių kompozitorius ir
lietuvių modernią klasikinę muziką.

Stovyklos vyksmą paįvairino į
pabaigą iš Čikagos ALTV televizijos
atvykęs Arvydas Reneckis. Arvydas
su sūnumi važinėjo po visas lietu-
viškas stovyklas, filmuodamas šį gy-
vuojantį lietuvybės procesą pagal
vykdomą JAV LB projektą.

Pagrindinei M8D įkvėpėjai, grafi-
kei Danguolei Kuolienei niekad ne-
trūksta energijos ir idėjų, kaip kartu
suvienyti įvairius dailininkus ir sto-
vyklautojus, kad visi pasijustų kūry-
biškai pakylėti. Ji išradingai sugalvo-
jo panaudoti kūrybines pajėgas sto-
vyklos atidarymui ir užbaigimui. Sto-
vykla prasidėjo gražiu tradiciniu
bendrai daromu projektu. Danguolė
šį kartą perplėšė didžiulę Vilniaus pa-
noraminę nuotrauką į atskirus verti-
kalius gabalus ir sudėjo juos popie-
riaus lapo ilgumo. Kiekvienas iš stu-
dijų savaitės dalyvių turėjo akvare-
liniais dažais nupiešti tuščią tarpą,
kad sujungtų nuotraukos dalis. Po
kiek laiko bendromis jėgomis buvo
sukurtas naujas Vilniaus panoramos
variantas, tapęs pirmuoju Neringos
stovyklautojų meno kūriniu. Kiekvie-
no atskiro dalyvio potėpis ir būdas
paliko jame savo ženklą. 

Stovyklos pabaigtuvėms Danguo-
lės iniciatyva buvo atliktas ,,muziki-
nis paveikslas” – tai yra paveikslo ta-
pymas pagal muziką. Nukelta į 11 psl.

M8D-2007 stovyklautojai.                                                      Lino Vaitkaus nuotr.

Ona Daugirdienė ir Živilė Vaitkienė aptaria tapybą su dail. Snaige Šilei-
kiene.

Dainė Quinn žiedžia porcelianą su keramike Nora Aušriene.
Liudos Žiaugrienės nuotr.
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Vilnieçiams koncertavo 
roko žvaigždè� Bob Dylan

Lietuvos ùkio plètra lètèja

Kuriamas naujas lietuviškas 
nuotykiû filmas

Vilnius, birželio 6 d. (ELTA) –
Vilniuje pirmą kartą koncertavo pa-
saulio roko muzikos legenda daini-
ninkas Bob Dylan.

Vienos įtakingiausių pastarojo
50-mečio muzikos pasaulio figūrų,
pasaulio roko muzikos legendos 66-e-
rių dainininko Bob Dylan kai kurias
dainas plojimai nutraukdavo joms
dar neįpusėjus – taip vilniečiai žavė-
josi nesenstančia, skoninga ir širdį
virpinančia dainų autoriaus, muzi-
kanto B. Dylan muzika.

50 metų trunkančios karjeros
metu B. Dylan pasisekė dirbti, įraši-
nėti ir kurti dainas daugeliui pačių
žymiausių muzikos atlikėjų. Per 5 de-
šimtmečius pasaulyje parduota dau-
giau nei 90 milijonų jo albumų. Kas-

met B. Dylan surengia mažiausiai
100 koncertų.

Nemažai kitų B. Dylan dainų yra
įrašę dešimtys kitų atlikėjų ir grupių.
Garsiąją ,,Blowin’ In The Wind” dai-
navo ne tik Marlen Dietrich, Elvis
Presley, Etta James, Stevie Wonder,
bet ir lietuvių atlikėjas Gytis Paške-
vičius (,,Tu vėjo paklausk”). Tikru
,,dylanišku” himnu galima vadinti
kompoziciją ,,Knockin’ On A Hea-
ven’s Door”, kuri seniai įtraukta į ro-
ko muzikos aukso fondą. Daugkarti-
nis ,,Grammy” laureatas B. Dylan
taip pat pelnė ,,Oscar” ir ,,Golden
Globe” apdovanojimus, kuriuos mu-
zikantui atnešė kino filme ,,Wonder
Boys” skambanti daina ,,Things
Have Changed”.

Vilnius, birželio 6 d. (ELTA) – Didžiosios Britanijos karališkojo filharmo-
nijos orkestro koncertu birželio 5 d. prasidėjo vienas didžiausių Lietuvoje vyk-
stančių tarptautinių klasikinės muzikos renginių – Vilniaus festivalis. Lietu-
vos nacionalinėje filharmonijos scenoje orkestrui dirigavo svečias iš Jungtinių
Amerikos Valstijų John Axelrod. Thomas Beecham 1946 m. įkurtas Didžiosios
Britanijos karališkasis filharmonijos orkestras įgyvendina savo steigėjo tikslą
– klausytojams pateikti aukščiausio lygio meną, pristatyti geriausius pasaulio
atlikėjus. Jau dvyliktąjį kartą sostinėje vyksiantis Vilniaus festivalis šiais me-
tais klausytojams žada pristatyti plačią renginių įvairovę, kurioje – ne tik  kla-
sikiniai kūriniai, bet ir egzotiška senoji muzika bei džiazas. Birželio 4 – liepos
2 d. vyksiančio festivalio metu bus surengti aštuoni koncertai.      Eltos nuotr.

Iškilmingai atsisveikinta  
su ,,Mados kunigaikšçiu” 

Atkelta iš 1 psl. pro-
duktų kainų šuolį. 

Grėsmingai atrodo elektros kai-
nų šuolis po Ignalinos atominės elek-
trinės uždarymo. Pasak Lietuvos
banko Ekonomikos departamento di-
rektoriaus Raimondo Kuodžio, elekt-
ros kainos padvigubėjimas Lietuvos
infliaciją padidintų apie 3 proc., ūkio
augimas sumažėtų panašiu dydžiu.

„Reikšmingas energijos pabran-
gimas gali neigiamai paveikti gyven-
tojų ir įmonių lūkesčius dėl ūkio atei-
ties, žmonės pradės daugiau taupyti,
mažiau vartoti”, – nurodo R. Kuodis.

Sunkumų patiria ir vienas iš pag-
rindinių pastarųjų metų Lietuvos
ekonomikos variklių – nekilnojamojo
turto bei statybų sektorius. Pasak
DnB Nord grupės ekonominių tyrimų
vadovo Vadimo Titarenkos, tikrosios
būsto kainos jau krenta dėl infliaci-

jos. Kaip jos keisis ateityje, priklau-
sys nuo bendro ekonominio augimo,
infliacijos, žmonių pajamų ir lūkes-
čių, statytojų aktyvumo didinant sek-
toriaus darbo našumą.

Ekonomikos specialistai pasiūlė
būdus, kaip ekonomikos plėtros lėtė-
jimo metu turėtų elgtis Vyriausybė,
verslas bei gyventojai, kad įveiktų ga-
limas neigiamas pasekmes.

Anot R. Rudzkio, greičiausią po-
veikį turėtų biurokratinių kliūčių
naikinimas, pramoninių parkų išplė-
tojimas, paskatų sistemos svarbiau-
sioms investicijoms taikymas bei val-
stybės ryšių su galimais investuoto-
jais suaktyvinimas.

„Smulkiam verslui reikalinga
konsultacinė–informacinė valstybės
pagalba užmezgant ryšius su užsie-
nio partneriais. Tikslingos ir mokesti-
nės lengvatos”, – įsitikinęs R. Rudzkis.

Vilnius, birželio 6 d. (Lietu-
viams.com) – Nacionalinė oro bend-
rovė „flyLAL” Vilniuje surengė konfe-
renciją, kurioje dalyvauti pakvietė ir
kitas skrydžių įmones. Čia buvo pris-
tatytas naujausias pasaulyje sprendi-
mas, leidžiantis keleiviams lėktuvuo-
se naudotis mobiliuoju ryšiu. Rengi-
nyje dalyvavo Šveicarijos, Vokietijos,
Jungtinės Karalystės, Latvijos, Len-
kijos, Rusijos, Suomijos aviacijos įmo-
nių atstovai.

„Lietuvos įmonė kartu su paties
naujausio, pasaulyje dar tik diegiamo
mobiliojo ryšio sprendimo kūrėjais ir
gamintojais pakvietė į Vilnių Baltijos
šalių bei Šiaurės ir Rytų Europos
skrydžių bendroves susipažinti su
naujos paslaugos galimybėmis ir die-
gimo būdais. Bendrovėje ‘flyLAL
Technics’ dirba aukščiausios kvalifi-
kacijos specialistai, turintys pakan-
kamai žinių ir galintys įdiegti mobi-
liojo ryšio įrangą. Dabar aiškinamės
tokias galimybes mūsų lėktuvuose”, –
sakė „flyLAL” generalinis direktorius
Vytautas Kaikaris.

Anot V. Kaikario, lėktuvuose įdie-
gus modernią mobiliojo ryšio įrangą,
keleiviai galėtų kalbėtis mobiliaisiais
telefonais, siųsti SMS bei naudotis
GPRS duomenų perdavimo ryšiu.
Duomenys iš lėktuvo būtų perduoda-
mi per palydovinį ryšį atitinkamam
mobiliojo ryšio operatoriui. Norintys
naudotis mobiliuoju ryšiu keleiviai
turėtų būti užsisakę tarptinklinio ry-
šio paslaugą iš savo mobiliojo ryšio
tiekėjo.

Mobiliojo ryšio paslaugas lėktu-

vuose teikianti bendrovė „On Air”
jau yra gavusi leidimą teikti mobilio-
jo ryšio paslaugas virš Europos Są-
jungos šalių teritorijų, tarp jų – ir virš
Lietuvos. 

Mobilusis ryšys lėktuve pradeda
veikti lėktuvui pakilus į daugiau nei 3
km aukštį – apie galimybę naudotis
mobiliuoju telefonu ar duomenų per-
davimo paslaugomis praneša specialūs
lėktuvo salone užsidegantys ženklai.

„Šiandieniniais skaičiavimais,
skambutis lėktuve gali kainuoti nuo
1,5 euro, siunčiami SMS – 0,4, 0,5 eu-
ro centų. Kainos priklausys nuo Lie-
tuvos mobiliojo ryšio operatorių kai-
nodaros. Lėktuve gali būti teikiamos
ne tik pokalbių ir SMS paslaugos, bet
ir el. pašto, interneto, duomenų per-
davimo, VPN paslaugos, naudojant
mobiliuosius įrenginius ir nešioja-
muosius kompiuterius”, – atsiverian-
čias galimybes aiškino techninės lėk-
tuvų priežiūros bendrovės „flyLAL
Technics” vadovas Andrej Belotelov.

Mobilusis ryšys lėktuvuose pa-
saulyje  dar nėra teikiamas. „Įdomus
faktas yra tas, kad ‘Air France’ bend-
rovei atlikus apklausą paaiškėjo, kad
keleiviai nenorėtų, jog lėktuve šalia
jų sėdintys žmonės kalbėtųsi mobi-
liaisiais telefonais. Taigi diegiant
naujas galimybes kyla nemažai dis-
kusijų, ar mobilusis ryšys lėktuvuose
bus privalumas, kokių teigiamų ir
neigiamų pasekmių jis gali turėti.
Mes taip pat ketiname atsižvelgti į
Lietuvos keleivių nuomonę”, – pasa-
kojo skrydžių bendrovės vadovas Vy-
tautas Kaikaris.

Vilnius, birželio 6 d. (BNS) –
Lietuvoje bei užsienyje filmuojamas
naujas pilnametražis lietuviškas nuo-
tykių filmas.

Filmo prodiuserio Artūro Povi-
laičio teigimu, į kūrybinę ir gamybinę
filmo grupę pavyko suburti beveik
100 profesionalų.

,,Visus vaidmenis atlieka lietuvių
aktoriai, tačiau kūrimo ir gamybos
darbui talkina kino specialistai iš
Šveicarijos, Vokietijos, JAV ir Izrae-
lio”, – teigia A. Povilaitis.

Pasak prodiuserio, juostos filma-

vimo darbai prasidėjo gegužės 21 d. ir
šiuo metu jau yra įpusėję. Kol kas fil-
muojama Vilniuje, tačiau vėliau dar-
bus ketinama tęsti užsienyje. Visus
filmavimo darbus ketinama baigti
per penkias savaites.

A. Povilaitis kol kas negali pasa-
kyti, kada galima tikėtis naujosios
juostos premjeros. ,,Dabar vyksta fil-
mavimas, vėliau laukia montavimas,
garso takelio kūrimas. Tai ilgai trun-
kantys procesai", – sakė filmo prodiu-
seris. Tačiau filmo kūrėjai žada, jog
naująją juostą lietuviai išvys pirmieji.

Paryžius, birželio 6 d. (AFP–
BNS) – Prancūzijos ,,mados kuni-
gaikščiui” Yves Saint Laurent ketvir-
tadienį Paryžiuje per laidotuves su-
rengtas iškilmingas atsisveikinimas,
kuriame dalyvavo didžiulės minios ir
pasaulio ,,aukštosios mados’” įžymy-
bė: Catherine Deneuve, pirmoji Pran-
cūzijos ponia, buvusi manekenė Car-
la Bruni  ir Irano paskutinio šacho
našlė Farah Diba. 

,,Tai mano paskutiniai žodžiai
tau, Yves. Su Coco Chanel buvot di-
džiausi 20-ojo amžiaus dizaineriai, ji

– pirmojoje amžiaus pusėje, jūs – ant-
rojoje. Ant tavo marmurinės lentos,
virš tavo vardo iškaldinsiu žodžius
‘prancūzų dizaineris”, – sakė jo ilga-
metis draugas ir verslo partneris
Pierre Berge, kuris 1961 m. drauge
su tuomet 25 metų dizaineriu įsteigė
mados namus YSL. Y. Saint Laurent,
kuris mados pasaulyje karaliavo nuo
7-ojo dešimtmečio iki pat karjeros
pabaigos 2002 m., sekmadienį mirė
savo namuose Paryžiuje dėl smegenų
auglio, būdamas 71 metų.

50 metų trunkančios karjeros metu B. Dylan pasisekė dirbti, įrašinėti ir kurti
dainas daugeliui pačių žymiausių muzikos atlikėjų.          Eltos nuotr.

Aptartos galimybès mobiliaisiais
telefonais naudotis lèktuvuose
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 Tomas Viluckas 
Specialiai ,,Draugui” 

iš Lietuvos 

Šią savaitę šalis iškilmingai pa-
žymi Lietuvos persitvarkymo Sąjū-
džio dvidešimtąsias metines. Būta
daug kalbų, gražių prisiminimų, nos-
talgijos. Vienas „karščiausių” šiomis
dienomis kilusių sumanymų sukosi
apie galimybę atsirasti naujam Sąjū-
džiui. Savo kalboje XI Sąjūdžio suva-
žiavime prof. V. Landsbergis, apžvel-
gęs svarbiausius Sąjūdžio iškeltus už-
davinius, klausė: „Ar to nereikia
šiandien, ar tai nebūtų gyvenimo
prasmė?”

Tikra tiesa, kad stebint kai ku-
riuos valstybėje vykstančius proce-
sus, susidaro įspūdis, jog Sąjūdžio iš-
kovojimus būtina aktualizuoti, nes
tai, dėl ko buvo kovota anuomet,
dabar paprasčiausiai užtušuojama.
Pagrindiniai Sąjūdžio šūkiai buvo
viešumas ir žodžio laisvė, tautinės
vertybės, kova su biurokratija ir
valdžios savivale.

Ar įveiksime biurokratiją?

Postūmį kilti Sąjūdžiui davė dis-
kusija „Ar įveiksime biurokratiją?” Ši
problema buvo itin gaji sovietinėje
santvarkoje, ką pripažindavo net jos
vadovai. Tad šią blogybę galėdavo
kritikuoti žiniasklaidos priemonės,
agitbrigados, kultūrininkai. Štai le-
gendinė roko grupė „Antis” savo dai-
nomis „Draugas Tatatavičius”, „Fun-
kcionieriai” apdainavo sovietinę biu-
rokratiją. Tiesa, neseniai beklausant
dainų apie kostiumuotus „portfelių
pilotus”, kurių galutinė išvada, kad
„nieko neįvyko”, apstulbau aptikęs,
jog šių kone dvidešimt metų senumo
dainų tekstai neįtikėtinai atitinka
mūsų nūdienos tikrovę. 

Skaičiai atrodo įspūdingai: šiuo
metu valstybės tarnyboje (be statuti-
nių pareigūnų) yra apie 25 tūkstan-
čiai etatų. Vien per pastaruosius me-
tus biurokratinį aparatą papildė apie
keturi tūkstančiai klerkų. 

Mūsų gyvenimą tvarko daugybė
socialinių organizacijų, kurių pag-
rindas – biurokratija. Kiekviena di-
delė organizacija iš tiesų yra biuro-
kratiška. Sąvoka „biurokratija” var-
tojama įvairiomis reikšmėmis: tai ir
žmonės, dirbantys administracinėse
įstaigose; organizacija, kurioje visos
pareigos tvarkomos griežtai apibrėž-
tų taisyklių; tai valdymo sistema, ku-
rios pagrindas – pareigūnai. Yra biu-
rokratiškas mąstymas, kai žmonių
problemos sprendžiamos vadovau-
jantis beasmenėmis taisyklėmis, ir jis
gajus mūsų visuomenėje.

Didysis biurokratijos kritikas
amerikiečių sociologas Robert Mer-
ton įspėjo, kad biurokratų nelanks-
tumas gali atvesti į biurokratinį ri-
tualizmą – kai taisyklių laikomasi bet
kuria kaina, net jei būtų įmanoma
rasti geresnį sprendimą. Taip griež-
tas biurokratinių taisyklių laikyma-
sis ilgainiui tampa svarbesnis už viską. 

Tad tarp visuomenės ir biuro-
kratijos įtampa yra neišvengiama,
kuri jaučiama ir nūdienos Lietuvoje.
Dauguma Lietuvos piliečių neretai
susiduria su atvejais, kai susidaro įs-
pūdis, jog valstybės tarnautojams ir
biurokratams visai nerūpi žmonių
reikalai ir vienintele išeitimi iš padė-
ties lieka kyšis. Biurokratijos didėji-
mas liudija, kad valstybė platina kon-

trolės sferas, o kai biurokratija įsis-
melkia visur, net ten, kur reikalingas
paprastas žmoniškumas, iškyla grės-
mė iškreipti santykius. Gremėzdiš-
kas kontroliuojantis biurokratinis
aparatas daro tiek valstybės, tiek vi-
suomenės gyvavimą nepaslankų, už-
kerta kelią norui veikti.

Svarbiausias dalykas, kad netu-
rime tam tikros biurokratijos kultū-
ros ir tradicijos. Čia dažnai negalioja
klasikiniai biurokratijos dėsniai, o
galiojantys dvelkia sovietiniu nafta-
linu. Juk žinomas ne vienas atvejis,
kai sprendimams trūksta nešališ-
kumo, valstybės turtu naudojamasi
kaip savu, o į savo darbą žiūrima per-
dėm asmeniškai. Todėl biurokratija
tampa dideliu iššūkiu, į kurį reikia
atsakyti sutelktomis visuomenės jė-
gomis.

Kuo pasireiškia meilė Tėvynei?

Trispalvės ir „Tautiškos gies-
mės” atgavimas, lietuvių kalbos ir
kultūros puoselėjimas, kalbos apie
nacionalinės valstybės atkūrimą jau-
dino kiekvieną Sąjūdžio siekiams išti-
kimą žmogų. Tuomet net negalėjome
pagalvoti, jog praėjus 20 metų po val-
stybinių švenčių bus randamos iš-
niekintos Trispalvės, jaunimas ne-
mokės šalies himno, o iš patriotizmo
bus net atvirai šaipomasi. 

Kas mums atsitiko, kad būti pat-
riotu reiškia būti atgyvena? Pats žo-
dis „patriotizmas”, kaip ir sąvokos
„tautiškumas”, „nacionalizmas”,
tampa atgyvena, išbraukiamas iš žo-
dyno bei visur ir visada keičiamas
„pilietiškumo” sąvoka. Maža to, di-

Ar dar svarbùs Sâjùdñio idealai?
džiuotis, kad esi lietuvis, reiškia susi-
laukti „ksenofobo” etiketės. Tuo tar-
pu patriotizmas nereiškia nieko kita
kaip Tėvynės meilę. Tad kodėl mylėti
Tėvynę yra blogas tonas?

Nepastebimai Tėvynę susiejome
su valstybės įstaigomis, ekonominiu
lygiu, etnografija, apeigomis. Pama-
tėme, kad įstaigos buvo nuvainikuo-
tos, ekonominis išsivystymas pagal
oficialią statistiką žemiausias tarp
ES šalių, etnografija nuobodi, o  ap-
eigos – nekalba. Žinoma, tokiu atveju
apie meilę negali būti ir kalbos. Maža
to, jos vietą užima neapykanta ir ci-
nizmas. Juokais ar rimtai, bet, esant
tokiam supratimui apie Tėvynę, pa-
sakymas, kad „esu patriotas”, pri-
lygsta didvyriškam poelgiui.

Ši visuotinai pasklidusi nemeilė
ir panieka patriotizmui yra tik žy-
miosios mūsų visuomenę krečiančios
vertybinės krizės padarinys. Todėl
kyla abejonių, ar išspręs susidariu-
sias problemas nauji vadovėliai, ug-
dymo programos, jei pačioje visuo-
menėje nekis vertybinė skalė, požiū-
ris į patriotizmo reiškinį. Esame stip-
rios krizės akivaizdoje, krizės, iš ku-
rios nepavyks akimoju išbristi, nes
panaši padėtis kinta palengva.

Tėvynės meilė konkrečiomis są-
lygomis įgauna konkrečias išraiškas.
Gal pradėkime nuo to, kad meilė Tė-
vynei pasireiškia žmonių protestais
prieš pavojingų sveikatai įmonių sta-
tybas, kad vyksta kova už Kuršių ne-
riją, Vilniaus senamiestį? Arba tai,
kad jauni ir gabūs žmonės, nepai-
sydami visko, apsisprendžia likti čia,
taip pat yra paprastas, bet konkretus
šios meilės padiktuotas žingsnis.
Toks  patriotizmas yra erdvė, kurioje
galėtų skleistis nauja šios vertybės
vieta nūdienos mūsų visuomenės gy-
venime. 

Laisvo žodžio ribos

Sąjūdis kovojo už laisvą žodį. Ta-
čiau kiek esama laisvės mūsų žinias-
klaidoje? Lengvai pastebime, kad už
kiekvienos žiniasklaidos priemonės
slypi dvejopa priklausomybė: finan-
savimo šaltinio ir žmonių palaikymo. 

Kad ir kokie būtų pinigai, jie vis
vien nulemia žiniasklaidos priemonės

turinį. Jie nustato temų apimtis,
kryptis, pasirodymų metą. Jie atgai-
vina, atrodytų, šiuolaikinei visuome-
nei tokį svetimą tabu reiškinį. Jie, o
ne meilė „abstrakčiai” laisvei lemia,
kad vadinamieji užsakomieji straips-
niai (net nepažymint jų atsiradimo
priežasties), reklamos užsakovų po-
žiūriai tampa žiniasklaidos gyvavimo
norma. Būtent pinigai tampa tuo ne-
regimuoju kontrolės mechanizmu,
kuris rėžia aiškias ribas žiniasklaidos
laisvei.

Kitą ribą nustato žiniasklaidos
vartotojas. Pirkdamas, skaitydamas
vieną ar kitą leidinį, aplankydamas
internetinius puslapius, žiūrėdamas
televizijos laidas, jis sprendžia, su ko-
kia žiniasklaidos laisve sutinka. Tai
reiškia, kad visuomenėje vyraujan-
čios nuotaikos, skoniai, vertybės tam-
pa šios laisvės matmeniu. Drįsčiau
teigti, kad šalyse, kur nėra laisvos
spaudos, pats laisvės suvokimas nėra
pasiekęs atitinkamos brandos. Ta-
čiau ir patys savęs galime paklausti:
kokią laisvės kokybę vertiname? Šis
retorinis klausimas turėtų būti skir-
tas ne tik žiniasklaidos vartotojui, bet
ir jos veikėjams. Tikriausiai sutiksi-
me, kad ši laisvė – ne pačios aukš-
čiausios kokybės. 

Leiskime sau iškelti tokią gali-
mybę: atsiranda leidinys, kuris yra
laisvas nuo valdžios akies, finansinių
bei ideologinių grupuočių diktato, ra-
šantis tik teisybę, skelbiantis tik tai,
kas labiausiai atitinka (kiek įmano-
ma žmonėms) laisvės idealus. Koks
būtų jo likimas? Esu įsitikinęs, kad
toks leidinys po neilgo merdėjimo
paprasčiausiai bankrutuotų. 

Ko gero, žodžio laisvė, kaip ir
daugelis kitų vertybių, mums visada
išliks siekiamybė. Nors miglotai, bet
žinome, kokia ji turėtų būti. Tačiau
mums lengviau pasakyti, kas ji nėra,
nei kas ji yra. Tad žodžio laisvė iškyla
kaip iššūkis, su kuriuo nėra paprasta
susidoroti. Kad ir kaip banaliai skam-
bėtų, bet ji taikosi tiesiai į sąžines. Ji
reikalauja iš mūsų sąžinių kiek įma-
noma labiau sumažinti priklausomy-
bes nuo visuotinių poreikių ir mate-
rialinių valdymo įrankių diktato. Tik
tuomet laisvė, už kurią kovojo Sąjū-
dis, bus laisve. 

Tuomet net negalėjome pagalvoti, jog
praėjus 20 metų po valstybinių švenčių
bus randamos išniekintos Trispalvės,
jaunimas nemokės šalies himno, o iš
patriotizmo bus net atvirai šaipomasi.

Eltos nuotr.



Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

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

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

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

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

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

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

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

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimâ

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

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

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

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

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

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

Chirurgai 

DDrr.. VViiddaa II..PPuuooddžžiiūnniieenn�
HHeeaalltthhyy CCoonnnneeccttiioonn

CChhiirroopprraaccttiicc && RReehhaabb CClliinniicc

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

patarimai.

1166554477 WW.. 115599 SSttrreeeett
LLoocckkppoorrtt,, IILL 6600444411 

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

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

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

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

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

9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge

TTeell.. ((770088)) 663366--66662222
Holy Cross Hospital, #410S
TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Plastinè chirurgija

Stuburo ir skausmo ligos 

Chiropraktika ir 
manualinè terapija

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

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

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

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

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

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

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

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

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

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

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

663300--994411--22660099

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

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

VVIIKK DDUUGGAARR,, MMDD
Illinois Pain Institute

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

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

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

KREDITO KORTELĖS: NAUJA
PRIKLAUSOMYBĖS FORMA? (2)

Kaip rašėme praeitą kartą, kre-
dito kortelių manija tebesiaučia šaly-
je, dar labiau suaktyvėjusi dėl finan-
sinės būsto paskolų krizės ir bendro
ekonomikos nuosmukio. Kaip per-
gyventi sunkius laikus, išvengiant di-
džiulių skolų ir metų metais be-
sitęsiančio galvos skausmo? Be abejo,
nebūtina atsisakyti kredito kortelių
iš viso, tuo labiau, kad retas galėtu-
me ir sutiktume tai padaryti. Tačiau
norint sumažinti pavojingo įsiskoli-
nimo riziką derėtų apdairiau elgtis su
„plastikiniais pinigais”. Tam užteks
turėti omenyje keletą dalykų ir
vengti kai kurių dažnai pasitaikančių
vartotojų klaidų:

• Atidžiau peržiūrinėti mėnesi-
nes kredito kortelių ataskaitas, kad
pastebėtumėte kartais priveliamas
jose klaidas bei nuolat žinotumėte,
kiek išleidote ir kokias palūkanas
mokate kredito teikėjui (pastarosios,
beje, dažnai turi savybę kisti be
jokios priežasties ir neretai – be pa-
pildomų pranešimų vartotojui). Il-
gesnį laiką nepirkdami kredito korte-
le, daugelis vartotojų neretai pamirš-
ta domėtis palūkanų procentais – o
po to nemaloniai nustemba, gavę
sąskaitą po kito pirkinio. Todėl, net
jei laikote kredito kortelę išimtinai
„juodai dienai”, nuolat sekite savo
palūkanų procentus, juk netikėtų ne-
malonumų vis dėlto pasitaiko. 

• Ne mažiau svarbu savalaikis
sąskaitų apmokėjimas. Ir ne vien
kredito kortelių, bet ir komunalinių
paslaugų, būsto paskolos ir pan.
Daugelis vartotojų nesuvokia, kodėl
jiems pavėlavus sumokėti už telefoną
jų kredito kortelės palūkanų procen-
tai staiga pakyla. Deja, tai yra nu-
matyta universaliuose kredito teiki-
mo principuose, kuriais vadovaujasi
kortelių išdavėjai: laiku neatsis-
kaičius su bent vienu kreditoriumi ar
paslaugos tiekėju, visi likusieji turi
teisę keisti sutarties sąlygas. 

• Pagrindinė „protingo” naudoji-
mosi kredito kortele sąlyga: elgtis su
joje esančiais (skolintais) pinigais
taip pat, kaip ir su savais. T. y. ne-
pasiduoti staigiam pirkimui. Nors jo
kur kas lengviau išvengti, nešiojantis
piniginėje grynuosius (kurių leidimas
ir mažėjimas labai aiškiai jaučiamas),
netgi naudojantis kortele, būtina vi-
suomet, prieš atsiduriant prie mo-
kėjimo kasos, paklausti savęs: „ar aš
iš tiesų galiu sau leisti šį pirkinį?” Jei
aiškiai suvokiate, kad negalėsite iki
mėnesio pabaigos išmokėti visų už jį
atiduotų pinigų, verčiau susilaikykite
nuo pirkimo. 

• Būtina vengti „nereikšmingų”,
nedaug kainuojančių, išlaidų kredito
kortele, kadangi pastarosios turi po-
linkį greitai kauptis. Todėl, jei mano-
te, kad kartą atsiskaitę kortele res-
torane ar nusipirkę „skolon” kokį
niekutį tuo ne itin smarkiai pakenk-
site savo finansinei padėčiai, klys-
tate. Įgytas įprotis taip naudoti „sko-
lintus” pinigus privers jus nustebti,
kaip greitai sukaupsite didelį skolos
balansą. 

• Jei negalite pilnai išmokėti per
mėnesį sukaupto kredito kortelėje
balanso,  visuomet stenkitės įmokėti
kiek didesnę nei minimalios įmokos
dydžio sumą ir niekada neviršykite
pusės jums suteikto kredito limito,
priešingu atveju tai gali pakenkti
jūsų kredito istorijai. 

• Kredito kortelių siūlomi gry-
nųjų pinigų avansai (,,cash advance”)
yra tiek pat pražūtingi, kiek ir pa-
trauklūs. Pirmiausia, privalu nepa-
miršti, kad, išsiėmus grynuosius pi-
nigus iš kredito kortelės limito, jiems
negalioja vadinamasis „grace period”
(laikotarpis, per kurį neskaičiuoja-
mos palūkanos, paprastai siekiantis
mėnesį nuo finansinės operacijos). Be
to, taikomos kur kas didesnės pa-
lūkanos, o tai atskleidžia dar vieną
kredito kortelių subtilybę: įmokėjus
pinigus skolai padengti, jie pirmiau-
sia naudojami skolos, kuriai taikomos
mažiausios palūkanos, atžvilgiu.
Tarkime, jei jūsų kredito kortelėje
yra 500 dol. skola už pirkinius, ku-
riai taikomas žemesnis procentas, ir
500 dol. skola už išimtus grynuosius,
tai įmokėjus 500 dol. mėnesio gale
jie bus panaudoti pirmajai skolai
padengti, o už grynųjų išėmimą tebe-
liksite skolingi ir toliau mokėsite ati-
tinkamas palūkanas. 

• Apie kredito korteles, jų naudo-
jimo principus bei galimą žalą rei-
kėtų aiškinti ir vaikams bei paaug-
liams, kad šie laiku suvoktų atsako-
mybę už savo veiksmus bei išmoktų
planuoti asmeninius išteklius. Kar-
tais pravartu leisti paaugliams įsigyti
vadinamąją „co-signed” kortelę, ku -
rios savininkas yra tiek jis/ji, tiek –
vienas iš tėvų, bei drauge peržiūri-
nėti ataskaitas bei nagrinėti palūka-
nų, įsiskolinimo ir atsakomybės už
pirkinius klausimus. Neabejotina,
kad, skirdami laiko šiai problemai
dar paauglystėje ir rodydami gerą as-
meninį pavyzdį, tėvai gali užkirsti
kelią vėlesnėms atžalų kredito bei
finansų problemoms.

Pagal 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

Kryñiañodñio Draugas Nr. 039 atsakymai

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

Ginekologija

PPaassiijjuuookkiimmeePPaassiijjuuookkiimmee

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

Skelbimû skyriaus tel. 773-585-9500

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

Vertikaliai:
1. „Evita”. 2. Froilen. 3. Žiauberė. 4. Litaurai. 5. Išrašas. 6. Kurpė. 9. Gon-

dola. 10. „Rekviem”. 11. Blokada. 16. Etiketė. 17. Mieloji. 19. Jėzus. 20. Sesuo.
24. Karieta. 25. Teorema. 26. Įspūdis. 29. Kutkaitė. 30. Urologas. 32. Kapsulė.
33. Pandora. 35. Iždas. 36. Alėja.

Horizontaliai:
7. Įvartis. 8. Pirštus. 12. Šortai. 13. Utena. 14. Ampulė. 15. Fejerverkas.

18. Pluta. 19. Jėgeris. 21. Lizdo. 22. Skruzdė. 23. Ląstelė. 27. Naštą. 28. Skie-
muo. 31. Pjesė. 34. Pastarnokas. 37. Įtūžis. 38. Asmuo. 39. Delčia. 40. Varlytė.
41. Šatrija.

Kryžiažodžio atsakymas: Pagalbos šauksmas.

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

• Moteris ieško darbo su gyvenimu
ar su grįžimu namo. Gali pakeisti bet
kurią savaitės dieną, ar išleisti atos-
togų. Vairuoja automobilį. Anglų
kalba buitinė. Tel. 708-833-0417.

• Moteris gali padėti šeštadieniais
Oak Lawn ar aplinkiniuose rajonuo-
se. Tel. 708-220-3202.

• Galiu prižiūrėti vienišą, pagyve-
nusį žmogų, gyventi kartu bet kurio-
je valstijoje. Vairuoju automobilį,
turiu patirtį, Amerikos pilietė. Kalbu
lietuviškai, angliškai. Tel. 847-309-
2114.

• 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai-
ruoja, minimali 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
paskolinti) ligoninės lova. Tel. 708-
623-4509.

• Moteris ieško žmonių slaugymo
darbo. Gali pakeisti arba išleisti
atostogų. Tel. 312-492-8795.

• Moteris ieško senelių priežiūros
darbo pietiniuose rajonuose. Tel. 708-
691-8650. 

• Vyras, turintis 5 metų darbo pa-
tirtį Amerikoje, ieško ūkvedžio dar-
bo. Gali dirbti įvairius darbus. Tel.
708-703-1141.

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 038 teisingai išsprendė ir mums
atsakymus atsiuntė :

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Jadvyga Savickas, Nashua, NH

Ačiū ištikimosioms sprendėjoms, lauksime Jūsų atsakymų ir toliau.
Primename, kad juos mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St.,
Chicago, IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-
8284. 

Pilypo Pipiro patirtis
Penktadienio pobūvyje Pilypui

Pipirui patiko panelė Pranutė Pus-
dešrytė. Pagaliau pasiryžo paprašyti
pašokti. Pašoko porą polkų. Pobūviui
pasibaigus, Pilypas paprašė panelės
pasimatyti pirmadienį. Pasimatę pir-
madienį, pavaikščiojo po parką, pa-
lesino paukščius, paflirtavo. Paly-
dėjęs prie pat prieangio, pabučiavo
panelę.

Po poros pasimatymų Pilypas
pasikvietė Pranutę paties pagamin-
tiems pietums. Po pagirtinų pietų
panelė panoro „pasipudruoti”. Praėjo
pusvalandis. Pilypui parūpo patikrin-
ti. Pasirodo – Pranutė pradingo.

Pabūgęs Pilypas patikrino pa-

slėptus pinigus, piniginę. Paaiškėjo,
Pranutė pavogė. Piktas Pilypas pa-
skambino policijai. Po puvalandžio
policininkas parašė protokolą, paža-
dėjo pagauti panelę Pusdešrytę. Pa-
žadas paliko pažadu. Pradingo panelė
Pranutė Pusdešrytė,  Pilypas Pipiras
prarado pinigus.

P. S. Sakoma, kad apsakymėlio
neįmanoma parašyti taip, kad kiek-
vienas žodis prasidėtų ta pačia raide.
Inžinierius Lionginas Kapeckas (pen-
sininkas), Susivienijimo Lietuvių
Amerikoje iždo globėjas ir Hartford
lietuvių radijo pranešėjas (nuo 1966
metų), paneigia šią teoriją.

Prenumeruokime 
ir skaitykime
,,Draugą”!

www.draugas.org
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LIETUVIŠKAS ŠOKIS PADEDA NEPAMIRŠTI ŠAKNŲ 
Vos už poros mėnesių liepos 6 d.,

sekmadienį, Galen Center at the Uni-
versity of Southern California, Los
Angeles, CA įvyksianti XIII Lietuvių
tautinių šokių šventė šokti, trypti
džiaugsmo šokį pakvies apie 40 lietu-
vių tautinių šokių grupių iš Šiaurės
Amerikos ir Lietuvos. Gausiame šo-
kėjų būryje pamatysime ir Seattle
Lietuvių Bendruomenės suaugusiųjų
(19 metų ir vyresnių) šokių grupę
,,Lietutis”. Prieš šventę ,,Lietučio”
šokėjus kalbina šios grupės vadovė
Zita Petkienė.

Ona Johnson:
Maloniausias mano prisimini-

mas, susijęs su ,,Lietučio” grupe, – tai
pirmasis pasirodymas. Kol augau –
žiūrėjau ir laukiau. Nuo to laiko, kai
dar buvau ikimokyklinukė ir tik ste-
bėdavau ,,Lietučio” pasirodymus iki
tada, kai pradėjau pati šokti vaikų
grupėje, šokiai visada buvo mano gy-
venimo dalis. Galų gale, kai pakanka-
mai suaugau, kad pati galėjau tapti
,,Lietučio” šokėja, pirmas mano pasi-
rodymas įvyko per Vasario 16-osios
dienos minėjimą. Aš gavau oficialų
,,Lietučio” dalyvės ženkliuką ir labai
džiaugiausi, kad pagaliau tapau gru-
pės nare.

Dar vaikystėje su seserimi vis
juokaudavau, kad ,,kažkas padarė
mus kitokias, negu visi mūsų draugai
amerikiečiai”. Atsimenu, kviečiau sa-
vo mokyklos draugus į šokių pasi-
rodymus ir tuo pačiu metu jaučiausi
labai ypatinga ir truputį baiminausi.
Šokiai buvo viena iš galimybių su-
pažindinti draugus ir pažįstamus su
mūsų kultūra. Su draugais kartais
pasijuokdavom iš viso šito, bet giliai
širdyje žinojome, kad būtent ši ypa-
tinga mūsų gyvenimo dalis daro mus
skirtingomis. Tai, kad mano mama
šoko ,,Lietutyje” laukdamasi manęs,
suteikia man galimybę laikyti save
ypatinga ,,Lietučio” grupės nare. 

Raminta Rankytė:
Dalyvavimas „Lietučio” šokių

grupėje suteikia galimybę ir toliau
nepamiršti savo šaknų ir jaustis savo-
je bendruomenėje, kuri yra man tarsi
šeima. Šokių šventė Čikagoje paliko
man pačius maloniausius prisimi-
nimus.

Jūra Vainiūtė:
Labiausiai man patiko mokytis

,,Aštuonnytį”. Buvo labai smagu ir
įdomu stengtis nepamiršti toliau se-
kančių šio painaus šokio žingsnių ir
judesių, taip pat nesusidurti su kitais
šokėjais, kas, vis dėlto, gana dažnai
įvykdavo. Visada įdomu mokytis
sunkesnius šokius ir ypač smagu, kai
matai, kad šokis pagaliau gaunasi. 

Šokiai – tai didžiausia galimybė
nepamiršti savo paveldo ir mano įna-
šas į lietuvių bendruomenę čia, Ame-
rikoje. Pradėjau šokti būdama dar
ikimokyklinukė ir šokiai visada pa-
brėždavo man tai, kad esu lietuvė.
Šokių dėka susipažinau su mūsų
Lietuvių Bendruomenės nariais ir
visos Amerikos lietuvių bendruo-
mene. Tai primena man vaikystės va-
saras stovykloje, kurios visada pasi-
baigdavo dideliu koncertu tėvams,
taip pat kitus mano vaikystės ben-
druomenės renginius.

Margarita Ostrovskytė:
Mano įsimintiniausias įvykis yra

pati pirmoji repeticija šokių grupėje
,,Lietutis”. Grupės nariai labai drau-
giškai priėmė mane į savo būrį. Nuo
to karto visada mielai dalyvauju
visose šokių repeticijose.

Tonya Dunaravich:
Aš užaugau su šia grupe ir galiu

pasakyti, kad jausmas, jog esu šios
bendruomenės narė, yra maloniau-
sias prisiminimas. Kalbant apie vieną
įvykį – tai Šokių šventė, renginys,
kurį visada prisimenu. Dalyvavimas
grupėje praturtina mano gyvenimą ir
palaiko manyje mano paveldą. Nie-
kada nepamiršiu, iš kur kilau ir kas
esu. Mačiau, kaip džiaugėsi mano tė-

vai, matydami mane šokant dar vai-
kystėje, ir tai paskatino mane ir to-
liau likti atsidavusiai šokiui. Zita taip
pat labai padėjo man išugdyti atsa-
kingumo jausmą ir aš jai už tai labai
dėkinga.

Ieva Gaurytė:
Man maloniausias prisiminimas

yra ,,Lietučio” šokių grupės dalyvavi-
mas Šokių šventėje 2004 metais. Aš
nesitikėjau, kad tai toks didžiulis
renginys, ir labai džiaugiuosi, kad,
kaip ir kiti grupės šokėjai, buvau jo
dalyve. Dalyvavimas šokių grupėje
padeda man nepamiršti savo šaknų.
Man labai svarbu tęsti savo gimtosios
šalies tradicijas, taip pat būti apsup-
tai nuostabių draugų.

Vilma Činčienė:
Turbūt didžiausią įspūdį padarė

dalyvavimas Tautinių šokių šventėje
Čikagoje. Nepaprasta patirtis. Na, o
kasdienėje rutinoje stebina ir džiugi-
na Zitos Petkienės, grupės vadovės,
kantrybė, atsidavimas, sugebėjimas
labai korektiškai ir ramiai išmokyti
šokti kiekvieną, surasti kiekvienam
atitinkamą žodį, niekada ant nieko
nepykti ir dar daug daug kitų puikių
jos savybių.

Gyvenant toli nuo Lietuvos kiek-
vienas lietuvybę palaikantis veiks-
mas padeda išgyventi, suteikia ryžto
ir jėgų, padeda nepamiršti savo šak-
nų ir išlikti tikru lietuviu. Šokame
mes, šoka vaikai, ir tai yra tikrai la-
bai labai svarbu norint, kad dar ne-
pamirštume, kas esame ir iš kur at-
keliavome.

Julie Vasiliauskas:
Grupė man yra tikra šeima. Ka-

dangi visa mano šeima yra kitoje pa-
krantėje, šie šokėjai tapo pagrindiniu
saitu, siejančiu mane su lietuviška
praeitimi. Mano maloniausias prisi-
minimas yra pasirodymas Seattle
bibliotekoje kartu su latviais ir estais,
taip pat lietuvių jaunuolių ir vaikų
grupėmis. Tai nuostabus Baltijos
bendruomenių pasiekimas. 

Irena Blekys:
Šokiai prailgina mano gyvenimą,

leidžia artimiau bendrauti su kitais
grupės nariais, dažnai verčia juoktis
ir išlikti geros fizinės formos. Tačiau
esu jau tokio amžiaus, kada yra siūlo-
ma mirkyti kojas mineralinėse drus-

kose. Mano maloniausi prisiminimai
yra iš ,,pasirodymų su klaidomis”.
Dar jaunomis ,,Lietučio” dienomis
mūsų šokių grupė sėmė savo šokėjus
iš labai mažos Seattle Lietuvių Bend-
ruomenės. Visoks amžius ir visoks
pasiruošimas buvo priimtinas, jei tik
norėjai šokti. Tėvai ir dukterys, pa-
cientai ir gydytojai – visi šoko kartu.
Ir visi praėjome krikštą pasirodymų
metu. Diržai atsirišinėjo, moteriškos
karūnos skraidė nuo galvų, sutrūkus
karoliams gintaro gabalėliai byrėjo
ant žemės, ir kiekvienas, šokdamas
greitą polką, stengėsi neužšokti ir
nepaslysti ant mažų gintaro gaba-
lėlių. Linksmiausias mano prisimini-
mas – kai mano partneris staiga sus-
tojo viduryje šokio, nežinodamas,
koks kitas žingsnis ir į kurią pusę
suktis. To ir tereikėjo. Mes visi susto-
jome ir kvailai žiūrėjom į žiūrovus.
Jie paskatinamai plojo ir pradėjome
nuo pradžių. Tai buvo pirmas mūsų
pasirodymas už Seattle ribų. Kana-
diečiai mums atleido mūsų sukly-
dimą ir daug kartų kvietė atgal į
sceną.

Įsimintiniausia šokių šventė –
pirmas ,,Lietučio” pasirodymas Šokių
šventėje 1988 metais. Mūsų jauna
grupė buvo labai pagerbta tuo, kad
mums buvo suteikta galimybė šokti
kartu su grupėmis, jau daug metų
šokančiomis šventėse, ir labai jaudi-
nomės, kaip pasirodysime. Sten-
gėmės nepadaryti gėdos savo vadovei
Zitai ir sau patiems. Vienas iš mūsų
grupės šokėjų taip jaudinosi, kad nus-
prendė didžiojo parado metu iškrėsti
pokštą. Mums atrodė, kad mūsų
grupės pavadinimas ,,Lietutis” mums
labai tiko – juk atvažiavome iš lietaus
krašto. Šis šokėjas rado geltonų, žalių
ir raudonų juostų skėtį ir nusprendė
išskleisti jį niekam nieko nepasakęs,
mums esant arenos viduryje. Visi
ėjome paskui Zitą, kuri, manau, ne-
būtų labai patenkinta, žinodama, kad
darome kažką netradicinio per patį
pirmą mūsų pasirodymą. Šis šokėjas
buvo antros kartos lietuvis, kuris,
ačiū Dievui, neužaugo mano senelio
namuose Lietuvoje. Senelis mus visa-
da perspėdavo, kad išskleisti skėtį
pastato viduje reiškia iškviesti velnią.
Neatsirado nei griausmo, nei dūmų,
tik juoko banga nusirito per žiūrovus
ir mūsų pirmasis pasirodymas buvo
puikus. 

,,Tulpė Times”

Kaip ir šeimoje, taip ir šokių po-
roje drauge – Aušra ir Audrius
Vaštakai. ,,Va taip mes susipynę ne tik šokyje, bet ir širdyse”  -  centre Irena Blekys ir Joe Dunaravich.

Austina ir Eric De Bonte šokyje
,,Siuntė mane motinėlė”.

Rimo Mikšio nuotr.
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1946 m. gegužės 3 d.
Brangioji Teta, vakar gavau Jūsų

laiškelį ir dvi banderoles nuo Liūdy-
tės su laikraščiais, atvirlaiškiais, vo-
kais, popieriumi, plunksnomis. Da-
bar galiu ir Jums parašyti.

Adelė man parašė apie dėdės Pet-
ro (1) mirtį. Užjaučiu. Laukiu ir Jūsų
laiško.

Dabar jau čia lyg ir šviesiau, ga-
liu ilgiau vakarais skaityti ir mokytis.
Dėkoju už Jūsų patarimą mokytis.
Mano adresas dabar sutrumpėjo. Ne-
reikia rašyti „Lapotkovo”, darbo vie-
ta gali pasikeisti, tada laiškai ilgiau
klaidžios.

Ledai iš upės jau išėjo gegužės 5
d., prasidėjo navigacija. Neseniai še-
šias dienas sirgau gripu. Dabar esu
jau sveikas ir dirbu prie miško pluk-
dymo. Greit vėl prasidės kirtimas.
Laukiu laiškų.

(1. Juozo dėdė gydytojas Mari-
jampolėje Petras Bliūdžius (1888–
1946 – L.  R.).

1946 m. liepos 6 d.
Brangioji Teta, labai dėkoju

Jums, kad Jūs taip greit surinkote
man taip brangias ir vertingas kny-
gas ir kitas reikalingas priemones ir
man atsiuntėte.

Nemoku aprašyti savo džiaugs-
mo, gavęs tokią gerą bibliotekėlę.
Jums net sunku įsivaizduoti... Tai
man labai padės darbe. Aš galėsiu ir
kitiems savo draugams padėti.

Širdingai dėkoju ir profesoriui
Mošinskiui (1), kuris taip dosniai pa-
dovanojo iš savo bibliotekos šias ver-
tingas, praktikai svarbias knygas. Aš
Jam pasiųsiu laišką, o dabar dar sykį
prašau jam nuoširdžiai padėkoti. Viso
gero. Dėkingas Juozas.

(1. Vytautas Mošinskis (1876–
1955) Kauno universiteto profesorius
– L.  R.).

12. 1946 m. liepos 16 d.
Brangioji Teta, kol kas gyvename

po senovei. Neseniai mums, kali-
niams, skaitė įsakymą apie amnesti-
ją. Bet kol kas nieko tikro nežinome,
kiek ir ką tai liečia. Kai tik ką nors
sužinosiu, tuoj jums parašysiu. Mes
visi nekantriai laukiame naujienų.

Jau beveik tris mėnesius negau-
nu laiškų ne tik nuo Jūsų, bet ir nuo
kitų. Gavau tik Liūdytės ir Leoka-

dijos banderoles. Nebežinau, ką ir
galvoti. Viso gero. Juozas.

1946 m. liepos 11 d.
Brangioji Teta, Jūs klausėte,

kaip man perduoti pinigų. Jūs ir taip
man daug padedate, bijau, kad nesu-
daryčiau Jums sunkumų. Aš jau ra-
šiau, kad mums iš asmeninės sąs-
kaitos gali duoti tik po 150 rbl. mėne-
siui. Už tuos pinigus galima kai ką
nusipirkti. Bet yra ir tokių, kurie
jokių pinigų negauna ir šiaip taip ver-
čiasi. Apsieisiu ir aš su 150 rbl.  Gau-
nu už darbą po 15–40 rbl. per mėnesį.
O dar už laikraščius (rūkomasis
popierius) – susidaro ne taip mažai.

Sesers Leo ir tetos Emilijos siun-
tinius, išsiųstus kovą, gavau tik da-
bar, liepą. Siųskite man pigesnių pro-
duktų – kruopų, miltų, makaronų.
Brangiųjų riebalų siųskite mažiau,
apsieisiu. Jei nesunku, atsiųskite
man spalvotų siūlų, sagų baltiniams,
tualetinio muilo, dantų šepetėlį, žieb-
tuvėlį ir keletą akmenėlių jam, diržą
odinį arba supintą.

Sesutei Leo parašiau, kad man
atsiųstų indų maistui gamintis (1,5–2
ltr. bliūdelį), puodą virimui (3–4 ltr.),
0,5 ltr. puodelį, porą nerūdijančių,
stiprių šaukštų (man ir mano drau-
gui). Jeigu galite, atsiųskite man
keletą, kad ir panešiotų kojinių, šiltų
pirštinių – „kumštinių”. Labai man
gaila, kad dingo anksčiau siųstas
megztinis, kuris labai praverstų, kai
būna 30–40 ˚C. Aš prašiau sesers
Leo, nes ji arti tėviškės Dalginės, gal
tuos daiktus ten ras. Grožis man čia
nesvarbu, megztinis gali būti ir pa-
nešiotas, kad tik šiltas...

Kol kas gyvenu po senovei. Svei-
kata truputį pagerėjo, dirbu prie sta-
tybos. Tai lengviau, negu miške ir eiti
į darbą arčiau.

Klausiate, ar galima man siųsti
knygų skaityti. Kai kas gauna net
gimtąja kalba. Labai norėčiau ir aš ką
nors paskaityti. Viso gero. Jūsų Juo-
zas.

1946 m. rugpjūčio 25 d.
Brangioji Teta, dėkoju už laiškus,

banderoles, siuntinį. Neramu, kad
nuo sesers Leo laiškų negaunu. Gal ir
ji manųjų negauna?

Juozo Siručio laiškai 
iš Sibiro lagerių 
(1945—1950)

Nr. 6

Tęsinį skaitykite kitame šeštadienio
numeryje.

Atkelta iš 5 psl. Tai buvo pats pir-
masis Gintaro Jociaus ir Rolando
Kiaulevičiaus dailininkų dueto gyvos
tapybos vakaras, kurie dabar žinomi
kaip GIRO pasirodymai. Jis įvyko per
paskutinį stovyklos uždarymo vaka-
rą. Muzikinį toną suteikė smuikinin-
kas Martynas Švėgžda ir Laura Bal-
nytė (pianinas). Skambėjo Bach, Mo-
zart, Schubert kūriniai, o paveiksle iš
dailininkų teptukų gelmių ,,išplaukė”
legendinės Neringos veidas. Viršum
jos susibangavusių plaukų ,,išaugo”
Vermontiškė sesė – Neringos stovy-
klavietė. Iš tiesų, buvo žavinga ir įdo-
mu stebėti drobėje gimstantį vaizdą,
tarsi iš muzikos garsų. Stovyklauto-
jai, įsigiję šį kūrinį iš vėliau įvykusių
varžytinių, vieningai nutarė jį pado-
vanoti Neringai. 

Uždarymo vakare nestigo geros
nuotaikos ir sąmojaus. Buvusi Nerin-
gos direktorė Dana Grajauskaitė ir
jos įpėdinė – dabartinė direktorė Dai-
nora Kupčinskaitė atidarė kūrinių
galeriją, prisistatydamos kaip spe-
cialiai iš Holywood atvykusios, O-AU-
skarų komiteto atstovės. Aukščiau-
sios tarptautinės O-AU-skarų premi-
jos (mediniai auskarai-šaukštai) buvo
suteiktos 4 stovyklautojams šiose
kategorijose: Lilijai Kulbienei – už
nepailstamą fotografavimą; Reginai
Giniotienei – už greičiausią meno
projektų darymą; Laurai Balnytei –
už aukščiausių kulniukų nešiojimą
(Laura visą laiką vaikščiojo basa) ir
Erikui Karpavičiui, kaip minėta
anksčiau, – už lietuvių kalbą.

Prasimiklinę menų verpetuose,
stovyklautojai džiaugėsi savo pasieki-
mais. Kūrybos vaisiai iš visų būrelių
ir studijų buvo sunešti salėn ir aiš-
kiai atskleidė naujus talentus. Ryš-
kiai išsiskyrė tapybos darbai, links-
mai žiūrėjosi papier-mache, porcelia-
no ir molio keraminiai daikteliai,
papuošalai, juodai-balta grafika, įriš-
tos knygelės su asmeniniais įspau-
dais, ikebanos puokštės iš lauko
gėlių, žolių ir šakelių. M8D-2007 sa-

vaitė pasibaigė su puikia nuotaika ir
noru sugrįžti vėl kitas metais.

Kas  naujo ir įdomesnio įvyks
šią vasarą 

Numatomi šie nauji(*) ir jau tra-
diciniais tapę užsiėmimai:

Irena Šaparnienė – batika*, dr.
Linas Vaitkus – fotografija(*), Dan-
guolė Kuolienė – grafika, Rolandas
Kiaulevičius – piešimas, akvarelė, ta-
pyba, Jonas Stundžia – tautodailė*,
Janė Žirlienė – gėlių puokštės/ikeba-
na, Estera Sužiedėlienė – siuvimas*,
Irena Kubilienė – mezgimas, poezija –
ses. Onutė Mikailaitė, Norbertas Lin-
gertaitis – sidabro plastika*, Alberta
Astras – papuošalai, juvelyrika. Aldo-
na Lingertaitienė ves dvasinio susi-
kaupimo ir meditacijos vakarą. Vėl
planuojama visiems patikusi išvyka į
MassMOCA ir iškilminga vakarienė.

Norint išlaikyti ilgametę Nerin-
gos stovyklos tradiciją ir krikščioniš-
ką misiją, tenka priminti, kad Me-
no8Dienos yra grynai studijinio po-
būdžio stovykla. Siekiame, kad M8D
būtų kūrybinio ugdymo bei kultūros
puoselėjimo savaitė, suteikianti dva-
sinės ir fizinės atgaivos visiems sie-
kiantiems pažinti meno ir kūrybos
procesą.

M8D-2008 registracijos forma ir
informacija apie dėstomus kursus,
reikalavimus ir sąlygas yra paskelbta
Neringos tinklalapyje www.nerin-
ga.org/meno.html. Norintieji gali
išsaugoti registracijos formą kompiu-
teryje ir ją užpildę, nusiųsti nuro-
dytu adresu. 

M8D–2008 stovyklos rengimo ko-
mitetą sudaro: Danguolė Kuolienė,
Estera Sužiedėlienė, Janė Venckutė-
Žirlienė ir Liuda Žiaugrienė. Su siū-
lymais ar klausimais rašykite: dan-
guole@kuolas.com

Iki susitikimo Neringoje per
M8D, kuri, be jokių abejonių, taps
dar vienu įstabių kūrybinių galimy-
bių proveržiu.

Meno8Dienos Neringoje
O-AU-skarų laureatai – Lilija Kulbienė, Laura Balnytė ir Erikas Karpavičius
nutapyto pagal muziką paveikslo fone.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242
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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•••

PASLAUGOS LIETUVOJE

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

VISI STALIAUS
APDAILOS IR REMONTO

DARBAI. 
PLYTELIŲ KLOJIMAS, 
NAUJOS STATYBOS.
Tel. 1-312-929-7165

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

Parduodami 36 tomai 
,,Lietuvių Enciklopedijos”, 
išleistos 1959 m. Bostone. 

Kaina $360.

Tel. 773-585-9500

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.

IÕPARDAVIMAS

Tikros lietuviškos vestuvės Lietuvoje!
,,Renginiû Pulsas”,,Renginiû Pulsas”

organizuoja vestuves, sukaktuves, 
gimtadienius, jubiliejus, krikõtynas

Pasirùpinsime nuo A iki Ñ !!!
rreennaattaa@@ttrrggdd..nneett        jjoollaannttaazziill@@yyaahhoooo..ccoomm
001111--337700--665522--8888222222    001111--337700--665555--3355888800

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
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PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

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”

Lietuvos regionû margumynai

Kuršių nerijai gresia
pavojus būti išbrauktai 

iš UNESCO

Iškilo pavojus, kad Kuršių nerija
gali būti išbraukta iš UNESCO
pasaulio paveldo objektų sąrašo, nes
visai šalia Nidos, Rusijos Kalinin-
grado sričiai priklausančioje nerijos
dalyje, planuojamos milžiniškos sta-
tybos. Užsimota pastatyti dešimtis
viešbučių, prie kurių bus nutiestos
vandentiekio, kanalizacijos, dujotie-
kio trasos. Taigi bus kertami miškai,
kasamos kopos, rašo ,,Lietuvos ry-
tas”.

Turizmo ir rekreacijos ekono-
minei zonai nerijoje, ties įvažiavimu į
pusiasalį, prie Rybač (Rasytės) ir
Morskoje (Pilkopių) gyvenviečių, jau
numatyti trys sklypai. Vienas sklypų
– 100 hektarų – yra tik keli kilome-
trai nuo Lietuvos sienos. Viena jo
dalis yra prie Kuršių marių, kita
apima pušyną, priekopę ir Baltijos
jūros paplūdimį.

Kuršių nerijoje rusų ketinamoje
steigti turizmo zonoje planuojama
pastatyti 60 motelių, 11 daugiaaukš-
čių viešbučių, tarptautinį konferenci-
jų centrą, taip pat vaikų sveikatingu-
mo stovyklą, sporto ir turizmo kom-
pleksą. Būsimoje turizmo zonoje lau-
kiama apie milijono poilsiautojų per
metus. Jau paskelbta šio projekto
įgyvendinimo kaina – 7,615 mlrd.
rublių (apie 712 mln. litų).

Apie tokius užmojus sužinoję
Kaliningrado srities ekologai ir gam-
tosaugininkai ėmė skambinti pavo-
jaus varpais. Specialistų manymu,
numatoma nerijos urbanizacija ne-
abejotinai nusiaubs gamtą. Jie baimi-
nasi ir milžiniško turistų srauto.

Rusų mokslininkai aštriai kri-
tikavo valdininkų parinktą vietą prie
Morskoje gyvenvietės. Čia po smėlio
sluoksniu glūdi durpės, todėl baimi-
namasi, kad, nuo kopų nukasus
augalijos sluoksnį, iškirtus kopas
tvirtinančias pušis, vėl ims migruoti
smėlis.

Didžiausią pavojų numatytos
statybos kelia pusiasalio pradžioje.

Šioje vietoje turistinę zoną ruošia-
masi įkurti užakusio senojo sąsiaurio
vietoje, kuri yra žemiausia nerijos
vieta.

Rusijos gamtosaugininkai įžvel-
gia tiesioginę grėsmę ir Klaipėdos
uostui. Atsiradus sąsiauriui, Nemu-
nas pro jį imtų tekėti tiesiai į jūrą ir
uosto akvatorija nusektų.

Rusijai ir Lietuvai priklausanti
Kuršių nerija abiejų valstybių vy-
riausybių prašymu dar 2000 metų
pabaigoje buvo įtraukta į UNESCO
pasaulio paveldo sąrašą. Pagal Pa-
saulio paveldo komiteto patvirtintą
konvenciją, kurią yra pasirašiusi ir
Rusija, prieš pradedant didelius
restauravimo ar naujų statybų dar-
bus pasaulinio paveldo objekto teri-
torijoje būtina gauti komiteto pri-
tarimą.

BNS

Panevėžio istorinė dalis
įtraukta į Kultūros 
vertybių registrą

Kultūros paveldo departamentas
įtraukė Panevėžio miesto istorinę dalį
į Kultūros vertybių registrą. Pasak
Panevėžio miesto savivaldybės admi-
nistracijos vyr. kultūros paveldo ap-
saugos specialistės Loretos Paške-
vičienės, nuo 2007 m. spalio iki 2008
m. balandžio dirbusių žinovų spren-
dimu, į Kultūros vertybių registrą
įtraukta istorinė miesto dalis, riboja-
ma Šermukšnių, Smėlynės, Gegutės,
P. Puzino, A. Smetonos, Vilniaus, J.
Basanavičiaus, M. Tiškevičiaus, J.
Biliūno, Audėjų gatvių. Šioje teritori-
joje – Laisvės aikštė, Š. Apaštalų
Petro ir Povilo bažnyčia, seniausias
miesto pastatas, buvęs konservų fab-
rikas, Moigių pastatų kompleksas,
Senvagė, Skaistakalnio parkas, seno-
sios miesto ir žydų kapinės bei kt.
objektai.

Į Kultūros vertybių registrą
įtraukta 138 ha Panevėžio miesto te-
ritorija.

Bernardinai.lt

Bus pradėta Klaipėdos
stoties statyba

Bendrovė Klaipėdos autobusų
parkas pagaliau gavo statybos lei-
dimą senajai autobusų stočiai atnau-
jinti. Statybos darbus ketinama pra-
dėti liepą, neseniai informavo dien-
raštis ,,Vakarų ekspresas”.

Dalį praėjusio amžiaus 9-ojo
dešimtmečio pabaigoje statytos, bet
taip ir neužbaigtos stoties patalpų
miesto taryba 2003 metų pabaigoje
nusprendė parduoti už 900 tūkst. litų
vilniečiui verslininkui. Sandorio tei-
sėtumu suabejojusi Vyriausybės ats-
tovė Klaipėdos apskrityje Kristina
Vintilaitė šį sprendimą užginčijo
teisme. 2004-ųjų balandį prasidėję
teisminiai ginčai tęsėsi ilgiau nei
metus, kol baigėsi parko pergale.

Pernai pavasarį buvo apsispręsta
senąjį stoties pastatą nugriauti ir
statyti naują, po vienu stogu numa-
tant patalpas prekybos centrui ir biu-
rams. Numatoma, kad naujoji Klaipė-
dos autobusų stotis gali būti pastaty-
ta per metus.

BNS

Gali tekti keisti Lietuvos 
ir Rusijos sieną

Lietuvos ir Rusijos specialistai
nerimauja dėl senkančių Skirvytės
upės atšakų. Jei upė nebus gilinama,
gali tekti keisti Lietuvos ir Rusijos
sutartį dėl sienų, praneša LNK „Ži-
nios”. Baiminamasi, kad ateityje vagos
viduriu einanti sienos linija atsidurs
sausumoje. Nors sienos su Rusija su-
tartis pasirašyta daugiau nei prieš 10
metų, net 6 metus ji buvo ratifikuoja-
ma. Siena nebaigta ženklinti iki šiol.

LNK

Birželį ūkininkai dalins
pieną nemokamai

Ūkininkų akcija, kai didžiuosiuo-
se Lietuvos miestuose bus dalijamas
pienas, greičiausiai prasidės Vilniuje.
Ja bus siekiama išreikšti protestą dėl

nuolat mažinamų pieno supirkimo
kainų.

Kaip vtv.lt teigė Žemės ūkio rū-
mų Gyvulininkystės skyriaus vyr.
specialistė Elona Linartienė, šiuo
metu žiniasklaidoje skelbiama 30
centų už kilogramą vidutinė pieno
supirkimo kaina jau neatspindi realy-
bės. „Kai kuriuose regionuose smul-
kesniems ūkininkams pieno perdir-
bėjai siūlo po 50 ar 40 centų”, – por-
talui teigė E. Linartienė.

Jos teigimu, taip keliamas susi-
priešinimas tarp pirkėjų ir ūkininkų.
Kai parduotuvėse pieno litras siekia 3
litus, ūkininkų kalbos apie supirkimo
kainų kėlimą kai kam gali pasirodyti
nepriimtinos. „Šia akcija norime pa-
rodyti, kokioje padėtyje atsidūrė
ūkininkai”.

„Akcijai dar reikės gauti savi-
valdybės leidimą, susitarti su įmone,
kuri dalijamą pieną pakuos, paste-
rizuos”, – pasiruošimo akcijai darbus
vardijo E. Linartienė. Jos teigimu, jei
akcija pavyks Vilniuje, pienas bus
dalijamas Kaune, Klaipėdoje, Pane-
vėžyje ir kituose Lietuvos miestuose.

Vtv.lt

Kaune - požeminė perėja
žirgams

Kaune, ties Marvele statomoje
magistralėje ,,Via Baltica” nuspręsta
iškasti žirgams skirtą požeminę pe-
rėją. Perėja bus 2,5 metrų aukščio ir 4
metrų pločio. Kaina – apie 700 tūkst.
litų, rašo ,,Lietuvos ryto” priedas
,,Laikinoji sostinė”.

Marvelėje pradėtas statyti trans-
porto žiedas buvo atitvėręs netoli
esantį Marvos žirgyną nuo pagrin-
dinio hipodromo, kuris yra prie Ne-
muno. Norint nujoti į treniruočių
vietą, tekdavo rizikuoti sveikata ir
net gyvybe, nes raiteliams kelią pas-
toja kelios transporto žiedo juostos.
Todėl nuspręsta transporto žiedo pro-
jektą taisyti.

Transporto žiedą planuojama
baigti iki ateinančio lapkričio. 

BNS
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Šiluvos Mergelės Marijos apsireiškimo stebuklas
Kasmet Musninkų mokykloje

Marija Remienė organizuoja rašinio
konkursus. Šiemet konkursas buvo
skirtas Šiluvos Marijos apsireiškimo
400 metinėms pažymėti. Siūlome
skaitytojams vienos iš konkurso nu-
galėtojų rašinį.

Jis žvelgė į tolį. Jo akys buvo di-
delės, vyzdžiai išsiplėtę, o žvilgsnis –
įtemptas. Pražiota nebyli burna gau-
dė orą, nes tai, kas vyko prieš jo akis
– nepaaiškinama. Tarytum ką tik čia
garavusi vos suarta dirva, pajutusi
savo menkumą – išsikvėpė. Saulės
šviesa nublanko. Štai Ji. Prieš mažo
piemenuko akis. Sėdinti akmeninia-
me savo soste.  Nors tai ir paprastas
akmuo. Su kūdikiu rankose. Didinga.
Su Meile širdyje. Liūdesiu akyse.
Štai.  Šiluvos Mergelė Marija.

Apsireiškimas įvyko apie tūks-
tantis šeši šimtai aštuntuosius me-
tus, kuomet pasaulyje dar nebuvo nei
tiek daug purvo, nei liūdinčių veidų,
nei akių, kuriose nebebuvo gyvenimo
spindesio.  Bespalvių, tuščių. Nebuvo
ir šitiek purvinų, pamestų vaikų,
kurie, užuot glaudęsi prie motinos
krūtinės, prieglobstį randa prisišlieję
prie šaltos gatvės sienos. Nebuvo ir
motinų, kurios numeta pakrūmėj ar į
šiukšliadėžę dalį savęs. Gyvybė. Tai,
kas švenčiausia. Jei jau tuomet, kai
viso šito nebuvo, pravirko Mergelė
Marija, tai ko mums, bedvasei ir
amoraliai visuomenei, tikėtis? Ma-
tyt, jau imame pastebėti mūsų civi-
lizacijos padarinius... Daugiau kaip
prieš du tūkstantmečius vykęs  Tva-
nas vėl grasina mums įvyksiąs...
Tirpsta ledynai, vis daugėja žmonių,
kuriems atsiveria stigmos – Kristaus
ženklai... Tavo ašaros, Marija, gaivi-
no ir gydė kenčiančią žemę...

Nebetikime nei stebuklais, nei
ženklais. Tačiau ar tikrai tai yra ste-
buklai? Gal tai pati paprasčiausia
realybė, išprovokuota mūsų poelgių?
Jos išdaiga. Jos noras atkreipti į save
dėmesį. Gaila, kad atseikėja ji ne vi-
siems tiek pat. Juk daugeliui mūsų
šilta vonia, iš čiaupo bėgantis vanduo
ar net pati elektra yra savaime su-
prantami dalykai, neatsiejami nuo
mūsų buities. Tačiau yra žmonių, ku-
rie aukoja didžiausias aukas tam, kad
gautų paprasto vandens, išvystų sau-
lę ar pajustų vėją. Ir tuo džiaugiasi. O
mes? Ar nusišypsome užsižiebusiai
„saulei” po lempos gaubtu? Ar bent
susimąstome, kokį stebuklą mes gau-
name? Vargu...

Ne taip seniai ir aš pati supratau,
kas yra stebuklas. Jį išvydau. Ir jis
nebuvo toks, kokį įsivaizdavau... Jis
buvo... paprastas. Mačiau daugybę

Marijos paveikslų, madonų puošnius
šydus... Tačiau jie neprilygo tam, ką
išvydau... Tai buvo Motina visa ko. Ir
tada supratau, kodėl būtent Marija
sėdėjo ant akmens Šiluvoje ir verkė.
Su kūdikiu glėbyje.  Suvokiau, kodėl
būtent moteriai lemta mylėti, atleis-
ti, puoselėti, šaukti, neužmerkti akių,
nepailsti... Mačiau tai jos akyse...
Apšviestame balzganų žvakių lieps-
nos atspindy buvo visas pasaulis,
skausmas. Meilė. Pamačiau ją pasvi-
rusią virš vyro galvos. Virš lavono.
Gniaužiančią pabalusią jo ranką sa-
vojoje... Neseniai kūdikio galvą
glosčiusi ranka, įsipynusi į delną,
pirštus to, kuris jai buvo gyvenimas,
atrama, draugas, Meilė. Tik iki mels-
vumo į odą įsirėžusiame kryžiaus ir
rožančiaus įspaude matyti jos skaus-
mo didybė, tvirtumas, atsidavimas.
Supratau, kodėl būtent Moteriai, Mo-
tinai  Dievas suteikė Meilę, Tikėjimą,
Viltį. Būtent Ji savo kraujyje, žaiz-
dose užaugina vaisių, kančiose atve-
da į pasaulį gyvybę... Jos širdies
skausmu ir krauju nuprausia ir
palaidoja... Motina. Moteris. Marija.

Jos apsireiškimas tarytum šau-
kia:  „Štai ką padarė jie, kurie vadi-
nami tavo Tėvu ir Motina. Kodėl že-
mė, kurioje anksčiau žydėjo gėlės, da-
bar šaukia iš skausmo plėšoma.
Trypiama. Spjaudoma ir niekinama?
Kur ta pieva, kurioje žaidė tavo
Tėvas ir Motina, kurie sudėję rankas
žvelgdavo į viršų ir tardavo: ‘Dieve,
ačiū Tau už tai...’?” Žinia, įspėjimas
augančiai kartai. Tai, kuri gali kažką
pakeisti...  Vaikams... Tokiems pat,
kaip ir mes. Tiems, kurių širdyse vis
dar neužgožtas trejetas, kuris lydi ir
visą Bibliją. Tikėjimas, Meilė ir Viltis.
Tegu mato. Tegu mokosi iš klaidų.
Tėvo ir Motinos. Tegu ir toliau tiki...

Deja šiandienos pasaulyje nei
dvasingumo, nei  Tikėjimo nebeliko...
Kažkaip bauginančiai supanašėjo at-
žalos į Viljamo Goldingo (William
Golding) aprašomus vaikus „Musių
valdove”... O ir motinos pamiršo savo
pareigą – mokyti tikėti. Išmokyti atsi-
traukti nuo kompiuterio, žaislų krū-
vos ir atrasti bent minutėlę vien tam,
kad pažvelgtų į nuostabų dangų ir
ištartų: „Dieve, ačiū Tau už tai...” ne
tuščią frazę, kuri būtų išberta vien
tam, kad pagaliau mažasis galėtų
grįžti prie savo įprastinės veiklos. Ji
privalo būti ištarta ją išgyvenant.
Taip, jog sakant, šnabždant šiuos žo-
džius, maža vaiko širdelė iš tiesų
suvirpėtų, nuoširdžiai dėkotų... ir tas
Tikėjimas neišblėstų... O Vilties, Mei-
lės ir Tikėjimo kupina širdimi, vaikas
išauga į nuostabų Žmogų...

Ir po daugelio metų, giedrą žie-

Kvietimas stebėti projekto 
„Baltijos kelias 2.0” pristatymo 

vaizdo transliaciją internetu
Mieli Pasaulio Lietuvių Bendruo-

menės nariai,
maloniai kviečiame Jus virtualiai

dalyvauti „Baltijos kelias 2” pristaty-
mo renginyje ir internetu stebėti pro-
jekto pristatymo renginį. 

„Baltijos kelias 2.0” – tai virtua-
lus tiltas, sujungsiantis Lietuvių
Bendruomenes įvairiausiuose pasau-
lio kraštuose. Tėvynės sąjungos ini-
ciatyva Lietuvos atgimimą paskati-
nusio Baltijos kelio vertybės bus at-
gaivintos virtualioje erdvėje, panau-
dojant modernias priemones.

Pristatyme dalyvaus Tėvynės są-
jungos pirmininkas Andrius Kubi-
lius, dr. Mantas Adomėnas. Tiesiogi-
nio ryšio tiltas sujungs renginio da-
lyvius su Jungtinės Karalystės ir
Airijos Lietuvių Bendruomenėmis bei
įvairiais Lietuvos regionais ir bus
pradėtas virtualusis Baltijos kelias.
Renginio metu sužinosite, kaip galite
savo buvimo vietą įamžinti pasaulyje
įsmeigdami Lietuvos vėliavėlę. Tapti
projekto dalyviu ir padėti apjuosti
pasaulį galėsite nuo birželio 9 dienos
svetainėje www.baltijoskelias2.lt

Renginio transliacijos pradžia –
birželio 9 d. 11:30 val. r. Lietuvos
laiku. Vaizdo transliaciją bus galima
stebėti adresu www.renginiai.5ci.lt
paspaudus ant nuorodos „Baltijos ke-

lio 2.0” pirmame puslapyje.
Projekto „Baltijos kelias 2” spau-

dos konferencija gali būti stebima
internetu. Konferenciją stebės viso
pasaulio lietuvių bendruomenės bei
šių bendruomenių žiniasklaidos prie-
monės.

Planuojama pabaiga: apie 12:40
Vaizdo konferencijos stebėjimui

reikalingas vaizdo grotuvas (geriau-
sia „Windows media player”).

Norint sklandžiai ir be trukdžių
matyti vaizdą, reikalingas spartus in-
terneto ryšys.

Dešinėje tinklalapio pusėje, pas-
paudus nuorodą, atsidarys grotuvas,
kuriame galėsite stebėti vaizdą.

Kad būtų galima sklandžiai ste-
bėti virtualią vaizdo konferenciją rei-
kalinga:

* Minimalus interneto pralaidu-
mas: 1064 KB/sec

* Interneto naršyklė (browser):
,,Internet Explorer 6”

* Vaizdo grotuvas: bent ,,Win-
dows Media player 6”, bet tinka ir
aukštesnės versijos (10 versiją galima
parsisiųsti iš

http://www.microsoft.com/win-
dows/windowsmedia/player/10/defaul
t.aspx).

Laurynas Kaminskas
Projektų vadovas

2008 m. balandžio 25–26 dienomis Čikagoje vyko II Lietuvių katalikų sielo-
vados konferencija. Nuotraukoje konferencijos dalyvės iš kairės: seserys,
Marija Remienė ir ses. Margarita Bareikaitė, kilusios iš Musninkų ir re-
miančios Musninkų mokyklą.                                                   Jono Kuprio nuotr.

Šiluvos miestelis. Centre – Šiluvos kapinių koplyčia pastatyta toje vietoje,
kur apsireiškė Šv. Mergelė Marija.                                                  www.efoto.lt

mos naktį,  Žmogus galės pakelt savo
senas, pavargusias akis į žvaigždėtą
dangų. Akis, kurios, nors ir senos,
tačiau vis dar spindi tuo pačiu neblės-
tančiu Tikėjimu,  Viltimi, Meile. Ir
žvelgdamas į tą tamsą, pasijus didin-
gas savo dvasia, širdimi. Kodėl? Jis
mato dangų. Savo.  Suvokia prisidėjęs
prie jo, tokio, koks yra prieš jį, kūri-
mo. Suvokia esąs.  Ar to negana? Ir,
galiausiai, stebėdamas tą bekraštę
juodą erdvę, išmargintą mažyčiais
šviesos taškeliais, galėtų lyginti ją su
savo gyvenimu... Tada jis sudės ran-
kas. Giliai įkvėps. Galbūt nusišypsos,
bet tai nesvarbu, nes jo širdis visuo-
met šypsos, ir sugebės ištart: „Dieve,
ačiū Tau už tai...” ir laimingas galės
grįžti į namus, pažvelgti į tokias pat
savo vaiko akis. Šiltas, tylias, dėkin-
gas, tikinčias... Tai bus stebuklas.

Kuomet išmoksime pakelti akis į
viršų, į dangų, ištarti paprastą žodį
„tikiu” su gyvybe, atiduodant dvasią,
pagaliau suprasime, kokią neįkaino-
jamą vertę turi pačios galingiausios
jėgos pasaulyje: Viltis, Tikėjimas ir
Meilė. Galbūt tuomet suprasime
gyvenimą, ne tik stebuklo prasmę,
bet ir esmę. Galų gale paaiškės, kad jį
galime sukurti mes patys. Čia ir
dabar. Tik tuomet išvysime tikrąją
šviesą vaiko akyse, šypsnyje; augalo
daigelyje, Gimime, augime – Gyvybę.
O Motinos ašaroje, kaip kitados, Šilu-
vos Mergelę Mariją...

Ir netikinčios lūpos ištars: „Die-
ve, aš tikiu...”

Asta Buteikytė
12 b klasė

Musninkų vid. m-la
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SEPTYNERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Vyr. skautininkas • Kariūnas •Tautodailininkas
Tauragė • Dotnuva • Kaunas • Vokietija • Australija

A † A
Dipl. geod. inž.

ALEKSANDRAS JAKŠTAS
NSW univ. kelių inžinerija

Šv. Mišias už a. a. Aleksandro sielą atnašaus klebonas Žukas
Lietuvių Šv. Petro parapijos (P. Bostone) koplyčioje 2008 m. birželio
21 d. 9 val. ryto.

Prašom pasimelsti.
Antanas Girnius

Pavargusias akis užmerkiau, bet ne čia
Aš, Dieve, amžinojo poilsio ieškojau:
Po tėviškės padange žydinčia, skaisčia
Ir prie tėvų milžinkapio žaliųjų kojų.

* 
– Pavasaris! Pavasaris! – tada šaukiu,
Ir, rodos, grįžta kūnan mano siela...
Ir, neatmerkdamas pavargusių akių,
Matau aš tėviškę, kaip antrą dangų mielą.

Bern. Brazdžionis

1914–2000

A † A
ALEXANDER OSTEIKA

Mirė 2008 m. birželio 3 d. Winter Haven, FL, sulaukęs 87 metų.
Gimė 1921 m. sausio 15 d. Mažeikiuose, Lietuvoje.
1949 m. iš Vokietijos emigravo į Michigan valstiją. 2004 m. iš

Livonia, MI, persikėlė į Winter Haven, MI.  Dirbo Ford Motor Com-
pany. Buvo aktyvus sportininkas ir žaidė Lietuvių nacionalinėje fut-
bolo rinktinėje. Prieš išvykdamas į Vokietiją, Lietuvoje lankė Vete-
rinarijos kolegiją.

Nuliūdę liko: žmona Emilia, dukterys  Rita Kushlak, gyvenanti
Livonia, MI; Loretta Sanders, gyvenanti Winter Haven, FL; Chris-
tine Haskin, gyvenanti Rochester, MI; brolis Anthony Osteika, gy-
venantis Warren, MI; 4 anūkai ir vienas proanūkis.

Velionis buvo pašarvotas ir šv. Mišios buvo aukojamos Winter
Haven, FL.

A. a. Alexander bus atlydėtas į Devine Providence bažnyčią
Southfield, MI, kurioje šv. Mišios bus aukojamos pirmadienį, birže-
lio 9 d. 11 val. ryto.

Velionis bus palaidotas Holy Sepulchre kapinėse, Southfield, MI.
Vietoj gėlių šeima prašo aukoti Cornerstone Hospice, 2590

Havendale Blvd. NW, Winter Haven, FL 33881 arba Matthew
Catholic Church, 1991 Overlook Dr., Winter Haven, FL 33884.

Liūdinti šeima

Gyvendama džiaugėsi paprastumu
ir Dievo sukurtu pasauliu

A. a. Ireną Kairytę prisimenant
Čikagos lietuviams a. a. Irena

Kairytė buvo bent iš matymo pažįsta-
ma, kadangi beveik dvidešimt metų,
kiekvieną sekmadienį ji lietuvių jė-
zuitų koplyčioje skaitė Mišių skai-
tinius. Greit sueis pusė metų, kai po
ilgos ligos mes jos netekome. Ji mirė
2008 m. sausio 23 d. pranciškonų vie-
nuolių slaugos namuose, Lemont.

Irena paliko įspūdį tiems, kurie
ją arčiau pažino ir su ja bendravo. Ji
buvo kukli, nemėgo blizgesio, vertino
ir suprato paprastumą, stengdavosi
taip gyventi. Ji nesiekė turto sau, jai
nerūpėjo materialiniai dalykai, tačiau
ji vis kam nors padėdavo ir gyveno
atsakingai, neapsunkindama savo ar-
timųjų. Bendraudama su žmonėmis,
ji pasižymėjo taktiškumu ir diplo-
matiškumu. Viena ilgametė Akade-
minio skautų sąjūdžio narė prisime-
na, kaip Irena dalyvaudama jų veik-
loje visuomet išklausydavo visų nuo-
monę ir bandydavo atvesti visus prie
kokio nors kompromiso, kad visi ga-
lėtų kartu dirbti ir ką nors pasiekti.
Ji buvo kantri ir su visais mandagi.
Paskutiniais mėnesiais, gyvendama
tarp ligoninės ir slaugos namų, ji pa-
tyrė daug nepatogumų ir net skaus-
mo, tačiau visiems tarnautojams pa-
sakydavo gerą žodį ir visuomet padė-
kodavo.

Vengdama reklamos sau, Irena
apie savo nuveiktus darbus ir pasie-
kimus mažai kalbėjo, tačiau pasikal-
bėjus su įvairiais jos pažįstamais po
truputį kuriasi įvaizdis moters, kuri
džiaugėsi gyvenimu ir Dievo sukurtu
pasauliu, rodė pagarbą visiems žmo-
nėms, nesvarbu, kas ir iš kur jie būtų,
ir labai dosniai aukojo kitiems, daž-
nai ne savo, o kitų vardu.

Irena gimė 1922 metais Skliauš-
čių kaime, Tauragės apskrityje. Jos
tėvas Vincas buvo biologijos mokyto-
jas, o mama Liucija – medicinos sese-
lė. Irena taip pat turėjo seserį a. a.
Branguolę. Karui prasidėjus, Irena
spėjo baigti Alytaus gimnaziją ir buvo
priimta į Kauno universitetą studi-
juoti mediciną, tačiau karo sąlygos
neleido jai tų studijų net pradėti.
1944 m. rusų frontui artėjant, Kairių
šeima pasitraukė į Vokietiją. Pra-
džioje gyveno Tueringijoje, tačiau ru-
sams užėmus tą zoną, traukėsi toliau
į  Vakarus, kol atsidūrė Eichstätt.
Ten Irena įsidarbino ambulatorijoje.
1947 metai atnešė jai didelį skausmą
– mirė jos tėvas. Po jo mirties likusi
Kairių šeima susilaukė pagalbos iš
Irenos pradžios mokyklos klasės
draugės, Amerikos lietuvaitės a.a.
Mary Navickaitės-Sugintienės, kuri
sudarė sąlygas emigruoti į Ameriką.
Pirma gyveno Detroit, o paskiau Či-
kagoje. Per visą tą laiką Irena dirbo ir
vakarais studijavo, baigdama bio-
logiją Čikagos Roosevelt universitete.
Savo įgyto laipsnio žinias Irena pa-
naudojo University of Illinois, kur 35
metus išdirbo medicinos tyrimų sri-
tyje ir su ypatingu malonumu ji prisi-
mindavo savo darbus su tuo metu ką
tik išrastu elektroniniu mikroskopu.

Nuo pat jaunystės dienų Irena
buvo ištikima skautė ir ta organizaci-
ja prisidėjo prie jos asmenybės ugdy-

mo. Vienu ar kitu būdu ji visą gyve-
nimą palaikė ryšius su šia organizaci-
ja. Gyvendama Detroit ji buvo tunti-
ninkės pavaduotoja, o Čikagoje –
veikli  Akademinio skautų sąjūdžio
narė. Dalyvavo studijų savaitėse, su-
eigose bei keletą metų siuntinėdavo
Sąjūdžio biuletenį „Ad! Meliorem”.
Daugiau nei trisdešimt metų ji buvo
Vydūno Fondo valdybos narė,  Fondo
įgaliotinė Illinois valstijai.

Irenos visuomeninis darbas ne-
apsiribojo vien skautų veikla. Ji do-
mėjosi menu, muzika, literatūra ir
ypatingai teologija. Domėjimasis teo-
loginiais klausimais skatino ją daly-
vauti ekumeniniuose susitikimuose
su kitų tikybų bendrijų nariais ir nuo
pat jaunystės su jais užmegzti gilius
draugystės ryšius. Ji dalyvavo reko-
lekcijose, lankė teologijos paskaitas,
mąstė plačiai ir gerbė kitų skirtingas
nuomones. Vienas iš jos mėgiamiau-
sių žurnalų buvo jėzuitų leidžiamas
„America”, kurį skaitė iki pat savo
mirties ir 50 metų sukauptą pilną
komplektą paaukojo jėzuitų biblio-
tekai Vilniuje.

Palaikydama ryšius su lietuvių
tėvais jėzuitais, ji daug metų domėjo-
si jų veikla. Lietuvai atgavus neprik-
lausomybę ir jėzuitams vėl atsikū-
rus, Irena su dideliu entuziazmu rė-
mė jų pastangas atstatyti jėzuitų
gimnazijas Lietuvoje. Jos lėšomis
buvo įrengta biologijos klasė (jos a. a.
tėvui mokytojui Vincui Kairiui at-
minti), nupirkti įrengimai chemijos
laboratorijai (a. a. seseriai Branguolei
Kairytei Paronienei atminti), sutelk-
tos lėšos bibliotekai (a. a. Jonui Pa-
roniui atminti), neturtingų mokinių

stipendijoms (a. a. mamai Liucijai
Kairienei atminti), mokytojų paruoši-
mui (jos Tėveliams ir Jonui Paroniui
atminti), Kauno jėzuitų gimnazijos
bibliotekai (a. a. pusbroliui skulpto-
riui Vincui Jomantui, mirusiam Aus-
tralijoje atminti). Taip pat davė lėšų
ten, kur labiausiai reikia – vėl savo
šeimos narių atminimui. Su ja ben-
dravę „Baltic Jesuit Project” darbuo-
tojai, Tadas Kulbis ir Daina Pau-
lauskienė, prisimena ją kaip „neeili-
nės erudicijos asmenybę, nepaprastai
šviesios sielos ir tvirtų pažiūrų”.

Daugelį metų Irena rėmė ne tik

jėzuitų ir skautų veiklą, bet taip pat
finansiškai rėmė ir savanoriškai tal-
kininkavo „Vaikų vilties” organizaci-
jai, lankydama sergančius vaikus ir
veždama juos į ligoninę bei pas gydy-
tojus.

Irenai mirus, liūdesyje liko jos se-
sers a. a.  Branguolės ir a. a. Jono Pa-
ronio vaikai – Irena Paronytė ir
Jonas Paronis su žmona Aušra ir
daug Čikagoje, Lietuvoje ir po visą
pasaulį išsibarsčiusių artimų draugų.
Irena buvo palaidota Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse Čikagoje.

D. Kviklytė

,,Laiškai lietuviams” šventė tėvų
jėzuitų koplyčioje 1999 m. gegužės
4 d. Skaito Irena Kairytė.

PAGUODOS TELEFONAS 1-866-438-7400
Skambinkite nemokamai

kiekvienâ ketvirtadienî, 
nuo 6 val. v. iki 9 val. v. (Çikagos laiku)

JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

Konfidencialumas
garantuojamas
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�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
Mišių 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.

�Lemonto Socialinių reikalų
skyrius trečiadieniais maloniai kvie-
čia į PLC Bočių menę, kur 2 val. p.p.
galite pažiūrėti šiuos lietuviškus do-
kumentinius filmus: birželio 11 d. –
,,Laukuva” (1-a dalis); birželio 18 d. –
,,Laukuva” (2-a dalis) ir birželio 25 d.
– ,,Paberžė” (1-a dalis). 

�Žvilgsnis į XIII Lietuvių tauti-
nių šokių šventę rengiamas šešta-
dienį, birželio 14 d., 6:30 val. v. Pa-
saulio lietuvių centro Jaunimo rūmų
salėje. Šioje ,,mini šventėje” kartu
sutiko pašokti Čikagos ,,Grandies”
ansamblis, Čikagos ,,Lėtūnas”, Le-
monto ,,Spindulys” ir Madison, WI
,,Žaibas”. Bilietai į birželio 14 d. va-
karą bus platinami prie durų ir Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje prieš ir po
šv. Mišių. Savo dalyvavimu progra-
moje paremsite grupes, kurios su di-
deliu entuziazmu ir pasišventimu
ruošiasi dalyvauti pirmą kartą Cali-
fornia vykstančioje šokių šventėje.
Tel. pasiteiravimui: 708-790-3160
(Violeta Fabionovič).

�Birželio 15 d. prieš 11 val. r. šv.
Mišias Palaimintojo Jurgio Matulai-
čio misijoje 10:45 val. r. JAV LB Le-
monto apylinkės valdyba organizuoja
Gedulo ir Vilties dienos paminėjimą.

Grojant dūdų orkestrui bus pakelta
vėliava, perjuosta gedulo juosta, prie
paminklo padėtas vainikas. 11 val. r.
šv. Mišios bus skirtos šios tragiškos
Lietuvai datos paminėjimui, prisi-
minimui visų, kurie buvo ištremti ar
nužudyti. Šv. Mišias aukos tėvas An-
tanas Saulaitis, SJ. Dalyvaus misijos
choras ir solistai Algimantas Bar-
niškis bei Nijolė Penikaitė. Trumpą
žodį tars  teisės mokslų dr. prof. Au-
gustinas Idzelis. Kviečiame gausiai
dalyvauti.

�Jaunimą, jų tėvelius ir visus,
norinčius patobulinti savo lietuvių
kalbos žinias arba išmokti lietuviš-
kai, kviečiame atvykti į Lietuvių kal-
bos kursus Dainavoje (Dainava Lan-
guage Course), kurie vyksta kartu su
Mokytojų tobulinimosi kursais. Re-
gistruotis adresu: Vytautas Jonaitis,
1332 Sprucewood Dr. NW, Grand Ra-
pids, MI 49504 arba el. paštu: 

vjonaitis@juno.com 

�Dariaus ir Girėno transatlanti-
nio skrydžio 75-ių metų sukaktis bus
paminėta Čikagoje liepos 13 d., sek-
madienį, prie Dariaus ir Girėno pa-
minklo Marquette Park. Visi kviečia-
mi. Daugiau informacijos paskelbsi-
me vėliau.

�Intensyvūs lietuvių kalbos kur-
sai vyks nuo birželio 23 d. iki rug-
pjūčio 15 d. University of California,
Los Angeles. Lietuvių kalbą dėstys
PLB Lituanistikos katedros dokto-
rantė Daiva Litvinskaitė. Studen-
tams siūlomos stipendijos. Dėl išsa-
mesnės informacijos kreiptis į Dan
Ryan, UCLA BALSSI co-director:

danryan@ ucla.edu

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI
Advokatas

Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
Visos kriminalinès bylos
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

2008 m. gegužės 29 dieną Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Daley
College Taikomųjų mokslų katedros dekanė dr. Loreta Visomirskis skaitė
paskaitą ,,Kaip žengti pirmuosius žingsnius į aukštąjį mokslą Amerikoje?”
Dekanė pasakojo, kaip pasinaudoti neišsemiamomis galimybėmis, kurios
yra visai šalia mūsų ir pasirinkti specialybę ar discipliną, kuri suteiktų kva-
lifikacijas verslo, bankininkystės, kompiuterių ar teisėsaugos srityje. Daley
College galima įgyti visas šias specialybes arba persikvalifikuoti ir papildyti
žinias, atsivežtas iš Lietuvos. Jame teisę studijuoti turi kiekvienas Čikagos,
IL, ir JAV gyventojas. Čia nėra jokių geografinių apribojimų. Studentai gali
gauti finansinę paramą ar stipendijas. Ateityje profesorė Loreta Viso-
mirskis numato surengti daugiau paskaitų šia tema Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje.
Nuotraukoje: Daley College Taikomųjų mokslų katedros dekanė dr. Loreta
Visomirskis (kairėje) su paskaitos klausytojomis Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje. 

Amerikos lietuvių televizija Čikagoje praneša, kad šiuo metu translia-
cijos per  FBT 26-6 (Comcast 248) televizijos kanalą yra nutraukiamos. Dė-
kojame visiems ilgamečiams laidų žiūrovams ir rėmėjams. Apie tolesnį lie-
tuviškų televizijos programų rodymą visuomenei bus pranešta atskirai.

,,Highland Park Art Walk 2008”
Highland Park, IL birželio 1 d. prasidėjo trečiasis kasmetinis ,,Highland

Park Art Walk 2008”  festivalis. Jis tęsis iki birželio 30 d. Miestelio parduo-
tuvėse galėsite gėrėtis Illinois valstijos dailininkų darbais, o patikusius –
nusipirkti. Čia pat juos galėsite įsirėminti. 

Muzika, maistas, daugybė meno (ir ne tik) parduotuvių vilios žiūrovus.
Šiame festivalyje su savo skulptūromis dalyvauja ir lietuvė menininkė No-
meda Grumada. 

Gegužės 8 diena skirta vaikams, o birželio 14 d. nuo 7 val. v. iki 9 val.
v.  Highland Park Community House, 1991 Sheridan Road, vyks Highland
Park nusipelniusių žmonių ir menininkų apdovanojimas. Vakare dalyvaus
Jim Jacobs džiazo trio. Įėjimas – 25 dol. Daugiau informacijos tel. 312-514-
1802 arba tinklalapyje: www. highlandparkartwalk.org

Naujasis žurnalo ,,Pensininkas”
gegužės-birželio mėnesio numeris
jau pasiekė savo skaitytojus. Ką jie
ras  šiame numeryje?

Leidinio redaktorė vedamajame
apžvelgia gegužės ir birželio mėnesio
įvykius, prisimindama Motinos ir
Tėvo dienas bei gedulo šešėliu  ap-
temdytą birželį.

Kaip ir kituose spaudos pusla-
piuose, taip ir šiame leidinyje minima
400 metų Marijos apsireiškimo Šilu-
voje sukaktis. Skaitytojams ne tik
pasakojama apie šį įvykusį stebuklą,
bet ir pateikiamos žinutės apie Švč.
Mergelės Marijos apsireiškimo Ju-
biliejinių metų renginius Čikagoje,
Lietuvoje, Kanadoje ir kt. vietovė-
se.

Kun. Viktoras Rimšelis straips-
nyje ,,Sekminės – Dievo meilės šven-
tė” rašo apie šią Dievo dvasios šven-
tę,  kaip apie gražiausią gyvybės ap-
raišką.

Skaitytojams primenama, kad
artėja Joninės – seniausiuose istori-
niuose šaltiniuose vadinamos Rasos,
Kupolių vardais.

Įdomu paskaityti ir apie lietuviš-
kus vardus, jų kilmę.

Rašinys ,,Apie lietuvių tautinius
drabužius” atsirado neatsitiktinai –
artėja XIII Tautinių šokių šventė.
Tad  ne pro šalį bus dar kartą prisi-
minti, atrodo, jau žinomas tiesas.

Jei domitės sveikata, atkreipkite
dėmesį į skyrelį ,,Būkite sveiki!”.
Jame rasite įvairiausių patarimų.

Žalianykščio paruoštame skyre-
lyje daržo ir sodo mylėtojams šį kartą
rasite apie kambarinių gėlių augini-
mą ir priežiūrą.

Na, o šeimininkė Julija siūlo
skaitytojams pasidaryti obuolių ir
avokadų salotų, pasigaminti jautie-
nos troškinį. 

Žurnalo skyrelyje ,,Šis bei tas”
rasite įvairiausių įdomybių.

Nenuskriausti ir poezijos mėgė-
jai. Jiems – Antano Miškinio ir Ro-
mualdo Kisieliaus eilės.

Žurnalą leidžia JAV LB Socia-
linių reikalų taryba, redaguoja Da-
nutė Bindokienė. Dvimėnesinio žur-
nalo prenumeratos kaina metams –
15 dol. 

Paruošė L. A.

Spaudos apžvalga 

,,Pensininkas”

Bilietus į XIII Lietuvių tautinių šokių šventę ir kitus šventės
renginius galite įsigyti šokių šventės tinklalapyje: 

www.sokiusvente.com 


