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•Ateitininkai (p. 2)
•Apmąstymai iš Ellicott
miestelio. Festivalis Mary-
land festivalyje (p. 4)
•Londone paminėtas Sąjū-
džio 20-metis (p. 5, 10)
•Ar įvertinsime sovietinio
režimo nusikaltimus? (p. 7)
•Reikia darbo? Darbo yra!
(p. 8)
•J. Siručio laiškai(7) (p. 11)
•Mūsų šeimose (p. 13)
•Joninės – tai prisilietimas
prie lietuviškų šaknų (p.
14)

Europa laukia Airijos
referendumo rezultatû

JAV prezidentas
susitiko su
popiežiumi

Naujosios Vilnios geležinkelio stotyje prie čia pastatyto skulptoriaus Vidmanto
Gylikio paminklo šįmet vykusiame renginyje dalyvavo ir tremtiniai, ir jaunimas.

Eltos nuotr.

Dublinas, birželio 13 d. (AFP–
BNS) – Airijoje didžioji dauguma rin-
kimų apygardų atmetė naująją Euro-
pos Sąjungos (ES) Lisabonos sutartį,
rodo daliniai oficialūs rezultatai.

Airiai penktadienį sudavė stiprų
smūgį didiesiems Europos pertvarkų
planams, nes atmetė ES Lisabonos
sutartį, kuri parengta vietoj ES kons-
titucijos, kurią prieš 3 metus atmetė

Prancūzijos ir Nyderlandų rinkėjai.
Rinkėjų aktyvumas siekė 40

proc. Pasak apžvalgininkų, jau šis
faktas rodo, kad dauguma šalies gy-
ventojų yra prieš Lisabonos sutartį.

Airiams atmetus Lisabonos su-
tartį, ES šalių vadovams tikriausiai
vėl teks sėsti prie derybų stalo ir ieš-
koti naujų kelių, kaip sutartį paversti
galiojančia.

Airiams atmetus Lisabonos sutartį, jos tvirtinimas sustos. Balsas.lt nuotr.

Gedulo ir vilties dienâ
minèjo dvi kartos

Vilnius, birželio 13 d. (ELTA) –
Birželio 14-ąją Lietuvoje minima Ge-
dulo ir vilties, Okupacijos ir genocido
diena bei Lietuvos laisvės lygos (LLL)
30-metis.

Lietuvos moksleivių sukurtas
,,Likimų traukinys” Gedulo ir vilties
dienos išvakarėse, penktadienį, sus-
tojo prie Naujosios Vilnios geležinke-
lio stoties paminklo.

Tarptautinės komisijos nacių ir
sovietinio okupacinių režimų nusi-
kaltimams Lietuvoje įvertinti sureng-
ta mokinių pilietinė akcija ,,Likimų

traukinys” bene pirmą kartą į vieną
būrį sutelkė žilagalvius tremtinius ir
jaunąją Lietuvos kartą, ant krūtinių
vienas kitam segusius trispalvius
kaspinėlius.

Garvežį ir vagonus su lietuvių
tremčių vietų Sibire pavadinimais
šiam simboliniam sudaužytų likimų
traukiniui iš kartono sukūrė įvairių
Lietuvos mokyklų mokiniai, o prie
Naujosios Vilnios paminklo vaikų
rankomis sustatytą traukinį papuošė
moksleivių atneštos kuklios Lietuvos
laukų gėlės.

Šiaulių rajono Kužių vidurinės
mokyklos bendruomenės sumanytos
akcijos dalyviai į vieną sąstatą su-
jungė vagonus su užrašais ,,Altajaus
kraštas”, ,,Irkutskas”, ,,Krasnojars-
kas”, ,,Komija”, ,,Tiumenė”, ,,Toms-
kas”, ,,Permės sritis”, ,,Archangels-
kas”, ,,Rešotai”. Iš įvairių Lietuvos
mokyklų susirinkę vaikai sakė iš se-
nelių, tėvų, giminių, taip pat mokyk-
lose per pamokas girdėję apie tremtį
ir lietuvių patirtas kančias Sibiro pla-
tybėse, tačiau retas kuris prisiminė
bendravęs su tremtį patyrusiais žmo-
nėmis ir sakė pirmą kartą turintys
galimybę juos matyti atminimo ren-
ginyje.

Buvusi tremtinė, žinoma žurna-
listė Jadvyga Godunavičienė sakė
esanti sujaudinta bene pirmą kartą
matydama tokį nuoširdų jaunosios
kartos dalyvavimą tremties atmini-
mo renginyje, tiek daug jaunų veidų.

,,Nors į Naujosios Vilnios gele-
žinkelio stotį prie čia pastatyto
skulptoriaus Vidmanto Gylikio pa-
minklo atvykstame ne tik per oficia-
lius minėjimus, šįmet čia vyko labai
gražiai organizuota akcija, daug jau-
nimo, vaikų. Anksčiau liūdino tai,
kad minėti Gedulo ir vilties dienos
rinkdavosi vien išeinanti tremtinių
karta. Man atrodo, kad daug ką le-
mia ekspedicija ‘Misija Sibiras’, su-
laukusi didžiulio jaunimo susidomėji-
mo”, – kalbėjo J. Godunavičienė.

Liepos 3 dieną į Sibirą keliauti
lietuvių tremtinių keliais išvyks jau
trečioji Lietuvos jaunimo ekspedicija.

Vilnius, birželio 13 d. (Vatikano
radijas) – JAV prezidentas George W.
Bush penktadienį lankėsi Vatikane ir
susitiko su popiežiumi Benediktu
XVI, kuris turi progą atsidėkoti už
svetingumą, parodytą jam Baltuo-
siuose rūmuose balandžio mėnesį.

Dėl to Amerikos prezidento apsi-
lankymas Vatikane vyko pagal neeili-
nį protokolą. Paprastai popiežius sa-
vo svečius priima savo privačioje bib-
liotekoje Vatikano apaštališkuosiuose
rūmuose. Šįkart Amerikos preziden-
tą popiežius priėmė ne rūmuose, bet
Vatikano soduose. Popiežiaus ir G.
W. Bush pokalbis vyko ypatingiems
svečiams skirtame viduramžiškame
Šv. Jono bokšte.

Vatikano spaudos salės notoje
pranešama, jog pokalbio su preziden-
tu metu popiežius Benediktas XVI
jam dar kartą padėkojo už nepapras-
tą svetingumą ir ypatingai nuoširdų
priėmimą, kai jis prieš porą mėnesių
lankėsi Jungtinėse Valstijose. Buvo
taip pat kalbėta apie bendrą įsiparei-
gojimą ginti pagrindines moralines
vertybes. Buvo aptartos taip pat kai
kurios tarptautinio gyvenimo temos:
kalbėta apie Jungtinių Valstijų ir Eu-
ropos santykius, apie padėtį Arti-
muosiuose Rytuose ir būtinumą įt-
virtinti nuolatinę taiką Šventojoje
Žemėje. Pokalbio metu pasikeista
nuomonėmis maisto krizės ir globa-
lizacijos, Tūkstantmečio plėtros tiks-
lų įgyvendinimo klausimais.
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Moksleivių ateitininkų vadovų
kursai įvyko birželio 7 d. Quinn
namuose, Orland Park, IL.

Susirinko penkiolika studentų iš
Detroit, Cleveland ir Čikagos miestų
pasiruošti moksleivių ateitininkų
sąjungos vasaros stovyklai, kuri įvyks
š. m. liepos 19–27 d. Dainavoje.

Kursus pradėjome malda ir
susipažinimu su būsimais stovyklos
vadovais — studentais ateitininkais.
Po to logopedė Vija Sidrytė pakalbėjo
apie gerą vadovavimą. Ji paaiškino
skirtumus tarp jaunučių ir mokslei-
vių vadovavimo ir perdavė daug idė-
jų, kaip vadovauti efektyviau. Susi-
pažinome su Michigan valstijos tai-
syklėmis, pasiklausėme, ko mokslei-
vių tėvai tikisi iš vadovų, pakalbėjo-
me apie stovyklos tvarką ir drausmę.

Po to vyko stovyklos programos
apžvalga. MAS CV pirmininkė Dainė
Quinn pristatė šių metų stovyklos
temą: Kryžkelės. Kiekvieną stovyklos
dieną svarstysime, nagrinėsime įvai-
rias moksleivių gyvenimuose pasi-
taikančias kryžkeles. Stovyklos ruo-

šos komitetas susideda iš Svajos
Mikulionytės, Gyčio Mikulionio, Vai-
vos Laniauskaitės, Kristinos Quinn ir
Dainės Quinn.

Po pietų Dainė pristatė 2007–
2008 metų ŠAAT šūkį: ,,Su gyvuoju
Dievu mes gyvi — širdimi į Šiluvą”.
Šūkis ypatingai prasmingas, nes šie-
met bus pastatytas moksleivių kry-
žius ant kryžių kalno Dainavoje.

Toliau aptarėme užsiėmimo ir
darbo būrelius, vakarines programas

ir kitus planus, kurių dabar neat-
skleisiu — sužinosite atvykę į sto-
vyklą. Jei dar neužsiregistravote,
prašome nedelsti, nes vietų nedaug
liko. Registracijos informaciją rasite
internete adresu www.mesmas.org.
Užbaigėme ypatingai darbingą dieną
malda, dėkodami Dievui už Jo globą
ir prašydami Jo palaiminti 2008 m
MAS vasaros stovyklą Dainavoje.

Svaja Mikulionytė

Iõ Ateitininkû gyvenimo
Medñiagâ siûsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org
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„DRAUGAUJAME KARTU!“
Ateitininkų susitikimas

Šokių šventėje Los Angeles

Šią vasarą Los Angeles vykstančios
XIII Lietuvių tautinių šokių šven-

tės metu įvyks ir ateitininkų susitiki-
mas penktadienį, liepos 4 d., Hilton
Universal viešbutyje, Hiro Room.

• 9:00 val. r. - 11:00 val. r. Ateitininkų mugė.
• 2:00 val. p. p. Studentų ir moksleivių

susitikimas, bus padaryta visų dalyvių
nuotrauka

• 5:00 val. p. p. Ateitininkų ir jų draugų
pabendravimas

Bus proga pasimatyti su seniai nema-
tytais ateitininkais draugais iš viso pa-
saulio. Visuomenė taip pat yra kvie-
čiama apsilankyti ir susipažinti su
ateitininkų organizacija. Susitikimą
ruošia ir visus kviečia: Š. Amerikos
ateitininkų taryba kartu su sen-
draugių, studentų, moksleivių ir
jaunųjų ateitininkų sąjungomis.

PASIRUOŠĘ
VADOVAUTI

Gegužės 1 d. Telšių vyskupijos
ateitininkų vietovės valdyba sukvietė
aktyviausiai vyskupijoje veikiančių
kuopų dvasios vadus ir kuopų globė-
jus. Susirinkimo tikslas: pagerinti
kuopų veiklos kokybę ir veiklumą,
sudaryti sąlygas kuopų globėjams ir
dvasios vadams sėkmingiau spręsti
kasdienybės problemas kuopose.

Renginys prasidėjo šv. Mišiomis,
kurias koncelebravo atvykę kuopų
dvasios vadai. Telšių vyskupijos vie-
tovės valdybos pirm. Pauliaus Aury-
los, sekr. Jurgitos Paulauskaitės
sumanymu ir rūpesčiu, įsigytos visų
sąjungų (JAS, MAS, SAS, ASS) vėlia-
vos, kurias po šv. Mišių pašventino
Gargždų šv. arkangelo Mykolo atei-
tininkų kuopos dvasios vadas, parapi-
jos klebonas kan. Jonas Paulauskas.

Gegužės 4 d. šventėme Motinos
dieną. Jau tapo tradicija, kad tą dieną

Gargždų ateitininkai paruošia meni-
nę programėlę, ateitininkių ansam-
bliukas pasveikina susirinkusias į šv.
Mišias mamas eilėraščio posmais,
giesmelėmis, įteikia joms po žiedą
pavasarinių gėlių.

Pirmadienį ateitininkės kartu su
grupele Klaipėdos universiteto stu-
dentų nuvyko į netoli Gargždų esan-
čius senelių – invalidų globos namus.
Pasveikino Motinos dienos proga ten
gyvenančias kai kurias net vaikų
užmirštas mamas, joms pagiedojo,
padainavo, aplankė gulinčias ligos
patale. Praskaidrinusios jų dieną,
pamačiusios jų veiduose šypsenas,
pačios grįžo laimingos. Tai jau ne
pirma Gargždų ateitininkų išvyka į
šiuos globos namus.

Kazimiera Sipienė
Gargždų ateitininkų

kuopos globėja

Būsimi Moksleivių ateitininkų sąjungos vasaros stovyklos vadovai. Pirmoje eilėje: Matas Čyvas, Tomas Quinn, Svaja Mikulionytė,
Vaiva Laniauskaitė, Gytis Mikulionis, Milda Chmieliauskaitė; antroj eilėje: Arija Kasputytė, Kristina Quinn, Danius Giedraitis ir Lina
Aukštuolytė. Stovykloje dar vadovaus Julius Kasniūnas, Kęstutis Daugirdas, Vija Sidrytė ir Aras Narutis.

Ar norėtumėte stovyklauti šią
vasarą ateitininkų stovyklose
Dainavoje? Informacija rasite

adresu www.ateitis.org

Gargždų šv. arkangelo Mykolo ateitininkų kuopos narės pasveikino mamas Motinos dienos proga eilėraščio posmais, giesmėmis ir
pavasario gėlių žiedais.
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APIE ŠV. KOLUMBANĄ
Šio trečiadienio bendrosios audi-

encijos metu popiežius Benediktas
XVI tikintiesiems kalbėjo apie airių
vienuolį Šv. Kolumbaną.

Jį galime vadinti Europos šven-
tuoju, nes buvo vienuolis, misionie-
rius ir rašytojas, dirbo daugelyje
vakarų Europos kraštų. Jis, kartu su
savo laikmečio airiais, suvokė Euro-
pos kultūrinę vienybę, – teigė Popie-
žius. – Viename jo laiške, parašytame
apie 600 metus ir skirtame popiežiui
Grigaliui Didžiajam, pirmą kartą yra
pavartojamas posakis „totius Euro-
pae – visos Europos”, turint omenyje
kontinento Bažnyčią.

Kolumbanas gimė apie 543
metus pietrytinėje Airijos dalyje.
Būdamas dvidešimties metų įstojo į
Bangor vienuolyną, kuriam vadovavo
abatas Comgall, garsėjantis savo do-
rybėmis ir asketiniu gyvenimu. Sek-
damas vienuolyno abato pavyzdžiu,
Kolumbanas taip pat nuolankiai
praktikavo vienuolyno discipliną,
meldėsi, gyveno asketiškai ir studija-
vo. Vėliau gavo ir kunigo šventimus.
Sulaukęs maždaug 50 metų, sek-
damas airiams būdingu asketiniu
idealu būti piligrimu dėl Kristaus,
Kolumbanas kartu su kitais 12 vie-
nuolių paliko salą ir iškeliavo į misi-
jas po Europą, mat, kaip pastebėjo
popiežius Benediktas XVI, tautų
migracija iš šiaurės ir rytų daugelį
krikščioniškų regionų vėl pavertė
pagonių kraštais.

Apie 590 metus vienuoliai pa-
siekė Bretanės krantus, iš palankiai
juos sutikusio frankų karaliaus gavo
apleistą romėnų tvirtovę Annegray.
Per kelis mėnesius ant buvusios tvir-
tovės griuvėsių jiems pavyko pas-
tatyti pirmąjį vienuolyną. Jų evange-
lizavimas visų pirma prasidėjo nuo
liudijimo gyvenimu. Ypač jaunuoliai
ėmė prašytis priimami į vienuolišką
bendruomenę. Netrukus buvo įkurti
dar du vienuolynai ir taip prasidėjo
airių vienuoliško gyvenimo ir misijų
tradicijos skleidimas Europoje.

Beveik du dešimtmečius Kolum-
banas gyveno Luxeuil vienuolyne,
kur savo sekėjams parašė regulą „Re-
gula monachorum”. Tai vienintelė
airių vienuolių regula, išlikusi iki šių

dienų. Vėliau Kolumbanas parašė
„Regula coenobialis” – tam tikrą
baudžiamąjį kodeksą vienuoliams už
prasižengimus. Šiandien jis mus ste-
bina, tačiau jį reikia skaityti ano laik-
mečio mentaliteto ir aplinkos švieso-
je, – pastebėjo Benediktas XVI.

Dar vienas įžymus veikalas – „De
poenitentiarum misura taxanda”.
Kolumbanas įvedė asmeninę ir pa-
kartotinę išpažintį bei atgailą. Anot
jo, atgaila turėjo būti nuodėmklausio
nustatoma proporcingai nuodėmės
sunkumui. Šios naujovės susilaukė
vietos vyskupų pasipriešinimo. Ta-
čiau Kolumbanas atvirai kritikuoda-
vo kai kurių vyskupų netinkamus pa-
pročius. Kitas nesutarimų objektas
buvo Velykų šventės data, nes airių
vienuoliai Velykas švęsdavo vadovau-
damiesi rytų tradicija. Kadangi Ko-
lumbanas nedarydavo jokių kompro-
misų moralės klausimais, galiausiai
kilo jo atviras nesutarimas su kara-
liumi Teodoriku, kurį jis kaltino dėl
santuokinės neištikimybės. Nesu-
tarimas su karaliumi baigėsi vienuo-
lio Kolumbano ir visų airių kilmės
vienuolių išvarymu iš šalies 610 me-
tais. Vienuolius deportuoti turėjęs
laivas užstrigo seklumoje – tai kapi-
tonas įvertino kaip Dievo duotą žen-
klą ir vienuolius paleido. Airių vie-
nuoliai nebegrįžo į savo vienuolyną,
bet Reino upe išplaukė link Brėgen-
co (Bregenz), prie Bodeno ežero.
Susidarius nepalankioms politinėms
sąlygoms, vienuolis Kolumbanas per-
sikėlė į šiaurės Italiją, kur buvo papli-
tusi   arianizmo erezija. Čia įkūrė dar
vieną vienuolyną.

Šv. Kolumbanas savo raštuose
aiškiai kvietė atsiversti, atsiriboti
nuo materialinių dalykų. Anot po-
piežiaus Benedikto XVI, vienuolio
Kolumbano asketinis gyvenimas bei
jo elgesys be kompromisų labai pri-
mena griežtą Jono Krikštytojo as-
menį. Tačiau šventojo griežtumas
nėra savitikslis, tai tik priemonė lais-
vai atsiverti Dievo meilei, atsiliepti
visu asmeniu iš Dievo gautoms do-
vanoms, savyje atskleisti Dievo at-
vaizdą bei atnaujinti visuomenę.

Jei Dievo sielai suteiktus suge-
bėjimus žmogus teisingai naudos, bus
panašus į Dievą. Atminkime, kad pri-
valome jam grąžinti visas tas do-
vanas, kurias sudėjo mumyse. Savo
įsakymais mus išmokė kaip tai reikia
padaryti. Pats pirmasis yra mylėti
Viešpatį visa širdimi, nes jis pirmasis
mus pamilo, nuo pat laikų pradžios,
dar iki tada, kai mes išvydome šio
pasaulio šviesą, – Popiežius citavo Šv.
Kolumbano veikalą „Instructiones”.

Šiuos žodžius airių šventasis
įkūnijo savo gyvenime. Jis buvo di-
delės kultūros žmogus, parašė gra-
matikos vadovėlį bei kūrė poeziją,
buvo pilnas Dievo malonės, nenuil-
stamai statė vienuolynus, kvietė į
atgailą, visomis jėgomis maitino
užgimstančios Europos krikščio-
niškas šaknis. Jis savo dvasine ener-
gija, tikėjimu, Dievo ir artimo meile
tapo vienu iš Europos Tėvų. Jis ir
šiandien parodo, kur yra šaknys, iš
kurių gali atgimti ši mūsų Europa, –
mokė Popiežius trečiadienio bendro-
sios audiencijos metu.

,,Vatikano radijas”

Vaikams reikia sektinų
pavyzdžių!

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Lietuvoje Tėvo diena švenčiama pirmąjį birželio mėnesio sekma-
dienį, o JAV – trečiąjį birželio mėnesio sekmadienį. Tėvo dieną
švenčia mažiau šeimų nei Motinos dieną galbūt ir dėl to, kad tos

šventės yra laikomos sentimentaliu dalyku, diena, kai žmonės dalijasi
savo jausmais. Iš mažens buvome mokomi, kad tikram vyrui sentimen-
talumas turi būti svetimas. Tai sena, beveik jau atgyvenusi pažiūra. Iš
tikrųjų vyrai, kaip ir moterys, nori dėmesio, padėkos, tad tikrai nudžiugtų
sulaukę nedidelės dovanėlės ar tiesiog sveikinimo nuo savo vaikų.

Psichologų nustatyta, kad vaiko auklėjime tėvas turi didžiulę reikš-
mę. Moteriai dar tik nešiojant kūdikį, svarbu, kad tėvas užmegztų su juo
ryšį – kalbintų ne tik žmoną, bet ir dar negimusį kūdikį. Vaikas, ypač ber-
niukas, perima iš tėvo daugybę savybių, įskaitant ir ydas. Su laiku šeimos
narių santykiai ir pasiskirstymas vaidmenimis keičiasi. Anksčiau moters
pareiga buvo auginti vaikus, o vyro – aprūpinti ir saugoti šeimą. Šis šei-
mos modelis aptinkamas ir šiandien. Yra nemažai šeimų, kur abu tėvai
vaikais stengiasi rūpintis vienodai ir abu tėvai uždirba šeimai pragyve-
nimą.

Tėvo diena – tai šventė, kurioje švenčiama tėvystė, panašiai kaip ir
Motinos dieną švenčiama motinystė. Šią dieną oficialiai pirmiausia pra-
dėjo švęsti JAV. Šį judėjimą tėvams pagerbti 1910 m. įkūrė Louisa Dodd.
Jos motina mirė gimdydama šeštą vaiką ir jos tėvas vienas užaugino visus
vaikus.

Prie Tėvo dienos sveikinimų jungiame laimės linkėjimus, paimtus iš
Dalai Lama išminties. Dalai Lama gyvenimas nebuvo rožėmis klotas. Ki-
nų išvarytas iš Tibeto, jis jau daugelį metų gyvena tremtyje. Būdamas
politinis ir religinis vadas, jis ant savo pečių neša didelę atsakomybę. Kar-
tu jis atrodo ramus, kantrus ir sąmojingas. Tai laimingo žmogaus bruožai.
Dalai Lama nurodymai laimingam gyvenimui yra gana plačiai paskleisti.
Štai keletas jų Tėvo dienos proga.

Prisiminkime, kad didelei meilei ir dideliems pasiekimams reikalinga
rizika. Jei ką prarandame, nepraraskime praradime slypinčios pamokos.
Būkime pagarbūs sau ir kitiems. Jauskime atsakomybę už savo veiksmus.
Atsiminkime, kad negavimas to, ko trokštame, gali būti palaima. Išmo-
kime taisykles, kad žinotume, kaip jas prideramai sulaužyti. Neleiskime
mažam nesusipratimui pažeisti draugystę. Kai pamatome, kad padarėme
klaidą, nedelsdami ją atitaisykime. Raskime laiko kasdieną pabūti vienu-
moje. Būkime atviri pokyčiams, bet nepraraskime savo vertybių. Atsi-
minkime, kad tyla kartais yra geriausias atsakymas. Gyvenkime dorą
gyvenimą. Tada, kai būsime senesni ir prisiminimuose skęsime, visa tai su
malonumu galėsime pergyventi antrą kartą. Meilės apgaubta namų at-
mosfera yra mūsų gyvenimo pagrindas. Iškilus kivirčams su mylimaisiais,
dorokimės su esamu nesutarimu. Nekelkime praeities nesutarimų ar
klaidų. Dalinkimės savo žiniomis ir išmintimi – tai raktas į nemirtin-
gumą. Būkime švelnūs aplinkai ir gamtai. Kartą per metus nuvykime, kur
niekada nesame buvę. Atsiminkime, kad geriausias ryšys yra tas, kur
meilė vienas kitam viršija poreikius. 

,,Vaikams reikia daugiau sektinų pavyzdžių nei kritikos”, – taip teigė
prancūzų rašytojas Joseph Joubert. Jo įžvalgi pastaba tebegalioja ir šian-
dien. Prie Tėvo dienos sveikinimų jungiame jo patarimus tėvams.

Nenuvertinkime savo vaidmens svarbos. Teikime pirmenybę savo na-
mams. Raskime pasitenkinimo atlikdami tėvo pareigas. Bet ką darydami,
leiskime vyrauti tvirtumui. Raskime laiko savo šeimai. Padarykime savo
namus laimingais namais. Būkime gerais klausytojais. Savo vaikams ro-
dykime gerą pavyzdį. Išmokykime vaikus atsakomybės. Palaikykime glau-
džius šeimos ryšius. Išvystykime kiekvieno vaiko asmenybę. Supraskime
tikrąją drausmės prasmę. Skatinkime vaikų kūrybingumą ir dvasingumą.
Rimtai žiūrėkime į vaikų mokslą ir padėkime jiems pamėgti knygas. Iš-
mokykime vaikus suprasti pinigo vertę. Duokime vaikams sveiką požiūrį
į lytį. Uždekime vaikus gyventi teigiamą gyvenimą. Žiūrėkime į dalykus iš
vaiko taško.

Kita proga jau esu rašęs, kad turime daugybę progų padėti ne tik savo
šeimai, bet ir savo artimui. Gal žmonės ir yra savanaudžiai, bet vis tiek
juos mylėkime. Jei darome gera, kiti mus apšauks egoistais, bet vis tiek
darykime gera. Atvirumas ir nuoširdumas mus pastato pavojun, bet vis
tiek būkime atviri ir nuoširdūs. Geras darbas, atliktas šiandien, gal bus
užmirštas rytoj, bet vis tiek darykime gerus darbus. Dvasios milžinai su
kilniomis mintimis gali būti suniekinti bedvasių nykštukų, bet vis tiek
galvokime kilniai. Žmonės gailisi persekiojamųjų, nors seka persekiotojus,
bet vis tiek kovokime už persekiojamuosius. Ką mums užtruko metus pas-
tatyti, gali būti sunaikinta per dieną, bet vis tiek statykime. Pasauliui
duokime viską, ką galime. Būsime užgauti ar nesuprasti, bet vis tiek
pasauliui duokime viską, ką galime. Dalis to mūsų pasaulio yra mūsų
šeima.

Šv. Kolumbano ikona.
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Vėsoką, apsiniaukusią gegužės
17-tą dieną patraukiu iš Ellicott
miestelio į Baltimore miesto pakrašty
esančią Catonsville vietovę, į kasme-
tinį lietuvių festivalį. Po gero pusva-
landžio pasiekiu Maryland Tautinės
gvardijos karinę bazę, kurios didžiu-
lėje salėje vyksta jau 36-sis   Baltimo-
re lietuvių festivalis. Aplinkinės gat-
vės užgrūstos mašinomis ir sunku
rasti vietelę savajai įkišti, bet tai,
nors ir priverčia statyti toli ir kul-
niuoti gabalą kelio, džiugina, nes
reiškia, kad lankytojų gausu. Ir tik-
rai, salėje kaip bityne dūzgia netoli
tūkstančio žmonių. Čia proga Mary-
land lietuviams kartą per metus vie-
ną savaitgalį visiems susitikti, deja, ir
patirti, kaip mūsų – pokarinių ateivių
– gretos išretėję. Mano tėvų kartos
kaip ir nebėra, o nemažai ir mano
kartos, ir net jaunesnių, jau atsidūrę
anapus. Nepajuntu, kaip  mintimis
sugrįžtu kelis dešimtmečius atgal, kai
mūsų festivaliai vykdavo Baltimore
miesto centre ir buvo mėgiami besi-
lankančių turistų. Va, ir vėl gausiu iš
skaitytojų pylos už gyrimąsi... Ak, ta
senatvė, negaliu atsispirti.

Vakar betuštindamas savo ar-
chyvą pamačiau  1975 m. sausio mėn.
„National Geographic” antrąjį nume-
rį, kuriame straipsnio „Baltimore:
the Hidden City” žurnalistas, apra-
šydamas miestą, užklysta ir į lietuvių
festivalį. Priėjęs prie prekystalio jis
išgirsta: „Išbandykit  tautinį lietuvių
gėrimą”.  Žurnalistas rašo: „taip taria
Mrs. Zita Saurusaitis duodama man
stikliuką gintaro spalvos gėrimo, jis
vadinasi ‘viritas’. ‘Veritas, kaip tie-
sa?’ – klausiu jos,  ‘Lai būna – tiesa.’
‘Sveiks’, – ji taria – ‘Your health.’ Aš
išgeriu tiesos serumą ir paprašau jo
recepto. ‘Maryland ruginė, 100 laips-
nių, tai labai svarbu’, – taria ji pilda-
ma man kitą tiesos (stikliuką – Red.)
‘ir eksperimentuokite dėdami gvazdi-
kų, apelsinų, medaus, cinamono...
Gerkite.’ Zita Saurusaitis tęsia: ‘pini-
gai geram tikslui, lietuvių šeštadie-
ninei mokyklai – kur vaikai sužino
apie savo kilmę: istoriją, literatūrą,
kalbą. Ar žinote, kad šiandieną lietu-
vių kalba tokia pat, kaip buvo vidu-
ramžiais?’”. Žurnalistas toliau rašo,

kaip jis bevaikščiodamas po minią su-
sipažįsta su kun. Kazimieru Pugevi-
čiumi, vadindamas jį, kaip ir visi kiti,
Father Cas,  kuris vaikščioja su fil-
muotojais rinkdamas medžiagą apie
lietuvius, įsikūrusius Baltimore mies-
te prieš šimtą metų ir pradėjusius
kurti siuvėjų luomą. Kunigas rodo
jam vieną žemaūgį, tardamas: „He
fought in the underground against
Russian occupation. A desperate
struggle...” Žurnalistas susipažįsta ir
su adv. Nadu Rasteniu, kuris padek-
lamuoja jo paties  į anglų kalbą iš-
verstas, anot jo, geriausio lietuvių
poeto Donelaičio eiles. Baigdamas,
žurnalistas Fred Kline prisipažįsta,
kad jo abu seneliai buvo lietuviai, bet
suamerikonėję ir niekada apie savo
tėvynę nekalbėję. „Today, for the first
time, it means something to me”, –
savo straipsnį  baigia jis.

Šiandien nei kun. K. Pugevi-
čiaus, nei adv. N. Rastenio nebėra
tarp  gyvųjų, buvęs Baltimore miesto
meras, kuris sudarė sąlygas rengti
festivalius miesto centre, jau senelių
namuose, etniniai festivaliai kitų
merų išguiti iš miesto aikščių. Pats
miestas trečioje vietoje pagal  nužu-
dymų skaičių Amerikoje, todėl ir
lietuviai turi nuomoti patalpas už-
miesty. Buvusių festivalių rengėjų ir
darbuotojų gretos išretėję, dabarti-

niai ruošėjai – jų anūkai. Pastarųjų
dviejų festivalių rengimo komitetui
vadovauja buvusios lietuvių radijo va-
landėlės vedėjo K. Laskausko  anūkė
Julytė Sajauskaitė. Prie daugelio
prekystalių dirba trečiabangiai. Jei
anksčiau prekystalius galėjo turėti
tik mūsų organizacijos, o pardavi-
nėjantys maistą ir gėrimus privalėjo
turėti ir knygų bei meninių darbų
stalą, o pelnas buvo skirtas tik lietu-
vių organizacijoms, tai  dabar taip nė-
ra. Trečiabangiams – tai proga ir as-
meniškai prekiauti ir užsidirbti. Pra-
ėjo tie laikai, kai įvairiems rengi-
niams mūsų žmonos savo lėšomis
virė ir kepė, o mes vyrai tuos skanės-
tus pirkdavome. Taigi, du kartus už
juos mokėdami. Ne kartą norėdavosi
paaukoti dešimtinę, kad žmonai ne-
reikėtų tepti sumuštinių ar kepti py-
ragų ir su jais tampytis į rengi-
nius. 

Šiais laikais Baltimore mieste lie-
tuviški renginiai reti, nes lankytojų
maža, o festivaliai kažkaip sutraukia
minias, tad jie telieka jei ne svarbiau-
sias, tai svarbus lėšų šaltinis vieti-
niam Atletų klubui,  tautinių šokių
grupei, Lietuvių namams, Washing-
ton šeštadieninei mokyklai. Zita Sau-
rusaitienė, „National Geographic”
žurnale paminėta kaip siūlanti gėri-
mą „viritą”, jau seniai su vyru  vaikus
užauginusi ir į mokslus išleidusi, ir jai
šeštadienine mokykla nebereikia rū-
pintis, bet tas gėrimas su pasisekimu
tebepardavinėjamas trečiabangių. O
kas gi yra ta „virita”? Seniai, seniai
pirmieji emigrantai pradėjo ją ga-
minti. Užuot pavadinę lenkišku var-
du „Krupnikas” ar lietuviškai „Midus”,
pavadino „Virita”, nes tai buvo alko-
holis sumaišytas su medaus ir įvairių
prieskonių išvirtu mišiniu arba si-
rupu. Taip ir pavadino „Virita” ar
„Viryta”, bet ne „Virinta”, o ameri-
kiečiai iškraipė į „Viritas” , „Viritos”.
Gėrimas tikrai tapo populiarus, ame-
rikiečių mėgiamas, tad ir atvykę dy-
pukai įniko jį gaminti ir tobulinti.
Girdėme juo ir  senatorius, ir miesto
merus, ir valstijos gubernatorius. Jie
mums atsilygindavo Vasario 16-sios
progomis iškeldami mūsų trispalvę
virš miesto rotušės, kartais net Wa-
shington virš Kapitolijaus, išleisdami
rezoliucijas, patvirtinančias, kad ne-
pripažįsta Lietuvos įjungimo į SSSR,
pasisakančias prieš žmogaus teisių

suvaržymus Sovietijoje. 

Festivalio lankytojus linksmino
trečiabangio Juozo Sujeto dainos,
Tautinių šokių grupės „Malūnas”,
vadovaujamos Ryčio Grybausko, šo-
kiai. Pasiilgę bulvinių blynų vaišinosi
jaunimo kepamais,  troškulį malšino
lietuvišku alumi, galėjo užkąsti Ra-
suolės Meeks gamintomis rūkytomis
dešromis, sprandine, net lašiniais.
Netrūko stalų su cepelinais, balandė-
liais, na, ir su paprastomis dešrelė-
mis. Kaip ir visada, LB stalas teikė
informaciją apie lietuvius ir Lietuvą,
sidabrinių ir gintarinių papuošalų
kūrėjai ir gamintojai pasirodė su savo
naujais rinkiniais. 

Besidomintiems Lietuvos kari-
niais dalykais senosios emigracijos
atstovo Henry Gaidžio išdėstyti rinki-
niai – tikras rojus. Ir tai tik maža
dalis jo rinkinių. Išeivijoje niekas nė-
ra surinkęs tiek įdomios ir autentiš-
kos medžiagos apie Lietuvos kariuo-
menę, karius, ginklus, uniformas,
kiek jis. 1998 m. jis yra išleidęs knygą
„A History of the Lithuanian Military
Forces in World War II 1939–1945”.
Lietuvoje „Atminty” Vilius Kava-
liauskas štai ką rašo apie Henry Gai-
dį: „Dešimtmečius Federaliniame ty-
rimų biure (FBI) detektyvu dirbęs H.
Gaidis globojo Amerikoje atsidūru-
sius žinomus Lietuvos kariškius ir jų
šeimas, po kruopelytę surinkęs mažai
girdėtus karo istorijos puslapius. Da-
lis šio darbo atsispindi ir pastarojoje
monografijoje. (...) Autorius surado
šaltinių, teigiančių, kad vokiečių
spaudai buvo draudžiama minėti fak-
tą, kad Lietuvos miestai dar iki įžen-
giant vermachto daliniams buvo už-
imti lietuvių pajėgų. Iš dalies Birželio
sukilimas ir jo mastai vokiečiams bu-
vo visiškai nelaukti. Knygoje cituoja-
mi nacių aukšto pareigūno daktaro
Grefės žodžiai, kad Laikinoji vyriau-
sybė buvo suformuota be vokiečių ži-
nios. Ta proga autorius primena fak-
tą, kad per Birželio sukilimą žuvo
4,083 lietuviai, o per 8 tūkstančius
sukilėlių buvo sužeista. Tomis die-
nomis NKVD sušaudė ir apie 2 tūks-
tančius politinių kalinių.”

Vakarėjant ir festivalio širmuliui
slopstant bei salei tuštėjant, apleidžiu
festivalį ir aš. Grįšiu vėl rytoj. Juk
man – tai tartum kasmetinės lietuvy-
bės rekolekcijos.

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIOAPMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO
Festivalis Maryland valstijoje

JUOZAS GAILA
gaila1@verizon.net

Amerikos legiono Lietuvių posto nariai Baltimore Lietuvių festivalio atidaryme.          V. Brasausko nuotr.

Dalelė iš H. Gaidžio karinių ženklų rinkinio.         J. Gailos nuotr.



– Gerbiamas profesoriau, va-
dovavote Sąjūdžiui, buvote pir-
masis atsikūrusios Lietuvos va-
dovas, pasiekėte, kad Lietuva
atsiskirtų nuo Sovietų Sąjungos.
To dėka pasikeitė politinis žemė-
lapis. Kas, Jūsų nuomone, pagel-
bėjo šitame ypatingai sunkiame
Lietuvos kelyje į laisvę ir neprik-
lausomybę?

– Kelios svarbios aplinkybės. Vie-
na aplinkybė buvo ta, kad pačioje Lie-
tuvoje, nepaisant kelių dešimtmečių
priespaudos ir visaip skatinamo gal
net išsigimimo, susovietėjimo, politi-
zacijos ir moralinių vertybių praradi-
mo, jų vis dėlto išliko. Išliko žmonių
pojūtis, kad gyvenimas neteisingas,
kad režimas yra neteisingas, kad Lie-
tuva  ne tik patyrė tiek skriaudų pra-
eityje, bet ir dabar yra varžoma ir pa-
tiria įvairias neteisybes, kurios ken-
kia lietuvių tautos ateičiai. Ir tą
žmonės pakankamai gerai suprato.
Todėl kai atsirado viešas šaukimas
pakilti kažką pakeisti, protestuoti,
reikalauti permainų, atsiliepė daug
žmonių, net labai daug žmonių. Galų
gale, Baltijos kelyje nuo Vilniaus iki
Talino stovėjo daugiau nei 2 mln.
žmonių, iš Lietuvos milijonas tikrai
buvo. O į didžiuosius mitingus susi-
rinkdavo iki ketvirčio milijono, suva-
žiuodavo iš visos Lietuvos būti kartu,
pajusti savo bendrumą, savo tikslo
veržlumą ir teisingumą. Tai įkvėpė
žmones aukštesnei paties žmogišku-
mo kokybei. Kita svarbi aplinkybė
buvo išorinė – tai Sovietų Sąjungos,
mus užgrobusios ir užvaldžiusios
imperijos, bankrotas. Ėjimas į katas-
trofą. O katastrofa galėjo būti dės-
ninga. Galėjo pasireikšti didžiuliais
pilietiniais karais, kraujo pralieji-

mais, nežinia kokiais socialiniais ir
nacionaliniais sprogimais. Bet mes
pasiūlėm neprievartinį kelią pripa-
žinti žmonių teises ir leisti jiems ap-
sispręsti, kaip jie nori gyventi, kokios
jie nori santvarkos ir ar jie nori šitos
santvarkos, ar jie nori gyventi nor-
maliai.

– Sovietų Sąjunga išdrįso pa-
naudoti karinę jėgą, Washington
kurį laiką taip pat lyg ir linko
prie sovietinės pozicijos, prie
Gorbačiovo, kuris reikalavo su-
laikyti  Lietuvos nepriklausomy-
bės deklaraciją, gal tik veikda-
mas labiau netiesiogiai, bet per
Prancūziją ir Vokietiją. Kas pa-
dėjo atsilaikyti Lietuvai tada vie-
nai prieš didžiulį didžiųjų spau-
dimą, kuris vis dėlto baigėsi
kraujo praliejimu?

– Viena vertus, padėjo pačių
mūsų protas, lankstumas ir tvirtu-
mas. Mes laikėm savo kryptį, steng-
damiesi, kad ji būtų suprantama ir
nekonfrontuojanti, o nukreipta į
susitaikymą teisingesniu pagrindu.
Ne prisitaikymą prie neteisybės, bet
teisybės, kuri būtų reikalinga abiem
pusėms: ir mums, ir Sovietų Sąjun-
gai, sugrąžinimą. Toks mūsų siekių
parodymas, kad nesame maištininkai,
griovėjai, ardytojai, kad norime sta-
tyti geresnę ateitį, neleido mūsų pa-
kankamai ilgai kompromituoti, ap-
šmeižti ir užpulti, kol galų gale jie vis
tiek  nutarė užpulti. Kitas veiksnys
buvo parama. Iš tikrųjų, vyriausybės
nebuvo mūsų pusėje. Nebent drau-
giškos kaimyninės vyriausybės, jau
išsilaisvinusios Lenkija ir Čekija su
Vaclov Havel ir mūsų kaimynai lat-
viai, estai.       Nukelta į 10 psl.
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DARIUS FURMONAVIÇIUS
Specialiai ,,Draugui” iš
Didžiosios Britanijos

Š. m. balandžio 3 d. Londone iš-
kilmingai buvo paminėtas Lietuvos
Nepriklausomybės Sąjūdžio 20-me-
tis. Europos-Atlantinės grupės (E-
AG) kvietimu Jungtinėje Karalystėje
lankėsi Sąjūdžio ir atsikūrusios Lie-
tuvos vadovas, Europos Parlamento
narys, prezidentas Vytautas Lands-
bergis. Europos-Atlantinė grupė,
įkurta 1954 m. Elma Dangerfield ir
lordo Layton (abu mirę), yra vienas
įtakingiausių Jungtinės Karalystės
nepartinių politinių forumų, kuriame
parlamentarai, diplomatai, žinovai
susirenka neformaliai  diskutuoti ak-
tualiais tarptautiniais klausimais.
Grupė padeda plėtoti artimesnius
Europos ir JAV bei Kanados santy-
kius. Nedaug politikų yra kviečiami
kalbėti antrą kartą. V. Landsbergis
buvo ypatingai pagerbtas – jo garbei
buvo surengta vakarienė Oxford ir
Cambridge klube Londone, į kurią
patekti galėjo ne visi Europos-At-
lanto grupės nariai, buvo žymiai dau-
giau norinčių nei bilietų, nors vieno
bilieto kaina buvo 130 dol. Net kil-
mingi asmenys, kurie per vėlai susi-
griebė, negalėjo į vakarienę patekti,
paskutinę savaitę bilietus galėjo gau-
ti tik ambasadoriai, lordai, parlamen-
tarai.

Vienas paskui kitą įvyko trys
renginiai: arbatėlė Lordų Rūmuose
lordo Dykes kvietimu 5 val. po pietų,
Lietuvos ambasados organizuotas
priėmimas Parlamente, Jubilee
Room 7 val. vakare, kur buvo rodoma
paroda apie Lietuvos valstybės atsi-
kūrimą, o 8 val. vakaro įvyko Euro-
pos-Atlantinės grupės vakarienė
Oxford ir Cambridge klube, Londono
centre.

Iškilmingus pietus ypatingo sve-
čio garbei surengė Lietuvos amba-
sadorius Jungtinėje Karalystėje Vy-
gaudas Ušackas, pakvietęs Latvijos
ambasadorių Londone ir buvusius
britų ambasadorius Vilniuje, Lordų
rūmų ir Parlamento narius, konser-
vatorių šešėlinės Vyriausybės na-
rius. Pietų metu buvo aptarti dabar-
tiniai Europos santykiai su Rusija,
energetikos problemos, pasakojamos

kai kurios svarbios detalės apie
Sąjūdžio kūrimą.

Arbatėlėje Lordų rūmuose daly-
vavo lordas Dykes, buvęs Liberalų
partijos užsienio politikos vadovas,
parlamento narys Geoffrey Clifton
Brown, Lietuvos ambasadorius Vy-
gaudas Ušackas, European-Atlantic
grupės direktorius Justin Glass, Lie-
tuvos ambasadoriaus patarėjas Jonas
Grinevičius ir kiti EAG grupės nariai.
Buvo kalbama apie JAV ir Europos
santykių plėtrą, aptartos kitos temos.

Į Lietuvos ambasados suorgani-
zuotą priėmimą Parlamente buvo
pakviesti lietuviškos bendruomenės
ir lietuviškų organizacijų atstovai.
Tai ypatinga lietuvių tautą sutelkian-
ti diena, kai palankioms aplinkybėms
besiklostant, prasiveržė siekis vėl
bandyti atkurti nepriklausomybę,
tęsiant partizaninio karo, rezisten-
cinio laikotarpio tradicijas, tik šį
kartą taikiu būdu – masinių mitingų
ir demonstracijų keliu.

Iškilmingą EAG vakarienę ve-
dė konservatorius parlamentaras
Brown, dalyvavo lordas Dykes, lordas
Judd, kuris ypač domisi žmogaus
teisių klausimais. Dalyvavo ambasa-
doriai, diplomatai, parlamentarai,
akademikai, verslininkai, viso apie
šimtą žmonių. Pirmininkas  Brown
pristatė V. Landsbergį, kaip vieną iš-
kiliausių pasaulio žmonių, lygin-
damas jį su Motina Terese, Nelson
Mandela ir, kaip konservatorius, su
Margaret Thatcher. Jis sakė, jog
Landsbergis, turėdamas nepaprastą
drąsą ir viziją, sugebėjo taikiu būdu
vesti Lietuvą į laisvę ir nepriklau-
somybę. Sužlugus bankrutuojančiai
blogio imperijai, Lietuva svariai pri-
sidėjo perbraižant Europos politinį
žemėlapį. Savo kalboje V. Landsbergis
pabrėžė matąs paaštrėjusį nedemok-
ratinių valstybių konfliktą su de-
mokratijomis, padidėjusį Rusijos ag-
resyvumą. Jo pastebėjimu, įdomi de-
talė: kaltinamasis, dalyvavęs teroris-
tiniame britų piliečio nužudyme Lon-
done, išrinktas į Rusijos Dūmą. Prof.
Landsbergio 20 minučių kalba su-
žavėjo susirinkusius, ypač jaunimą, į
kurį jis kreipėsi ir lietuviškai, ir
angliškai sakydamas, kad jie yra
reikalingi Lietuvai.

Lietuvos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Vygaudas Ušackas ir
Vytautas Landsbergis Jubilee Room Parlamente.

Londone iškilmingai paminėtas
Sąjūdžio 20-metis

Vakarienės metu su Julia Cauchman, kilusia iš Gelgaudiškio dvaro Lie-
tuvoje.

Pokalbis su prof. Vytautu Landsbergiu
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Lietuva bus pristatoma keturiû�
šaliû televizijos žiùrovams

Lietuva atsilieka išradimû�
panaudojimo srityje 

Britanijos lietuviai tiesia
pagalbos rankâ�  

Vilnius, birželio 13 d. (Balsas.lt)
– Kaip rodo statistika, Lietuva nuo
kitų Europos Sąjungos šalių atsilieka
išradimų srityje. Be to, daugelis Lie-
tuvos išradimų lieka nepanaudoti
praktikoje, o tarptautinių patentų
skaičius kiekvienais metais kelerio-
pai mažėja. 2005 m. tarptautinius pa-
tentus gavo 64 lietuvių išradimai,
2006 m. šių išradimų skaičius suma-
žėjo iki 27, o 2007 m. tik 3 išradimai
buvo pripažinti tarptautiniu mastu.
Siekdama paskatinti lietuvių veiklu-
mą verslo ir mokslo atstovų dialogo
pagalba, VšĮ „Saulėtekio slėnis” kar-
tu su Visorių informacinių technolo-
gijų parku  birželio 12 d. Vilniuje su-
rengė informacinį dalykinį susitiki-
mą „Inovacijų komercializavimo
problemos”. Susitikime buvo  kalba-
ma apie būdus Lietuvos įmonių bei
mokslininkų bendradarbiavimui pas-
katinti bei kurti išradimų kūrimui
palankią aplinką.

Anot VšĮ „Saulėtekio slėnis” di-
rektoriaus Andrius Bagdono, sukurti
išradimų panaudojimui palankią ap-
linką reikia daugelio dalykų – prade-
dant galimybe universitetams naudo-
tis savo intelektine nuosavybe, spe-
cialiai tam paruoštais technologijų
perdavimo tarpininkais, baigiant
daug didesniu mokslininkų ir tyrėjų,
dirbančių verslo įmonėse, skaičiumi.

„Siekiame, kad kuo daugiau Lie-
tuvos mokslinių išradimų būtų pri-
taikyta vidaus bei užsienio rinkoms.
Sėkmingam mokslo ir verslo bendra-
drabiavimui steigiame ‘Technologijų
perdavimo centrą’, kuris turėtų už-
tikrinti, kad jam patikėti Vilniaus
universiteto bei Vilniaus Gedimino
technikos universiteto sumanymai
rastų finansuotojus, kurie panaudo-
tų išradimus rinkai”, – pažymi Lau-
rynas Braškus, VšĮ „Saulėtekio slė-
nis”  vadybininkas – konsultantas.

Vilnius, birželio 12 d. (BNS) – Daugiau nei pusė didmiesčių gyventojų ge-
riausiu Lietuvos kurortu laiko Neringą. Kaip rodo savaitraščio ,,Veidas” už-
sakymu atlikta apklausa, Palangą, kaip geriausią kurortą, įvardijo 16,8 proc.
apklaustųjų. 6,8 proc. apklaustųjų geriausias kurortas yra Birštonas.

Eltos nuotr.

Imigrantai daro îtakâ 
õaliû ekonomikai  

Sankt Peterburgas, birželio 13
d. (ELTA) – Sankt Peterburge prasi-
dėjo tris dienas truksiantis Rusijos
lietuvių bendrijų vadovų suvažiavi-
mas. Jame bus tariamasi dėl Rusijos
lietuvių tolimesnės veiklos, santykių
su Lietuvos ir vietos įstaigomis.

Pasak Užsienio reikalų ministe-
rijos, suvažiavime dalyvauja Rusijos
lietuvių bendrijų vadovai iš daugu-
mos miestų ir regionų. Į Sankt Pe-
terburgą taip pat atvyko Kultūros ir
Užsienio reikalų ministerijų, Tauti-
nių mažumų ir išeivijos departamen-
to prie Lietuvos Vyriausybės, Lietu-
vių grįžimo į Tėvynę informacijos
centro atstovai. Suvažiavimas vyksta
miesto prie Nevos centre veikiančio
Lietuvių švietimo, informacijos ir
kultūros centro patalpose.

Lietuvių bendrijų atstovai kartu
su Sankt Peterburgo estų ir latvių
bendrijų atstovais dalyvaus rengi-

niuose, skirtuose Gedulo ir vilties
dienai paminėti. Šiai liūdnai dienai
paminėti Sankt Peterburgo Šv. Mer-
gelės Marijos katalikų bažnyčioje
vyks ir atskiros katalikiškos Mišios,
kurias aukos specialiai į Sankt Peter-
burgą atvykęs Kauno arkivyskupas
metropolitas, Lietuvos vyskupų kon-
ferencijos pirmininkas Sigitas Tam-
kevičius.

Suvažiavimo delegatai taip pat
nuvyks padėti gėlių prie kryžiaus,
pastatyto Sankt Peterburgo prie-
miestyje Levašov esančiose kapinėse,
skirto lietuviams, stalinizmo teroro
aukoms atminti.

Suvažiavimo dalyviams taip pat
bus parodyta generalinio konsulato
patalpose veikianti fotografijų paroda
,,Misija Sibiras”, skirta pernai vyku-
siam žygiui po lietuvių tremtinių lai-
dojimo vietas Sibire.

Vilnius, birželio 13 d. (Delfi.lt) –
Jungtinės Karalystės lietuvių jauni-
mo sąjunga (JKLJS), norėdama pas-
katinti studentus grįžti į gimtinę,
nusprendė bendradarbiauti su Lie-
tuvos įmonėmis. Taip tikimasi padėti
joms rasti praktikantų su tarptauti-
niu išsilavinimu, o jaunuoliams –
žengti pirmuosius karjeros žingsnius.

Kol politikai ginčijasi, kaip grą-
žinti emigravusius jaunus žmones į
Lietuvą, jie patys imasi konkrečių
veiksmų. Norėdama paskatinti stu-
dentus apsvarstyti Didžiojoje Brita-
nijoje įgytų žinių ir patirties pritai-
kymą Lietuvoje, minėta sąjunga pa-
rengė programą „JKLJS praktika”.

Anot sąjungos sekretoriaus Justo
Baltrušio–Baltrušaičio, pagrindinis
projekto tikslas yra sukaupti duome-
nų banką, kuris būtų naudingas ir ga-
limiems darbdaviams, ir būsimiems
darbuotojams ar praktikantams.

„Jau anksčiau sulaukdavome
klausimų iš Lietuvos dėl darbuotojų,
tačiau galėjome pasiūlyti tik pavie-
nius kandidatus. Pamažu ši veikla
įgavo pagreitį – dabar kelioms Lietu-
vos įmonėms jau padedame kurti
praktikos programas ir organizuoti
atrankas”, – sako vienas iš projekto
vadovų.

Dvejus metus iš eilės JKLJS kar-
tu su ambasada Londone surengė
Jungtinėje Karalystėje besimokančių
studentų susitikimus su darbdaviais
iš Lietuvos.  

„Jungtinėje Karalystėje jau se-
niai galioja nusistovėjusios praktikos
taisyklės – pirmakursiai ieško pava-
sarinių trumpųjų praktikų (Spring
Insight Weeks), antrakursiai daly-
vauja 8–10 savaičių ilgio vasaros prog-
ramose (Summer Internships). Skir-
tingai nuo siūlomų Lietuvoje, kur
dažniausiai praktikantas atlieka tik
nesudėtingas užduotis arba pavaduo-
ja atostogaujantį kolegą, šios progra-
mos specialiai sukurtos pritraukti,
apmokyti ir išmėginti būsimus dar-
buotojus”, – aiškino J. Baltrušis
–Baltrušaitis.

JKLJS planuoja plėsti šią veiklą
ir ateityje siūlyti praktikos progra-
mas ne tik įmonėms Lietuvoje, bet ir
lietuviškoms įmonėms bei įstaigoms
Jungtinėje Karalystėje.

Daugiau informacijos siūloma
teirautis elektroniniu paštu praktika
@jkljs.org. Studentai taip pat gali
siųsti savo CV, nurodydami, kurioje
srityje norėtų atlikti praktiką ir įgyti
daugiau žinių.

Vilnius, birželio 13 d. (Delfi.lt) –
Didžiosios Britanijos ministrai pa-
reiškė, kad kiekvienas per paskuti-
nius 10 m. į Didžiąją Britaniją atvy-
kęs imigrantas pagerino ekonominę
padėtį 1,650 svarų (apytikriai 7,187
litais) kiekvienam britui, rašo „The
Telegraph”.

Vyriausybės tyrimu, pasirodžiu-
siu po kritiškos Lordų rūmų ataskai-
tos, išsiaiškinta, kad praėjusiais me-
tais imigracija padidino bendrąjį vi-
daus produktą 300 svarų (1,307 li-
tais) vienam gyventojui. Per paskuti-
nius 10 metų į šalį atvyko milijonas
imigrantų, kurie pakėlė bendrojo vi-

daus produkto lygį 1,650 svarų (apy-
tikriai 7,187 litais) vienam gyventojui.

Bendrojo vidaus produkto vie-
nam gyventojui apskaičiavimas yra
pagrindinis vyriausybės būdas įver-
tinti ekonominį šalies augimą. Jis
apskaičiuojamas visų per metus šaly-
je pagamintų prekių ir suteiktų pas-
laugų vertę dalinant iš vidutinio gy-
ventojų skaičiaus.

Šią statistiką vyriausybė sudarė
atsakydama į Lordų rūmų ekonomi-
nių reikalų komiteto tyrimą, kuriame
teigiama, jog imigracija nedaro jokio
poveikio šalies ekonominei padėčiai.

Vilnius, birželio 13 d. (BNS) –
Prancūzijos ir Vokietijos televizija
,,Arte” netrukus savo žiūrovams
pristatys laidą apie Lietuvą, kurią jie
pamatė populiariausių Lietuvos tele-
vizijos laidų vedėjų akimis.

Lietuvą milijoninei ,,Arte” audi-
torijai ne tik Prancūzijoje ir Vokieti-
joje, bet ir Belgijoje, Olandijoje prista-
tys LTV laidų vedėjai Edita Mildažy-
tė, Andrius Tapinas, Rūta Sinkevi-
čienė, Olegas Kurdiukovas ir prodiu-
serė Indrė Ciesiūnienė. Parodyti šalį
per žurnalistų kuriamas laidas pagei-

davo patys ,,Arte” kūrėjai.
Pasak LRT atstovės spaudai Vir-

ginijos Bunevičiūtės, laida bus tarsi
kaleidoskopas, sudėliotas iš laidų išt-
raukų, pokalbių su jų vedėjais ir kū-
rėjais, taip pat – Lietuvos vaizdų ir
panoramų.

,,Arte” televizijos atstovai apsi-
lankė ir komercinėse Lietuvos televi-
zijose, susitiko su ten dirbančiais žur-
nalistais. Planuojama laida apie Lie-
tuvą – didesnio laidų ciklo ,,Visos pa-
saulio televizijos” dalis. Cikle jau bu-
vo pristatytos kelios dešimtys šalių.

Planuojama laida apie Lietuvą – didesnio laidų ciklo ,,Visos pasaulio televizijos”
dalis.

Rusijos lietuviai tariasi 
dèl bendros veiklos 
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Sovietinio komunistinio režimo
nusikaltimai iki šiol nėra deramai su-
vokti ir įvertinti, nėra įgavę univer-
salios prasmės, kaip, pavyzdžiui, na-
cizmas. Pastaruoju metu Europoje
šiuo klausimu vis dažniau pasigirsta
ginčai. Dažniausiai klausimą dėl so-
vietinės epochos kelia buvusios so-
vietinės sistemos valstybės.

Štai Estijoje pradėjo darbą Ko-
munizmo nusikaltimų tyrimų fondas,
kurio pagrindinis tikslas – tirti ko-
munistinio režimo padarytus nusi-
kaltimus ir paskelbti apie juos tarp-
tautiniu lygiu. Savo veiklos tikslu
Fondas laiko besąlyginį sovietinio ko-
munizmo kaip nusikalstamos ideolo-
gijos pasmerkimą – taip pat, kaip ir
nacizmo. Taigi Europoje atkreiptas
dėmesys ne tik į nacizmo, bet ir į so-
vietinio laikotarpio nusikaltimus
žmonijai.

Estijoje pradėjusio veikti Fondo
sumanymas – pabrėžti sovietinio lai-
kotarpio nusikaltimus, kurie iki šiol
vertinami nevienareikšmiškai. Estai
tvirtina, kad sovietinės okupacijos
metu buvo vykdomos represijos prieš
taikius gyventojus, trėmimai. Fondo
steigėjai pabrėžia, kad sovietinė oku-
pacija pridarė daugiau žalos Estijai ir
kitoms okupuotoms valstybėms nei
nacistinės Vokietijos aneksinė politi-
ka ir represijos Antrojo pasaulinio
karo metu.

Be abejo, tokie tvirtinimai turi is-
torinį pagrindą (nors nacistinė oku-
pacija buvo daug trumpesnė, todėl ir
jos padaryta žala daug mažesnė). Es-
tijos istorikai pažymi, kad šalies
sovietizacijos laikotarpiu, ypač poka-
riu, stalinistinė Sovietų Sąjunga vyk-
dė tikrą tautos genocidą. Estų požiūrį
taip pat lengvai gali patvirtinti tiek
Lietuvos, tiek Latvijos istorikai. Juk
būtent Baltijos valstybės stalinistinės
sovietizacijos metu prarado šimtus
tūkstančių pažangiausių tautiečių,
ištremtų į atkampiausias TSRS
vietas ar žuvusių rezistencinėje ko-
voje.

Tad Estija – ne vienintelė Euro-
pos valstybė, siekianti pabrėžti so-
vietmečio represijas ir tarptautinėje
aplinkoje. Šioje srityje taip pat ne ma-
žiau aktyviai pasisako Latvija, Lietu-
va, Lenkija. Latvijai atstovaujantis
Europos Parlamento deputatas G. V.
Kristovskis įsitikinęs, kad Europos
Sąjunga turi atsikratyti totalitarinės
praeities baimės ir pasmerkti ne tik
nacistinį, bet ir komunistinį režimą.
Tam, anot Latvijos politiko ir soviet-
mečio tyrinėtojo, gali prireikti „antro
Niurnbergo tribunolo”.

Lietuvos atstovai taip pat ne kar-
tą kėlė sovietmečio represijų tyrimo
ir vertinimo svarbą tarptautiniu mas-
tu, ypač Europos Sąjungos (ES) lyg-
meniu. Diskusija dėl sovietinio reži-
mo nusikaltimų mūsų šalyje vyksta
jau ne vienerius metus. Apie tai kalba
tiek politikai, intelektualai, tiek ša-
lies visuomenė. Be to, nuo 1999 m.

Lietuvoje veikia Tarptautinė komi-
sija nacių ir sovietinio okupacinių re-
žimų nusikaltimams Lietuvoje įver-
tinti.

Viešuosiuose svarstymuose Lie-
tuva pateikė pluoštą totalitarinių re-
žimų įvertinimo Europoje pasiūlymų,
tarp kurių – siūlymas skelbti Molo-
tovo ir Ribentropo pakto dieną Euro-
pos Totalitarinių režimo aukų at-
minties diena, sukurti specialią ES
totalitarinių režimų nusikaltimų ty-
rimų komisiją, įsteigti ES fondą, ku-
ris užsiimtų informacijos apie totali-
tarinių režimų nusikaltimus sklaida.
Lietuva Europos Komisijai taip pat
pateikė savo parengtą veiksmų planą,
kaip ES šalyse įgyvendinti totalitari-
nių režimų nusikaltimų vertinimo
procesą.  

Tačiau ES vis neįgyvendina ben-
dro požiūrio dėl sovietinio komuniz-
mo. Šis klausimas pradėtas plačiau
nagrinėti po 1990 metų, kai į Europą
iš sovietinio lagerio „sugrįžo” nema-
žai Centrinės ir Rytų Europos vals-
tybių. Nedaug dar yra politinių dek-
laracijų, kuriose būtų pasmerkti ko-
munistinio režimo nusikaltimai žmo-
niškumui. Tokią padėtį nulemia dau-
giausia politinės ir ekonominės prie-
žastys, visų pirma – nenoras gadinti
santykius su Rusija.

Užuot atsiribojusios nuo sunkių

Ar pavyks îvertinti sovietinio režimo nusikaltimus?
nusikaltimų žmonijai ir juos tinka-
mai pasmerkusios, Rusijos valdžios
viršūnės nesivadovauja geru denacifi-
kuotos Vokietijos pavyzdžiu. Stalinas
vis dažniau yra giriamas, jo nusikal-
timai – neigiami arba sumenkinami.

Toks keistas politinis elgesys
pražūtingas pačiai Rusijai, negali pa-

keisti tiesos apie tai, kas padaryta, ta-
čiau toliau neigiamai veikia Europos
reikalavimus ir vertinimų teisingu-
mą. Atgimstantis stalinizmo kultas
kartu su nauja nacionalizmo banga
stumia Rusijos visuomenę į praeitį.
Pamirštama ne tik tai, ką stalinizmo
laikotarpis atnešė pavergtoms Euro-
pos tautoms, bet ir pačių rusų patir-
tos represijos, inteligentijos ir pap-
rastų piliečių masiniai šaudymai,
NKVD teroras, Gulag’ų sistema.

Stalinizmo laikotarpis vis daž-
niau lyginamas su pergale prieš na-
cizmą Antrajame pasauliniame kare,
tačiau dažnai pamirštama, kad bū-
tent Stalino ir Hitlerio pasiūlyti su-
sitarimai ir Europos dalybos (Ribent-
ropo – Molotovo paktas) davė pradžią
Antrajam pasauliniam karui ir Eu-
ropos okupacijai. Taigi sovietmetis ir
komunizmas, kuris buvo itin nuož-

mus Stalino valdymo metu, dabar-
tinei Rusijai yra neliečiama tema. Šio
laikotarpio Maskva ne tik kad nenori
pasmerkti ar pasiūlyti žalos atlygini-
mą okupuotoms valstybėms, bet vis
dažniau juo didžiuojasi.

ES taip pat nesiryžta viešai
griežtai įvertinti sovietinio komuniz-
mo (greičiau jį reikėtų vadinti stali-
nizmu, nes Lenino ir Stalino ideolo-
gija bei jos pritaikymas skyrėsi nuo
socializmo teoretikų veikalų) laiko-
tarpio, nors į nacizmą jau ne vieną
dešimtmetį Europoje yra žiūrima ne-
palankiai.

Politiniai motyvai bei nenoras
gadinti ir taip pakankamai neviena-
reikšmiškų ES santykių su Maskva
nulemiami ir ekonominio išskaičia-
vimo. Rusija aprūpina visą Europą
nafta bei dujomis. Šių energetinių iš-
teklių poreikiai mūsų žemyne vis di-
dėja, o kitų šaltinių ar kitų tiekėjų
paieška itin apčiuopiamų rezultatų
neduoda. Todėl Europa ir ateityje bus
priklausoma nuo rusiškos energeti-
kos, o kartu – ir nuo Kremliaus poli-
tikos linijos.

Galbūt todėl siekis visai ES ben-
drai įvertinti sovietinio komunizmo
žalą Europai įgyvendinamas pakan-
kamai lėtai. Be abejo, ši tema labiau-
siai svarbi buvusioms sovietinės sis-
temos valstybėms ir ne tokia svarbi
Vakarų Europos gyventojams, dažnai
apie stalinistinį režimą žinantiems
tik iš vadovėlių. Vis dėlto Europai rei-
kia vieningesnio istorijos vertinimo ir
gilesnio supratimo, kas buvo ir kokią
žalą padarė XX a. totalitariniai reži-
mai. Po Niurnbergo proceso pasauly-
je buvo griežtai atskirtas totalitariz-
mas ir demokratinė praktika. Ko ge-
ro, tai vertėtų pritaikyti ir sovietinio
komunizmo atžvilgiu.

ES valstybės, tinkamai neįverti-
nusios visų totalitarinių nusikaltimų,
savo praeities, negalės sukurti savo
ateities, nes tinkamai neįvertinti so-
vietinio komunizmo nusikaltimai, to-
talitarinės ideologijos virsta naujomis
populistinėmis ideologijomis, varžan-
čiomis pamatines Europos vertybes,
žmogaus teises ir laisves.

Europos Sąjungos valstybės, tinkamai neįvertinusios visų totalitarinių nusikalti-
mų, savo praeities, negalės sukurti savo ateities. Eltos nuotr.

Vilnius, birželio 13 d. (BNS) –
Kanados valdžia atsiprašė už tai, kad
prievarta privertė 150 tūkst. vietos
indėnų vaikų mokytis valstybinėse
krikščioniškose mokyklose. Kanados
ministras pirmininkas Stephen Har-
per atsiprašė parlamento posėdyje
Otavoje, dalyvaujant keliems šim-
tams buvusių moksleivių. Daugelis iš
jų prisimena, kaip buvo mušami, jei-

gu išdrįsdavo kalbėti savo kalba. Kai
kurie ilgam prarasdavo ryšį su savo
tėvais.

Mokyklos, kurias rėmė valstybė
ir kontroliavo Bažnyčia,  veikė nuo
XIX amžiaus pabaigos iki dešimtojo
dešimtmečio. Kanados krikščionių
bažnyčios dar devintame dešimtme-
tyje atsiprašė už savo pirmtakų veiks-
mus.

Kanada atsiprašè indènû�  
už žeminimus



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

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

REIKIA DARBO? DARBO YRA! 
(UŽ ,,NEDIDELĮ” MOKESTĮ)
Ne paslaptis, kad šalies ekonomi-

kai išgyvenant ne pačius geriausius
laikus, nemažai JAV gyventojų arba
prarado turėtą darbą, arba sunkiai
sudurdami galus puolė ieškoti papil-
domo uždarbio. Laikraščiuose ar in-
ternete darbo skelbimų, kaip ir anks-
čiau, gausu, tačiau ar visi jie žada tai,
ką iš tiesų gausite? 

Neretai pasitaiko, kad greta gerą
reputaciją turinčių kompanijų bei
įdarbinimo agentūrų skelbimus skel-
bia apgavikai, pateikdami tikrovės
neatitinkančią informaciją, ,,sukur-
dami” nebūtas darbo vietas ir (kaip
paaiškėja vėliau), reikalaudami ,,kuk-
laus” kelių šimtų dolerių išankstinio
mokesčio už savo paslaugas. Tokio
pobūdžio skelbimuose kartais prašo-
ma paskambinti nemokamu informa-
cijos telefonu, iš kurio skambinančia-
jam nežinant skambutis perkeliamas
į mokamą liniją arba mokestis paima-
mas kokiu nors kitu būdu be ,,klien-
to” žinios. Kitais atvejais, paėmus iš
potencialaus kliento mokestį su jo su-
tikimu, užtikrinama, jog pastarasis
bus grąžintas, jei pasiūlytas darbas
nepatiks. Deja, šie pažadai ilgainiui
pasirodo nieko verti, o pasitikėjimas
apgavikų geranoriškumu palieka tik
kartėlį ir finansinius nuostolius.

Kaip nepakliūti ant apsišaukėlių
kabliuko, jei jums iš tiesų labai reikia
darbo, o skelbime siūlomos sąlygos
atrodo itin viliojančiai? Vis tiek nede-
rėtų besąlygiškai tikėti viskuo, kas
žadama, ypač tuo, kad kompanija ar
agentūra jums tikrai suras darbą.
Kadangi darbo pasiūla visuomet prik-
lauso nuo tiesioginio darbdavio, o ne
tarpininko, pastarieji tiesiog negali
duoti savo klientams panašių pažadų.
Bene vienintelė išimtis – jei ieškoma
darbuotojo per tarpininkus konkre-
čiam, jau numatytam darbui tam tik-
roje kompanijoje. Šioje praktikoje, pa-
prastai taikomoje aukštas pareigas
užimantiems darbuotojams ar išskir-
tinių įgūdžių turintiems profesiona-
lams (dar žinomoje ,,headhunting”
pavadinimu), tarpininko pareiga yra
surasti ar pervilioti iš konkurentų
griežtai specifinės krypties specialis-
tą. Deja, kaip minėta, ,,galvų medžio-
tojų” paslaugos taikomos palyginti
nedažnai, o jiems susidomėjus jūsų
kandidatūra, skirtingai nei apgau-
lingų ,,vilionių” atveju, jums tai ab-
soliučiai nieko nekainuos (visas ,,me-
džioklės” išlaidas apmokės būsimasis
darbdavys). 

Išankstinio mokesčio prašymus,
ypač jei tas mokestis siekia šimtus, o
kartais ir tūkstančius dolerių, reikia
vertinti itin atsargiai. Kaip visuomet,
prieš sumokant pinigus (ar bent pa-
galvojus tai daryti!) būtina įdėmiai
išstudijuoti visas sutarties sąlygas
(įskaitant pinigų grąžinimą) ir pasi-
kliauti išimtinai tik rašytiniu, o ne

žodiniu susitarimu. Neverta skubėti
pasirašyti jokių dokumentų ir mokėti
pinigų, iki galo visko neišsiaiškinus.
Jei dėl vienų ar kitų priežasčių kom-
panija negali suprantamai išaiškinti
jums rūpimų dalykų, neatsako į pa-
pildomus skambučius ar skubina ap-
sispręsti ir iškart reikalauja finansi-
nių duomenų – tai pakankamas žen-
klas baigti su ja visus reikalus. 

Kai kurie apsišaukėliai – įdarbi-
nimo konsultantai skelbiasi siūlantys
darbą, o iš tiesų – siūlo tik informaci-
ją apie kitų siūlomas darbo vietas,
kurią paprastai nesunkiai galima
susirasti ir patiems. Netikėkite jokio-
mis pasakomis apie ,,neskelbiamas”
(bet specialiai jums tarpininko pa-
viešinamas) vietas valstybės tarnybo-
je, kadangi tokių ,,neskelbiamų” vie-
tų tiesiog nėra. Visa informacija apie
valdiškus darbus pagal įstatymus pri-
valo būti skelbiama plačiajai visuo-
menei. Jei akys užkliuvo už konkre-
čios skelbiamos darbo vietos, protin-
giausia būtų susisiekti su nurodoma
kompanija tiesiogiai ir dėl viso pikto
išsiaiškinti, ar ji iš tiesų šiuo metu
ieško darbuotojų. Taip pat vertėtų
pasidomėti įdarbinimo tarpininkų
vardu, kreipiantis į vietines vartotojų
teisių gynimo ir skundų tarnybas (Fe-
deralinę prekybos komisiją, ,,Better
Business Bureau” ir pan.). Norėdami
paskųsti nesąžiningas įdarbinimo
tarnybas, taip pat galite kreiptis į Fe-
deralinę prekybos komisiją (Federal
Trade Commission arba FTC), pa-
skambinę nemokamu telefonu 1-877-
FTC-HELP (1-877-382-4357) arba
apsilankę internete adresu www.
ftc.gov

Pabaigai reikėtų pasakyti, jog da-
lis nesusipratimų ir apgavysčių yra
nulemti menko vartotojų išprusimo
ir patirties darbo paieškose stokos.
Mažai kas žino, jog, greta įvairiausių
agentūrų (,,galvų medžiotojų”, siū-
lančių nuolatinį kvalifikuotą ir ne-
kvalifikuotą, sezoninį ar laikiną dar-
bą) egzistuoja ir valstybinės bei ne
pelno siekiančios organizacijos, pade-
dančios ieškantiems darbo. Federali-
nės valdžios išlaikoma, visose valsti-
jose veikianti ,,darbo tarnyba” (,,Job
Service” arba ,,Public Employment
Service”) siūlo informaciją apie darbo
vietas (vadinamajame ,,American Job
Bank”, veikiančiame internete), taip
pat padeda surasti įvairiausias moky-
mo bei konsultavimo programas,
teikia paramą įvairioms darbo ieško-
tojų grupėms (neįgaliesiems, pagyve-
nusiems žmonėms, jaunimui). Šios
organizacijos paslaugos yra nemo-
kamos tiek darbdaviams, tiek darbo
ieškantiesiems, o jos biurai yra įsi-
kūrę daugelyje didesnių miestų. Dau-
giau informacijos apie šią tarnybą
galima rasti internete adresu www.
ajb.dni.us             Nukelta į 9 psl.

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

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

Ginekologija

REIKIA DARBO? DARBO YRA! 

Dr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

Sudoku Nr. 2

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
Atkelta iš 8 psl.  Greta šios
tarnybos, yra ir apskričių (,,county”)
bei vietinės valdžios įstaigų  skyriai,
kurie taip pat gali suteikti naudingos
informacijos ar nukreipti ieškančius
darbo į atitinkamas įstaigas.

Egzistuoja  nemažai ir biurų bei
organizacijų, teikiančių konsultacijas
ne apie darbo vietas, o bendrais darbo
paieškos, įgūdžių patikrinimo klausi-
mais, informuojančių apie tam tikros
vietovės ar srities darbo rinką. Kai
kurių iš jų paslaugos gali būti moka-
mos! Kreipiantis į panašias organiza-
cijas, svarbu įsitikinti, kad jos yra tei-

sėtos ir turi licenziją darbui jūsų vals-
tijoje. Tuo tarpu nemažai sąlyginai ar
visiškai nemokamos naudingos infor-
macijos visuomet galima rasti biblio-
tekose, apsilankius vietinėse moky-
mo įstaigose (kolegijose, universite-
tuose) ir, žinoma, internete, kur
gausu tiek bendrų patarimų, tiek
asmeninių bei verslo darbo skelbimų,
specialiai darbo paieškai skirtų por-
talų ir kt.

Pagal Federal Trade Commission
ir žiniasklaidos informaciją parengė

Vaida Maleckaitė

Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vienodi skai-
čiai nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose nei 3x3 kvadratuose. Sudoku
atsakymas – trijų skaitmenų pažymėtuose langeliuose suma.
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Atkelta iš 5 psl. Taip pat ir
Rusijos naujos demokratinės jėgos,
kurios grupavosi aplink Borisą
Jelciną ir jo kuriamą atskirą Rusijos
Federacijos vadovybę, nesutampančią
su Sovietų Sąjungos, kurios irgi no-
rėjo laisvių iš Sovietų Sąjungos. Tai
buvo mūsų sąjungininkai. Paramą
jautėme ir iš visuomenės Vakarų ša-
lyse, visų pirma  – mūsų išeivijos, ku-
ri matė nepaprastą progą. Jei Lietu-
va turės tą paramą ir sugebės išsi-
laikyti, išeivija, remdama mus, spaus-
dama pirmiausia  Amerikos vyriausy-
bę  ir  kitas, padės atgauti Lietuvai
savo valstybę, laisvę ir nepriklauso-
mybę. Bet  net ir tų šalių tautos buvo
mūsų pusėje. Jos matė mūsų teisę ir
teisingą pasirinkimą, jiems nepatiko
atskirų valstybių ir politikų pataika-
vimas jau nusibaigiančiai imperijai.
Viešoji nuomonė, spauda, organizaci-
jos Vakaruose – tai buvo reikšminga.
Sovietai to nesuprato. Jie manė, kad
jeigu jie susitaria su vadais, tai jau
viskas tuo ir baigiasi.

– Pamenu, kad Helsinkio-2
viršūnių susitikime Jūs po savo
kalbos prisėdote prie Boriso
Jelcino ir jis tada lyg pasakė
,,ladno” (liet. ,,gerai”), kad rei-
kia išvesti kariumenę. Kaip
Jums atrodo, kaip Lietuvai sėk-
mingai pavyko tai padaryti pir-
mai, lyginant su kitomis Rytų
Europos  ir Baltijos valstybė-
mis?

– Aš manau, čia taip pat buvo du
veiksniai. Vienas – mūsų pačių nuo-
seklumas, kai kada net padidinti
reikalavimai. Pvz., žlungant Sovietų
Sąjungai pasakėme, kad kariuomenė
turi būti išvesta iki Naujųjų Metų.
Tada pasigirdo visokie balsai: kas čia
per reikalavimai, per 3 mėnesius tai
neįmanoma. Mano atsakymas buvo
paprastas: jie užėmė per tris dienas,
tad galėtų ir išeiti per 3 dienas, vis
dėlto mes norime, kad išeitų per 3
mėnesius. Supratau, kad to nepa-
sieksime, bet tada jau galėjome nu-
sileisti iki vienerių metų. Nors Rusija
– jau ne sovietai, bet  norėjo kelerių
metų ir kuo ilgiau pasilikti. Mūsų
pozicija buvo labai nuosekli – tu-
rėjome paramos Vakaruose, kita ver-
tus, Boriso Jelcino naujoji Rusija ne-
buvo mūsų priešas. Ir Jelcinas norėjo
gerų santykių, galbūt net norėjo pa-
rodyti tam tikrą globą arba gerą,
palankų požiūrį į Lietuvą. Jis buvo
vienintelis iš visų buvusių sovietinių
vadovų, kuris yra privačiai pasakęs,
jog Baltijos tautos yra laisvos ir tai
yra gerai. Štai kuo galėjome remtis ir
todėl įvairūs susitarimai su  Jelcinu
ėjo mums palankia kryptimi. Nors,
kita vertus, patys kariuomenės va-
dovai, vyriausybės pareigūnai ban-
dydavo vilkinti, nevykdyti, sustab-
dyti išvedimą kokiais nors pretek-
stais. Neva, jie nepatenkinti Lietuva,
todėl sustabdo. Bet aš parašydavau
laišką  Jelcinui ir pažanga nebuvo
nutraukta.

Jūsų paminėtas Helsinkio viršū-
nių susitikimas buvo labai svarbus,
nes mes ten gavome visos Europos
kartu su Rusija sutarimą, kad ka-
riuomenė turi būti išvesta iš trijų
Baltijos valstybių. Buvo formuluoja-

ma mandagiai, bet tvirtai. Mandagiai
ta prasme, kad ten nebuvo Rusijos
vardo,  buvo sakoma – svetima kariuo-
menė. Bet kiekvienas žinojo, kieno ta
kariuomenė yra, o be to, svetima kar-
iuomenė rodė principinį neteisin-
gumą, kad svetima kariuomenė yra
kitų šalių teritorijoje be jų sutikimo.
Jeigu ji būtų iš naujo įvesta, tai būtų
okupacija. O dabar yra okupacijos
palikimas ir kariuomenė turi išeiti.
Gavom tokį formulavimą Helsinkyje:
Lietuva, Latvija ir Estija. Labai mus
rėmė Švedija. Žinoma, turėjome kitų
šalininkų ir rėmėjų su formule: kad
svetima kariuomenė iš Baltijos vals-
tybių turi būti išvesta greit, visiškai
ir tvarkingai, be jokių sumaiščių, be

pasiliekančių uodegų,  kurios nespėja
ar kokiu nors pretekstu lieka.

– Atrodė, kad Lietuvai įstojus
į NATO ir Europos Sąjungą, di-
džiulė problemų dalis išsispręs ir
Lietuva bus laisvas, nepriklauso-
mas ir vakarietiškas kraštas,
tačiau pasirodė, kad  tai  tam tik-
ra prasme – tik kelio pradžia,
kad Rusija taip pat plėtoja im-
perines ambicijas, tik kitais
būdais, kitais metodais. Kaip
apibūdintumėte šios dienos tris
pagrindines didžiausias grėsmes
Lietuvos saugumui?

– Pirmiausia, jei kalbame apie
Lietuvos saugumo užtikrinimą, kuris
yra narystė NATO ir ES, tai mes da-
bar gerai suvokiame, kad narystė
NATO savaime neduoda absoliutaus
užtikrinimo, net nuo tiesioginio ka-
rinio užpuolimo, mūsų atveju. Tokio
užpuolimo atveju, o tai jau patyrė ir
išvadas padarė estai, NATO nesuspė-
ja ateiti ir mūsų apginti. Kaip estams
buvo pasakyta: galime jus tik atsi-
imti, atsikariauti po to, kai jau esate
užkariauti. Tai labai nedžiuginanti
perspektyva. Ir mes suprantame, kad
ne apie tiesioginį karinį atsaką yra
kalbama, bet apie karinę politinę
akciją. Kadangi potenciali agresorė
Rusija, jei jos valdžia toliau puoselėja
ambicijas paimti mus atgal, ji turėtų
didelių nemalonumų ir didelių sun-
kumų, dėl kurių galbūt neapsimoka

to daryti, o ne todėl, kad ji negalėtų
to padaryti. Bet kartu su tuo  turime
suprasti, o, deja, Lietuvos Vyriausy-
bėje to supratimo trūksta, kad  turi-
me būti pasirengę ir patys gintis,
nepalikti atsakomybės NATO, kuri
mus atseit ateis ir apgins. Jeigu patys
nesiginsim, tai net gali atsirasti argu-
mentas, o kodėl juos ginti, jei jie pa-
tys pasiduoda. Tai dabar paaiškėjo,
kad mūsų Vyriausybėje yra pasirink-
ta klaidinga kryptis: nestiprinti Lie-
tuvos teritorinės gynybos, o net  silp-
ninti ją. Mažinti, naikinti, anksčiau
sukurtas struktūras, orientuojantis į
tarptautines misijas, sąjungininkių
akcijas Afganistane arba Irake. Dėl to
dabar reiškiam vis daugiau kritikos.
Ir Tėvynės Sąjunga, ir Lietuvos Są-
jūdis, kuris savo pagrindiniame su-
važiavime atkreipė  dėmesį į  šį
susirūpinimą ir reikalavimą Vyriau-
sybei, kad Lietuvos gynybos silpnini-

mas ir jos neužtikrinimas pačių lietu-
vių pajėgomis yra panašus į ken-
kimą. Kita vertus, Rusija stiprina sa-
vo įtaką NATO, nors priimant kaip
kompensaciją, buvo sudaryta sutartis
su Rusija apie specialius santykius,
apie atskirą NATO-Rusijos tarybą,
kuri taip pat svarsto beveik visus NA-
TO klausimus. Ir Rusija stengiasi
daryti įtaką ir paveikti NATO poli-
tiką sau palankesne kryptimi. Tai dar
nereiškia, kad Rusija kontroliuoja
NATO, tačiau įtaka egzistuoja. Daro
tai ir per atskiras valstybes. Kai da-
bar reikėjo NATO viršūnėse pasisa-
kyti už narystės veiksmų planą Gru-
zijai ir Ukrainai, Rusijos ten nebuvo,
bet už ją kalbėjo Vokietija, prisidėjo
Prancūzija. Rusija pasiekė savo tik-
slą. Gali būti, kad Rusija numato, jog
ateityje ir Lietuva bus Rusijos garsia-
kalbis, pristatantis tartum savo nuos-
tatą, o iš tikrųjų, tai bus Rusijos pa-
siūlyta nuostata. Todėl  ir  esame to-
kioje padėtyje – kaip paribio šalis,
fronto linija, ir dėl to papildomai esa-
me paveikūs ir per informacijos erd-
vę, ir per ekonomiką, ir per ener-
getiką, per visokiausius papirkimus.
Rusija dabar praktikuoja globalinį
papirkimą – vyriausybių, pareigūnų,
kompanijų, Vakarų bendrovių. Tokiu
būdu ji gauna daugiau įtakos, matyt,
su viltimi, manipuliuoti su pasauline
politika. Tas pats tinka ir ES, ir mūsų
buvimui ES. Žinoma, mes čia esame
dešimt kartų saugesni, nei būdami
atskira nepriklausoma valstybė tarp

Rusijos ir ES. Kitu atveju būtume
priklausomi nuo Rusijos. Būtų gera
išvengti tos padėties, nes ir būdami
ES galime būti patraukti į panašią
padėtį per Rusijos augančią įtaką, bet
tą turi suprasti ir Lietuvos Vyriau-
sybė, Seimas ir visuomenė, kuri nėra
pakankamai atspari.

– Ką  norėtumėte palinkėti
Amerikos lietuviams, Amerikos
lietuvių organizacijoms, viso pa-
saulio lietuviams? 

– Noriu palinkėti neprarasti su-
pratimo, kad tai, kas pasakyta Lietu-
vių Chartoje apie viso pasaulio lietu-
vių dėmesį Tėvynei Lietuvai, net jei-
gu tai būtų jau ne  pirmos kartos išei-
viai, kad Lietuva būtų jų rūpesčių ob-
jektas, jeigu galima, ir meilės objek-
tas, ir buvimo Lietuvoje tikslas – daž-
nesnio ar retesnio, svarbesnio, ar
atsitiktinio. Kad Lietuva jų gyvenime
užimtų vietą ir kad jie turėtų vietą
Lietuvos gyvenime. Ir kad tai neprik-
lausytų nuo kokių nors nuotaikų,
susijusių su pilietybės klausimu, nes
žinau, kad labai daug žmonių išeivijo-
je, ypač tų, kurie turi kitų valstybių,
ypač JAV, Kanados ar kurias kitas
pilietybes,  yra sujaudinti griežtesnio
nusistatymo dėl dvigubos pilietybės
galimybių. Ta galimybė buvo padary-
ta labai liberali ir Konstitucinis Teis-
mas pateikė savo griežtesnį požiūrį.
Kontekstas yra nuo paties mūsų išsi-
vadavimo, kada mes gerai supratome,
kad kai kurios kaimyninės valstybės
labai norėtų turėti šimtus tūkstančių
savo piliečių, kurie tuo pačiu metu
būtų ir Lietuvos piliečiais. Todėl
turėjome pasiūlyti pasirinkimą, kad
nebūtų nei ypatingo įtakojimo, nei
pretenzijų ginti. Kaip dabar, pvz.,
Rusija suteikia savo pilietybę jos kon-
troliuojamos Gruzijos dalies Abcha-
zijos žmonėms, o po valandos jau
skelbia, kad ji eis ginti savo piliečių,
kurie pernai dar nebuvo jos piliečiai.
Štai kokioje pasaulio dalyje esame,
tad turime būti atsargūs. Ir jeigu kas
nors siūlo priimti koncepciją, kad
kiekvienas lietuvis gali būti ir kitos
valstybės pilietis, tai po tuo slepiasi
lygiai tas pats pasakymas tik atvirkš-
čiai, kad kiekvienos kitos valstybės
pilietis gali būti ir Lietuvos pilietis. Ir
yra valstybių, kurios mums nedrau-
giškos, kurios masinę pilietybę Lie-
tuvoje panaudotų prieš Lietuvą. Mes
turime ir toliau būti atsargūs.  Ti-
kiuosi, kad lietuviai pasaulyje tą gali
suprasti, tą turėtų suprasti, nes  pi-
lietybės turėjimas, ar neturėjimas
nedaro jokio skirtumo. Jeigu nori
būti Lietuvoje, būti su Lietuva, joje
investuoti ar joje praleisti laiką,
turėti nuosavybę ir ką nors veikti
Lietuvos labui, niekas neužkerta
kelio tą daryti. Nebūtinai visi turi
trokšti valdžios, būti išrinkti į Lie-
tuvos valdžią, o tam reikalinga Lie-
tuvos pilietybė. Arba tarnauti Lie-
tuvos armijoje. Aš manau, kad ne tiek
daug tų nepatenkintų galvoja apie
tokius pageidavimus, bet lietuviai yra
jausmingi žmonės ir kai jiems pa-
sako, kad štai juos skriaudžia, jie
pasikeičia. Todėl aš ir noriu kreiptis
ir į protą.

– Nuoširdžiausiai Jums dėko-
jame ir linkime pačios geriausios
sveikatos.

– Ačiū ,,Draugui”.

Vytautą Landsbergį su labai gerai pavykusia paskaita sveikina EAG grupės
direktorius Justin Glass. Už jų stovi seras Dallas Bernard.

Dariaus Furmonavičiaus ir Vygaudo Ušacko nuotraukos

Londone iškilmingai 
paminėtas Sąjūdžio 20-metis

,,DRAUGAS” informuoja, ,,DRAUGAS” formuoja; ,,DRAUGAS”: ißeivijos ir Lietuvos jungtis; ,,DRAUGAS” lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas! 

www.draugas.org         www.draugas.org       www.draugas.org
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Labai gaila Petrutės (1). Jeigu
sužinosite jos naują adresą tuojau
man praneškite. Man labai reikia ži-
noti, kur ji yra ir ką dirba.

Šiandien neturiu daug laiko laiš-
kui. Vis dar dirbu prie statybos.
Mano draugas Ilja dirba miške. Lin-
kiu visiems viso gero. Dėkingas, Jūsų
Juozas.

(1. Juozo sesuo Petronėlė Lastie-
nė NKVD suimta ir 6 metams išsiųs-
ta į Komijos lagerį – L. R.).

1946 m. rugsėjo 3 d.

Brangioji Teta, mums šiandien
poilsio diena, tai sėdau Jums visiems
rašyti. O dar reikės parašyti ir už sa-
vo draugą Ilja į jo tėvynę. Jis pats
rašyti dar neišmoko. Mudu kiekvieną
vakarą grįžę iš darbo mokomės, kai
ką skaitome iš laikraščių ar iš kny-
gelės, kurią man atsiuntėte bande-
rolėje. Dabar mes (jis) pradėjome ra-
šyti, tai jam sunku.

Gavau Jūsų laiškus ir bandero-
les. Liūdna buvo sužinojus apie Pet-
rutę. Gaila, kad apie ją mažai para-
šėte. Jau 4 mėnesiai, kai negaunu
Leokadijos laiškų, nors gavau net du
siuntinius. Kažin, ar ji gauna mano
laiškus?

Aš kol kas gyvas ir sveikas. Dirbu
statyboje, tai lengviau negu miške,
nereikia toli eiti.

Orai čia dar geri, bet jau būna
šalna, o rytais upėje netgi ledas pa-
sirodo. Greit jau ir žiema prasidės.
Brr...

Neseniai darbininkai paupyje
kasdami duobę rado mamuto didžiu-
lės kojos kaulus (blauzdos). Vietiniai
sako dar daugiau tokių kaulų buvo
radę. Neva prie Gari visas slėnis jų
pilnas. Juk tai muziejinė vertybė, o
čia – pažiūrėjome ir išmetėme į šiukš-
lyną...  Visiems linkėjimai. Jūsų Juo-
zas.

16. 1946 m. rugsėjo 15 d.

Mieloji Teta, pagaliau gavau laiš-
kus nuo sesers Leo ir brolienės Onu-
tės iš Jakutijos. Jūsų siuntinys dar
manęs nepasiekė. Dingti negalėjo, tik
labai lėtai keliauja. Itin sunkus
transportas nuo paskutinės geležin-
kelio stoties (Sosva). Tikiuosi gauti,
kol dar upė neužšalo. Kai užšals, bus
dar sunkiau. Galite užklausti savo
pašte, jei seniai išsiuntėte. „Seniai” –
tai 6 mėnesiai.

Dar kartą dėkoju už pinigus, tai
didelė pagalba. Dabar jau pasirodė
daržovės, kai ką pirksiu. Praeitą mė-
nesį nieko negavau iš savo asmeninės
sąskaitos – pinigai baigėsi, bet greit
vėl šiek tiek gausiu. Banderoles at-
siunčia po kelias iš karto.

Labai liūdna dėl Gražinos žūties
(1). Kaip tai atsitiko? O kokie skirtin-
gi žmonių likimai... Paskutiniu laiku
mūsų šeimai likimas itin nepalan-
kus... Štai, kad ir Petrutė. Parašiau
jai laišką. Jei ką nors sužinosite, tuoj
praneškite man.

Šiomis dienomis mano draugas
Bronius Štaras išvyko į tėvynę ir tik-
riausiai pakeliui užeis pas Jus. Jis

daug man padėjo, kai mes drauge gy-
venome. Jis labai geras žmogus. Pa-
rašykite man, kai jis užeis.

Kol kas aš gyvas ir sveikas. Dirbu
statyboje staliumi... Tai lengviau ne-
gu miške. Čia jau tuoj ateis žiema.

Linkiu visiems viso gero ir svar-
biausia – sveikatos. Jūsų Juozas.

(1. Juozo pusseserė studentė
Gražina Bliūdžiūtė nuskendo besi-
maudydama Nemune, Kaune – L.
R.).

17. 1946 m. rugsėjo 29 d.

Brangioji  Teta, vėl ilgai neatveža
mums pašto ir ilgai nėra laiškų. Visi
sako, kad tuoj atplauks barža, bet
viskas baigiasi tik kalbomis.

Petrutei pagal naująjį adresą jau
du kartus rašiau, bet atsako nesu-
laukiau. Seniai ir Adelė nerašė. Nuo
tėvelio jau seniai gavau pasveikini-
mus. Jis retai rašo. Kaip Jis laikosi,
kaip jo sveikata? Neseniai rašė bro-
lienė Onutė iš Jakutijos. Jai labai
ilgu. Ji taip toli ir viena, o ten tokios
sunkios sąlygos.

Ir pas mus žiema. Rytais jau ir
šalčiai nemaži ir sniegas buvo paden-
gęs žemę. Laimei – pradingo. Be pirš-
tinių retai kada galima dirbti.

Visi paukščiai seniai išskrido.
Sykį matėme labai daug laukinių žą-
sų. Visą dieną jos skrido būriais į pie-
tus. Orai atšalę, bet saulutė dar švie-
si. Labai gražiomis spalvomis pasi-
dengė miškai. Tarp įvairiaspalvių la-
puočių ryškiai išsiskiria tamsiai žali
kedrai, sidabruotos aukštos bal-
teglės, galingos pušys ir eglės. Taip,
gražu į mišką pažvelgti, bet kai tenka
jį ištisą dieną kirsti ir tik kirsti... Ta-
da ir visa romantika dingsta. Dabar
tik seku, kaip ir miškas, ir visa gamta
keičia savo rūbus. Kirsti netenka.

Jau ilgiau negu mėnesį dirbu sta-
tyboje, staliumi. Lengviau negu miš-
ke ir eiti į darbą arčiau. Taigi kol kas
jaučiuosi lyg ir neblogai, kiek tai
šiomis sąlygomis įmanoma. Mano
sveikata truputį pasitaisė ir širdžiai
geriau, ne taip pavargstu.

Tik labai jau ilgiuosi visų, mielo-
sios tėvynės. Ypač ilgu, kai nesulau-
kiu laiškų, laikraščių ir nėra ryšio su
Jumis.

Kartais skaitau knygą Maironio
„Pavasario balsai”. Kokie puikūs eilė-
raščiai, kaip jaudina, ypač dabar...
Prašau jūsų – siųskite man ne tik
laikraščius, bet ir knygas, rusiškas ar
lietuviškas. Knygų čia sunku gauti, o
skaityti taip norisi... Linkiu visiems
viso gero. Jūsų Juozas.

18. 1946 m. spalio 13 d.
Dirbu kaip ir anksčiau, statyboje

staliumi. Darbas palyginti nėra sun-
kus.

Čia jau žiema, visur sniegas, bet
dar neypatingai šalta, jei lygintume
su giliąja žiema. Upė Tavda dar
nesustojo, bet mūsų upeliukas. Čišja
vietomis jau užšalo. Kai baigsis navi-
gacija, tai bus sunkiau mums atsiųsti
paštą ir siuntinius. 

Juozo Siručio laiškai 
iš Sibiro lagerių 
(1945—1950)

Nr. 7

Tęsinį skaitykite kitame šeštadienio
numeryje.

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

Neringoje suaugusiems

LIETUVIŲ KILMĖS STOVYKLAUTOJAMS
ANGLŲ KALBA

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

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

stovyklas ,,Neringos” stovyklavietėje Vermonte

,,Neringos” Stovyklos

PRANCIŠKA REGINA LIUBERTAITÈ

Prisiminimų vakaras

Vakarais tėvo rožinis
Šiugždina tylą tarp pirštų.
Saulėlydis apsibrozdinęs 
Dievo paveiksle numiršta.
Sode sudejuoja apuokas,
Šikšnosparnis sklando angelu,
Vaiduokliai patamsy juokias,
Paleisdami smagų gandą.
Eiklus baltakartis iš pasakos 
Pro langą į šviesą sužiūra:
Jaukiai spragsi ugniakuras,
Jaunystės ugnį atkūręs.
Vėjas stogu lekiodamas,
Duris lyg vagis paklebena,
Vėle kamine suvaitojęs,
Nykstančią praeitį mena:
Sutrūko seniai tėvo rožinis,
Netyčia užkliuvęs už pirštų…
Akimirka skausmą užgožusi,
Prisiminimais atvirsta.
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

Accent
Homefinders

DRAUDIMO PASLAUGOS

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

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

708-423-5900

NAMÛ REMONTO IR
STATYBINÈS PASLAUGOS

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

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

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

STASYS CONSTRUCTION

ÍildymasÍildymas
ÍaldymasÍaldymas

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

FREE
ESTIMATE

24
val. per parå

773-778-4007
773-531-1833

7 dienos
per savaitê

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

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

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

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

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

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

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

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

•••ÎVAIRÙS•••

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

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

tel. 708-805-2696

Aptarnaujame Čikagą ir jos apylinkes 
daugiau kaip 25 metus

INDEPENDENT REALTORS
OF ILLINOIS INC.

Reda Blekys
708-299-6622

Peter Paulius
708-214-5284

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

Janitorial  Area Manager
needed to cover accounts in

Chicago & suburbs. Experience in
training & managing employees
required. Fax resume to Carol

708-385-3379

HONIG – BELL

PRIEŽIÙRA

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

Reikalinga õeimininkè/auklè,
gyvent kartu Kalifornijoje.
Pageidaujama anglû kalba,

vairavimo teisès. 404-429-1871
arba 916-320-7030, Arnoldas

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.

IEŠKO DARBO

IEŠKO DARBO

Ieškome žmogaus, kuris
galètû rinkti skelbimus
,,Draugui”. Dèl sâlygû

praõome skambinti Silvijai
tel. 773-585-9500

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

• Moteris ieško darbo. Dirba su sunkiais
ligoniais ir su visomis aparatūromis. Geros
rekomendacijos. Tel. 773-396-9232.

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

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

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

• Moteris ieško senelių priežiūros darbo
pietiniuose rajonuose. Tel. 708-691-8650.
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MÙSÛ ÕEIMOSE �
Sveikiname
Dr. Rasą

Maksimavičiūtę, 
pabaigusią Illinois

College of Optometry
Čikagoje.  

Linkime jai daug
sėkmės ateinančiais

metais, kuriuos Rasa
praleis Oklahoma

valstijoje rezidentūroje.  

Sveikina tėveliai,
sesuo ir draugai

ATĖJO LAIKAS PRISIMINTI
IR PASIDŽIAUGTI

Šių metų birželio 3 d. dailininkė
Veronika Baltramonaitytė-Švabienė
šventė savo prasmingą 80-ies metų
sukaktį.

Atėjo laikas prisiminti ir pasi-
džiaugti šios kuklios menininkės
kūriniais, kurių ji nemažai parodė
Amerikoje, Lietuvoje, mūsų Lemonte
ir kitur.

Veronika atėjo į meno pasaulį
atsinešdama savo motinos  Anta-
ninos Baltramonaitienės-Snarskytės
talentą: jos išsiuvinėtomis staltiesė-
mis, takeliais, pagalvėlėmis džiau-
giasi ne tik jos vaikai, giminės bei
pažįstami, kuriuos ji apdovanojusi.
Veronikos senelis Juozas Snarskis
anais tolimais praeities metais buvo
žinomas kaip puikus margučių mar-
gintojas!

1950 metais Veronika su tėvais
emigravo Amerikon. Įsisteigus Lietu-
vių  dailės studijai Čikagoje, ji studi-
javo tapybą ir grafiką Daley College,
Čikagos Art Institute, taip pat pas
seselę Mercedes, Povilą Kaupą, dail.
V. Petravičių, kuris ragino ją dirbti,
nes ji turinti neeilinį talentą, ypač
grafikai.

Nuo 1972 metų Veronika daly-
vauja tradicinėse lietuvių dailės paro-
dose ne tik Amerikoje, bet ir Lietu-
voje.

Veronikos pėdomis seka ir jos
duktė Laima Petrulienė. Brolis Po-
vilas Baltramonaitis taip pat turi
meno dovaną, tik jos pats nevertina,
niekam nerodo savo kūrinių – medžio
skulptūrų, kurių viena – didžiulis
medinis žirgas puošia ir jo namų
kiemą.

1977 metų spalio mėn. pirmoje
tautinės tematikos parodoje Čikagoje
Veronika laimėjo antrąją premiją už

grafikos kūrinį „Jūratė ir Kastytis”.
Apie jos kūrybą poetas Kazys Bradū-
nas „Draugo” kultūriniame priede
taip rašė: „Veronikos Švabienės ly-
riškai lietuviška, tačiau ne primityvi
grafika – labai skoningos linijos,
spalvos ir ornamento žaismas. Šios
rūšies šedevriukas – jos kūrinys
‘Gandrai’.”

Medžiagos savo darbams daili-
ninkė sėmėsi iš gamtos, pasakų,
Lietuvos istorijos, poezijos. 1979 m.
įvyko jos asmeninė paroda Čiurlionio
galerijoje.

1980 metais balandžio mėn. Kan-
kakee Community College Art Com-
petition už grafikos darbą „Prie
Baltijos jūros” dailininkė laimėjo pir-
mąją premiją. Čiurlionio galerijoje
gegužės mėn. Veronika pelnė trečią
premiją už kūrinį „Su džiaugsmu į
laisvę”, o 1983 m. lapkričio mėn.
antrąją premiją už kūrinį „Šv. Ka-
zimieras”.

1989 m. dailininkė dalyvavo Vil-
niuje surengtoje parodoje Lietuvos
partizanams paremti. 1993 m. Šilutės
ekslibrių parodoje „Vydūnas 125” iš
konkurse dalyvavusių 106 dailininkų
Veronika pateko į septynių laureatų
grupę. Apie ją taip rašė žurnalistė N.
Tumėnienė: „Veronikos Švabienės
ekslibrise jaučiamas būdingas indų
kultūros ritmo skambesys.” 1993 ir
1994 metais Šilutės centrinėje bib-
liotekoje buvo suruošta Veronikos
darbų paroda. Šilutės centrinė bib-
lioteka jau turi 43 jos grafikos dar-
bus. Apie Veronikos kūrinius ne-
mažai rašė ir vietinė spauda.

Italijoje Tirano etnografiniame
muziejuje 2005 metų rugsėjo mėn.
Veronika dalyvavo su dviem savo
kūriniais „500 metų Blessed Virgin of
Tirano” – Marijos stebuklingam pa-
sirodymui paminėti. Iš Italijos dai-

Dailininkės Laima Petrulienė ir Veronika Švabienė. lininkė gavo nuoširdžią padėką. Dai-
lininkės ekslibrisų darbų galima rasti
ir Kazachstano dailės kataloge, kur ji
taip pat buvo pakviesta dalyvauti.

Daugelį savo kūrinių dailininkė
yra padovanojusi Lietuvos mokyk-
loms (gavusi net laiškų iš mok-
sleivių), organizacijoms, loterijoms.
Būdama labai kukli,  Veronika nieka-
da nesiveržė būti išskirtinai pagerb-
ta,  tačiau įvertinta ji buvo ir yra ne

vieno meno mylėtojo.

Neseniai netekusi savo mylimo
gyvenimo draugo Jeronimo, kurį su
meile globojo ir slaugė ne vienerius
metus, užauginusi tris labai gerus
vaikus – dvi dukras ir sūnų, dabar-
tinio saulėlydžio dienomis gal dar
mums padovanos ne vieną savo kū-
rinį. Atrodo, ji su savo dukra Laima
ruošia naują savo darbų parodą.

O. J. G.

Veronika Švabienė ,,Su džiaugsmu į laisvę”, 1983.
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Artėja Joninės. Ši diena lietu-
viams siejasi su dainomis, vainikų
pynimu ir jų plukdymu po ežerą, pa-
parčio žiedo  ieškojimu, laužu. Ir nes-
varbu, kur gyvename, vis tiek norime
šią šventę pažymėti. 

Jau ne pirmi metai čikagiečiams
ir Čikagos apylinkių gyventojams
Jonines ruošia Amerikos lietuvių tele-
vizija. Ta proga paprašėme Karilės
Vaitkutės papasakoti  mūsų dien-
raščio skaitytojams apie šių metų Jo-
nines.

— Kelintos tai Jūsų Joninės?
— Skaičiuojant nuo tada, kai Ar-

vydui (Reneckiui – L. A.) kilo ši min-
tis, tai jau aštuntos mūsų ruošiamos
Joninės. Pirmosios buvo Lemonte,
PLC kiemelyje. Tada dar net Jauni-
mo rūmai nebuvo pastatyti. Mes
patys nustebome, kad PLC sodelyje
susirinko tiek daug žmonių – jų buvo
per tūkstantį. Tada mes supratome,
kad lietuvių, kurie išsiilgę švenčių,
yra daug, o pačių švenčių tuo metu
labai trūko. Bet vieta pasirodė mums
per maža. 

— Kur persikėlėte po to?
— Kadangi PLC sodelis, kaip mi-

nėjau, Joninių šventei buvo per ma-
žas, pradėjome ieškoti didesnio ploto.
Ir ne tik. Organizaciniame komitete
susibūrė žmonės iš įvairių organiza-
cijų, visi vieningai dirbo. Buvo bandy-
mų daryti pietvakariniuose prie-
miesčių parkuose. Tai tęsėsi tol, kol
suradome vietą, kur ir šiemet švęsi-
me Jonines – Arabian Knights Farms.
Tai žirgynas, kuriame auginami
arabų veislės žirgai. Vieta pasirodė
mums gera dėl keleto priežasčių.
Viena jų – nebereikėjo rūpintis bran-
giai kainuojančiais leidimais, kurių
reikėjo organizuojant šventę parkuo-
se, be to, nukrito įvairiausi rūpesčiai
dėl kitokių dalykų, pvz., vietos auto-
mobiliams pasistatyti ieškojimas, lei-
dimų prekiauti alkoholiniais gėrimais
gavimas ir t. t. 

Šeimininkai, iš kurių nuomojame
dabartinę vietą, daugumą tų leidimų
turi ir mums dėl to ramu. Aišku, mes
suprantame, kad ši vieta turi savo
privalumų ir savo trūkumų, tačiau
šiuo metu ji mums yra tinkama.
Labai lengva ją pasiekti,  gerai
išspręsta automobilių statymo prob-
lema. 

— O kiek žmonių telpa šioje
vietoje?

— Pasižiūrėjus atrodo, kad vieta
nėra didelė, tačiau ji suskirstyta ats-
kirais  ploteliais ir  juose pasiskirstę
žmonės, tarsi nesimato. Vieni patal-
poje žiūri koncertą, kiti šoka, dar kiti
su vaikais žaidimų aikštelėje žaidžia
ar valgo. Atrodo, kad jų nėra tiek
daug vienoje vietoje. Be to, žmonės
atvyksta ne vienu metu – vieni iš-
vyksta, kiti atvažiuoja. Mes tik pagal
parduotų bilietų skaičių galime pasa-
kyti, kad pernai buvo atvykę daugiau
nei 3,000 žmonių. Panašus skaičius
buvo ir prieš tai rengtose Joninėse. 

— Ar šiemet rengdami Joni-
nes nevėluojate ? 

— Neatrodo, kad vėluojam, ta-
čiau kaip ir visada to laiko pritrūksta
ir atrodo, kad viską darai paskutinę
akimirką.

Šiemet mes norime tarsi sugrįžti
į pradinę, tikrąją Joninių šventę. No-
rime, kad daugiau būtų etnografijos,
papročių. Tiesa, kitų dalykų taip pat
neišvengsime, jų bus, tačiau pagrin-
dinis šventės akcentas – lietuviški pa-

pročiai. Norime, kad kiekvienas turė-
tų progą ir pašokti, ir padainuoti, ir
pabūti lietuviškoje etnografinėje ap-
linkoje. Labiau atsigręžti į liaudiškas
tradicijas panorome todėl, kad į mūsų
šventę mielai sutiko atvykti daini-
ninkė Veronika Povilionienė. Jos su-
tikimas dalyvauti Joninėse mus tarsi
paskatino suruošti šventę, kurioje
mes daugiau galėtume prisiliesti prie
savo lietuviškų šaknų. Norėtume,
kad šventėje vyrautų lietuviškumas.
Aišku, mes negalime visko padaryti
kaip Lietuvoje, čia kitokios sąlygos,
tačiau kiek galima norėtume tą lietu-
viškumą išryškinti. Būtų gražu, kad
žmonės atvyktų tokiai šventei pasi-
ruošę – gal su stilizuotais lietuviškais
drabužiais, gal su pintais vainikėliais
ant galvų. Labai norėtųsi, kad Joni-
nės būtų ne diskotekinės, o etno-
grafiškesnės, lietuviškesnės.

— Kas dar be V. Povilionienės
dalyvaus šventinėje programoje?

— Dalyvių bus nemažai. Šoks
visiems mums gerai pažįstamas
,,Suktinis”, kuris žada ne tik daly-
vauti programoje, bet ir susirinku-
sius pašokdinti. ,,Grandies” jaunimas
taip pat žada dalyvauti, gros naujai
susikūręs dūdų orkestras, dalyvaus
vaikų kolektyvas ,,Pasaka”. Ruošiasi
dalyvauti ir ,,Dainavos” vyrų viene-
tas. Be savo programos jie yra nu-
matę padainuoti kartu su V. Povilio-
niene. Programą ves žiūrovams ge-
rai pažįstami ir jų mylimi Aušra su
Ramūnu (Hansu).

Tie, kurie labiau mėgsta pop
muziką, taip pat nebus nuskriausti.
Jiems gros ir dainuos Povilas Strolia,
Artūras Blažukas. 

Į šventę žada atvykti advokatas
Rimas Domanskis, kuris nemokamai
konsultuos teisiniais klausimais.  Šven-
tėje dalyvaus visų gerbiamas tėvas
Antanas Saulaitis, SJ. Jau tikrai ži-

nome, kad savo knygas pristatys fo-
tomenininkas Algimantas Kezys.
Mes kviečiame visas organizacijas, ne
tik verslininkus, papasakoti apie savo
veiklą, kad žmonės žinotų, kur, esant
reikalui, gali kreiptis. 

Tiesa, šiemet nebus arkliukų pa-
sirodymo, bet vaikams pasijodinėji-
mas arkliukais tikrai bus.

Kaip ir pernai, kiekvienas įėjimo
bilietas dalyvaus loterijoje. Žmonės
turėtų saugoti bilietėlius, kad išlošę
galėtų atsiimti vertingus laimėjimus.

— O ar jau turite numatę
programos laiką, kad žmonės
žinotų, kada jiems atvykti, kad
galėtų pamatyti ir išgirsti labiau-
siai jiems patinkančius?

— Kaip tik šiomis dienomis mes
ją ,,dėliojam” ir artimiausiomis die-
nomis paskelbsime apie tai spaudoje.

— Besiruošiantiems ateiti
įdomu, kas juos valgydins, gai-
vins? Ką bus galima atėjus į

šventę nusipirkti?
— Kol kas mes dar nežinome

visų dalyvaujančių šventėje firmų.
Bet tikrai bus lietuviško maisto, bus
alaus, gaiviųjų gėrimų, o norintys at-
sivėsinti galės paskanauti ledų.

— O Joninių laužas bus?
— Joninių laužas tikrai bus. Lau-

kiame Veronikos siunčiamų dainorė-
lių, kad galėtume juos padauginti ir
išdalyti atvykusiems. O jau tada, visi
kartu susėdę prie laužo, su Veronika
galėsime dainuoti lietuviškas dainas.

— Atrodo, kad bus smagu.
— Mes tikimės. Kaip minėjau,

tokioje verslininkiškoje atmosferoje,
kuri kartais labai vargina, norime at-
sisukti į savo šaknis, prisiminti, kad
esame lietuviai. Ir Veronikos dalyva-
vimas mums tą norą tik sustiprino.
Manome, kad atvykę žiūrovai tikrai
bus patenkinti.

— O ar nebijote konkurenci-
jos?

— Žinoma, konkurencija bus. Ta-
čiau tai yra gerai – verčia pasitempti.
Juolab kad ,,Lietuvių dienos” iš pir-
mo žvilgsnio atrodo kažkuo  panašios
į Jonines, tačiau ten vyks sporto var-
žybos, meninėje programoje dalyvaus
kiti kolektyvai ir atlikėjai. Šiaurinėje
Čikagos dalyje organizuojamos Joni-
nės skirtos ten gyvenantiems lietu-
viams, kurių yra tikrai nemažai, ir jie
ne visada gali atvykti į pietvakariuo-
se organizuojamus renginius. Mūsų
organizuojamos Joninės – tai etno-
grafija, lietuviškumas. Žiūrovams
nuo to tik geriau – jie turi didesnį pa-
sirinkimą. Be to, manau, kad atsiras
ir tokių, kurie dalyvaus gal ir visuose
renginiuose. 

— Norintiems atvykti į Jūsų
organizuojamas Jonines prašo-
me priminti adresą, laiką ir bilie-
tų kainą.

— Joninės vyks birželio 22 d.
Arabian Knights Farms, 6526 Cla-
rendon Hills Rd., Willowbrook, IL
60527 nuo 12 val. p. p. iki 9 val. v. Au-
tomobilius atvykusieji galės pasista-
tyti 75 St. ir Clarendon Hills Rd. san-
kryžoje esančioje gimnazijos aikštelė-
je. Iš ten visą dieną  nemokamai pir-
myn ir atgal svečius vežios autobusai. 

Bilietai tikrai nebrangūs – tik 10
dol.  Vaikai iki 10 metų bus įleidžiami
be bilietų. Tel. pasiteirauti: 708-207-
8406. Visų labai lauksime.

— Ačiū už pokalbį, gero Jums
oro ir puikios šventės.

Kalbino
Laima Apanavičienė

Karilė Vaitkutė visus kviečia į Amerikos lietuvių televizijos organizuojamas
Jonines su Veronika Povilioniene.                      Laimos Apanavičienės nuotr.

Mažieji lietuviukai praėjusių metų Joninėse.                      Jono Kuprio nuotr.

Joninės Joninės –– tai prisilietimas prie lietuviškų šaknųtai prisilietimas prie lietuviškų šaknų
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LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ
SÂJUNGA

Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto 
apylinkèse ir priemiesçiuose

Patarnavimas 24 val.

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”

• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

A † A
SESUO M. GEMMA

KASULIS, SSC

Mūsų mylima seselė mirė 2008 m. birželio 12 d., Šv. Kazimiero
seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL, su-
laukusi 89 metų.

Į vienuolyną įstojo iš Šv. Pranciškaus parapijos, Minersville,
Pennsylvania. Vienuolyne įžaduose išgyveno 70 metų.

Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys, dukterėčia  Anna Drabelis,
daug dukterėčių ir sūnėnų anūkų ir proanūkių.

Velionė bus pašarvota sekmadienį, birželio 15 d. nuo 3 v. p. p. iki
7 v. vakaro Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd.,
Chicago, IL. Mišparai mirusiems sekmadienį, 7 v.v.

Laidotuvių šv. Mišios vyks pirmadienį, birželio 16 d. 9:30 val.
ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo
Gemma bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse bei
pasimelsti už seselės sielą.

Šv. Kazimiero seserys

Laidot. direkt. Lack & Sons FH, tel. 708-430-5700

A † A
SALOMĖJA JANUŠKIENĖ

Mirė 2008 m. birželio 12 d. LaGrange, IL.
Gimė 1912 m. birželio 17 d. Lietuvoje,  Vilkaviškyje.

Amerikoje išgyveno 58 metus.
Nuliūdę liko: sūnus Edvardas Dambrauskas su žmona Sa-

bina; anūkai Nikolas, Danisa ir Ivas; sūnėnas Petras Dambraus-
kas su žmona Mary Jane su šeima;  kiti giminės Lietuvoje.

A. a. Salomėja buvo žmona a. a. Kosto.
Velionė bus pašarvota šeštadienį, birželio 14 d. nuo 3 v. p.p.

iki 6 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont ir antradienį, birželio  17 d. nuo 8
v. r. iki 9:30 val. ryto. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ryto. Pal.
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv. Mišių a. a. Salomėja
bus palaidota  Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt.  Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Karo muziejaus bokštas ir kariljonas netrukus 
turės naujus šeimininkus

Kaune esantis Karo muziejaus
bokštas bei jame sumontuotas ka-
riljonas netrukus turės naujus šei-
mininkus. Birželio 12 d. vykusiame
Kauno mero Andriaus Kupčinsko,
Vytauto Didžiojo karo muziejaus
direktoriaus pulkininko leitenanto
Gintauto Surgailio, kariljonininko
Giedriaus Kuprevičiaus susitikime
sutarta, jog bokštas, jį puošiantis
laikrodis ir kariljonas būtų perduoti
Vytauto Didžiojo karo muziejui, pra-
nešė Kauno miesto savivaldybė.

Šiuo metu bokštas ir kariljonas
turi keletą savininkų: pagal doku-
mentus jis priklauso M. K. Čiurlionio

muziejui, o pagal panaudos sutartį jo
savininkas yra savivaldybė.

Pasak G. Kuprevičiaus, bokštą
būtina remontuoti, pakeisti supuvu-
sius ir kiaurus langus, nes per juos
patenkanti drėgmė kenkia varpams.
Atnaujinti reikėtų ir paveldo objektu
laikomą bokšto laikrodį. Kultūros ir
švietimo departamento direktoriaus
Edmundo Balasevičiaus teigimu,
šiems darbams Vyriausybės jau
paprašyta 200 tūkst. litų.

Susitikime sutarta, kad bokšto
perdavimo dokumentai būtų sut-
varkyti dar iki šių metų pabaigos.

BNS 

Druskininkų kurortą įvertino Europos Taryba
Per miesto šventę Druskinin-

kams įteiktas svarbus apdovanojimas
– Europos Tarybos (ET) garbės vėlia-
va, rašo „Lietuvos žinios”. Už savi-
valdybės pastangas skatinant ben-
drumą ir supratimą tarp Europos
žmonių, tautų ir miestų Druskininkų

kurortui buvo įteikta ET garbės vė-
liava. Kurortas tapo ketvirtuoju Lie-
tuvos miestu, pelniusiu prestižinį ap-
dovanojimą. Tokias vėliavas turi ir
Klaipėda, Trakai bei Alytus.

„Lietuvos žinios”

Lietuvos regionû margumynai
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Tautos neišnyksta tik tuomet, kai išsaugo savąją kalbą, kultūrą,
papročius, kai ugdo jaunąją kartą, kuri ateityje prisiims 

atsakomybę už tolimesnį Tautos išlikimą...

Lietuvių Fondas sveikina abiturientus, drąsiai žengiančius 
į naują savo gyvenimo tarpsnį.

Padėkime mūsų jaunimui neatitrūkti nuo lietuviškojo paveldo, apdovanodami
besitęsiančia ir prasminga dovana –  Lietuvių Fondo naryste!

Narystės įnašai ir palikimai Lietuvių Fondui padeda tęsti
stipendijų teikimo programas ir išlaikyti lietuvių kalbą,
kultūrą bei tradicijas. 
Lietuvių Tautos ateitis yra mūsų pačių rankose!

LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
630-257-1616  ♦ admin@lithfund.org ♦ www.lithuanianfoundation.org

�Palaimintojo J. Matulaičio mi-
sijoje, Lemonte 2008 m. birželio 15 d.,
sekmadienį, 9 val. r. šv. Mišios bus
aukojamos už LSS,  Korp Vytis! na-
rius ir Akademikių skaučių draugo-
vės  nares. Prašome dalyvauti. Kvie-
čia Vydūno fondas.

�Naujai besikuriančios Illinois
Amerikos lietuvių teisininkų aso-
ciacijos narių susitikimas vyks birže-
lio 19 d. 7:30 val. v. pramogų centro
,,Two Rivers” restorane, 10997 S. Ar-
cher, Lemont. Maloniai kviečiame
prisijungti visus lietuvių kilmės tei-
sininkus. Daugiau informacijos: Ado-
mas Siudika, tel.:312-938-4909 arba
adamsiudika@hotmail.com  

�Manigirdo Motekaičio fortepi-
jono studijos mokinių koncertas

įvyks sekmadienį, birželio 22 d. 3 val.
p.p. Jaunimo centro salėje. Po kon-
certo – užkandžiai. Įėjimas nemoka-
mas. Visi maloniai kviečiami atvykti.

�Birželio 22 d. Cicero, Šv. An-
tano parapijos salėje po 9 val. lietu-
viškų šv. Mišių įvyks rašytojo Aloyzo
Barono minėjimas. Aldona Šmulkš-
tienė aptars rašytojo monografiją ir jo
gyvenimo istoriją. Juozas Baužys,
ilgametis draugas, paskaitys ištraukų
iš jo laiškų. Programoje dalyvaus Aud-
ra Bernatavičienė ir dr. Rasa Sidera-
vičienė. 

�Socialinių reikalų skyrius Le-
monte nedirbs nuo š. m. liepos 1 d. iki
rugpjūčio 20 d. Rugpjūčio 20 d., tre-
čiadienį, 2 val. p.p. Bočių menėje bus
rodomas filmas ,,Paberžė”(2-a dalis).

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

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

NAUJAUSI ĮNAŠAI Į DRAUGO FONDĄ
Su 200 dolerių:
Donatas Januta, garbės narys,

iš viso 4,000 dol., Oakland, CA
Su 100 dolerių:
Konstancija Stasiulienė, garbės

narė, iš viso 1,850 dol.,  Lemont, IL
Jonas Indriūnas, garbės narys,

iš viso 1,100 dol.,  Roselle, IL
Valerija Aukštikalnis, iš viso 600

dol., Boston, MA
Elena Rožėnienė, iš viso 725 dol.,

Tucson, AZ
Petras Pagojus, iš viso 700 dol.,

Detroit, MI
Cicero lietuvių medžiotojai ir

meškeriotojų draugija, iš viso 600
dol., Merriville, IN

Mary Jablonskis, iš viso 350 dol.,

Westchester, IL
Vytautas Jonaitis, iš viso 750

dol., Grand Rapids, MI
Algis Vosylius, iš viso 100 dol.,

Westmont, IL
Su 50 dolerių:
Vandelinas Domanskis, garbės na-

rys, iš viso 2,100 dol., Juno Beach, FL
Sigutė Mikrut, iš viso 315 dol.,

Lake Bluff, IL
Maria Vygantienė, iš viso 75 dol.,

Great Neck, NY
R. John Rapšys, iš viso 50 dol.,

Chicago, IL

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

• A. a. Andriaus  Racevičiaus
atminimą pagerbdami, Charles ir Ve-
ra  Frey aukojo $50 padėti Lietuvos ser-
gantiems ir toliau tęsti pradėtus me-
dicininius projektus Lietuvoje. Nuo-
širdžiausiai dėkojame aukotojams.
Lithuanian Mercy Lift, P. O. Box
88, Palos Heights, IL 60463. Tel.:
708-636-6140. Tax ID #36-
3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• A. a. Helen Lendraitis atmi-
nimą pagerbdami, Maureen C. Kro-
chalis aukojo $25 padėti Lietuvos mo-
terų krūties vėžio ankstyvos diagnos-
tikos programai Lietuvoje. Nuošir-
džiausiai dėkojame aukotojams. Li-
thuanian Mercy Lift. P. O.  Box
88, Palos Heights, IL 60463. Tel.
708-636-6140. Tax ID #36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• A. a. Klemo Skiriaus atmi-
nimą pagerbdama Rebecca Egolf au-
kojo $35 padėti Lietuvos moterų
krūties vėžio ankstyvos diagnostikos
programai Lietuvoje. Nuoširdžiausiai
dėkojame aukotojai. Lithuanian
Mercy Lift, P. O. Box 88, Palos
Heights, IL 60463. Tel.: 708-636-
6140. Tax ID #36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• A. a. Bronės Markienės at-
minimą pagerbdami, draugai ir pažįs-
tami aukojo $595 paremti Panevėžio
Katedros senelių namus. Aukojo: Jo-
nas ir Ricarda Diminskiai, Barbara ir
Frank Kofron, Danutė ir Raimondas
Korzonai, Danutė ir Vytas Miseliai,
Marytė ir Kęstutis Norvilai, Edis,
Leonukas ir Viktorija Ramonis-Ra-
facz, Laima ir Jonas Šalčiai, Nijolė ir
Povilas Stelmokai, Onutė Stoskienė,
Dalia ir Algis Urbučiai. Reiškiame gi-

lią užuojautą velionio dukrai Dan-
guolei  Bielskienei su šeima. Nuošir-
džiausiai dėkojame aukotojams. Li-
thuanian Mercy Lift. P. O. Box 88,
Palos Heights, IL 60463. Tel.: 708-
636-6140. Tax ID #36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• A. a. Sofijos Tuskenienės at-
minimą pagerbdami, draugai ir pažįs-
tami aukojo $170. Aukojo: A. Gar-
land, S. Levine, Charles ir Dyana Woo,
Anna Freitas, Steven ir Lisa Dowdy;
Giedrė  ir Stanley Milas. Ši auka bu-
vo paskirta perinatalinės naujagimių
priežiūros ir moterų krūties vėžio
ankstyvos diagnostikos programoms
Lietuvoje. Reiškiame gilią užuojautą
šeimos nariams. Nuoširdžiausiai dė-
kojame aukotojams. Lithuanian
Mercy Lift, P. O.  Box 88, Palos
Heights, IL 60463. Tel.: 708-636-
6140. Tax ID #36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su negalia
vaikams, daugiavaikėms šeimoms bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: dr.
Romualdas ir Gražina Kriaučiūnai
$100 jų anūkės Audros Kriaučiū-
naitės Sutvirtinimo Sakramento pro-
ga; Vicki ir Norbut Bauer $25; Gra-
žina Mačiuikienė $240 tęsiant ber-
niuko metinę paramą; a. a. Nijolės
Banienės atminimą pagerbiant Arvi-
das ir Rita Karai $200, Nijolė Žal-
nieraitienė $100, Greg Butler ir Judy
Jolicoer $200; Jonas ir Ona Treškos
$25; Charles ir Rita Rackmil $20;
Barbara Plikaitis $25 a. a. Barbara
Kresler atminimui. Labai ačiū. „Sau-
lutė” (Sunlight Orphan Aid), 414
Freehauf  St., Lemont, IL 60439,
tel. (630) 243-7275.

WASHINGTON, DC PAMINĖTA 
GEDULO IR VILTIES DIENA

Washington, DC birželio 14 d.
prie paminklo komunizmo aukoms
atminti LR ambasados kvietimu susi-
rinkusieji Lietuvių Bendruomenės
atstovai, diplomatai paminėjo Gedulo
ir vilties dieną ir pagerbė tremtyje
žuvusių lietuvių atminimą.

Birželio 12 d. ambasadorius Aud-
rius Brūzga dalyvavo Memorialo ko-
munizmo aukoms atminti atidengi-
mo vienų metų sukakties minėjime.
Renginio metu, Atstovų Rūmų narys
Tom Lantos, kuris daug prisidėjo prie
komunizmo atminimo aukų įamžini-
mo, po mirties buvo pagerbtas Tru-
man-Reagan laisvės medaliu. Apdo-
vanojimą atsiėmė politiko našlė
Annette Lantos.

Renginyje dalyvavo Prekybos
sekretorius Carlos Gutierrez, Atsto-

vų Rūmų daugumos vadovas Steny
Hoyer, Kongreso nariai Thaddeus
McCotter, Denis Kucinich, Steve
King, Shelley Berkley ir kt., diploma-
tinio korpuso, visuomeninių organi-
zacijų, žiniasklaidos atstovai.

Paminklas komunizmo aukoms
atminti atidengtas 2006 metų birže-
lio 12 d. Šio memorialo statyba kaina-
vo apie 825,000 dolerių. Lietuvos Vy-
riausybė šio paminklo statybai skyrė
10,000 Lt, 1,000 dolerių skyrė Lie-
tuvos ambasada Washington, DC.

Daugiau informacijos apie pa-
minklą ir kitokią komunizmo aukų
atminimo įamžinimo fondo veiklą
galima rasti svetainėje http://www.
victimsofcommunism.org

LR ambasados 
Washington, DC info

Gedulo ir vilties dienos paminėjimas prie paminklo komunizmo aukoms
atminti, Washington, DC.                                                   Liutauro Baužos nuotr.


