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Žydû kapavieçiû kasinèjimai
Šnipiškèse sustabdyti

Irakas pašalintas
iš Beijing
olimpiados

Vilnius, liepos 25 d. (ELTA) –
Sustabdyti Vilniaus centre pradėti
kasinėjimai, turėję padėti nustatyti
esą čia buvusių žydų kapinių vietas.

Darbus sutrikdė įvykis, kai kasi-

nėjimus stebintis rabinas užpuolė fo-
tografą, bandžiusį įamžinti archeolo-
gų darbus. Žydų atstovai tvirtina,
kad šis pats kaltas dėl įvykio, o ar-
cheologai Nukelta į 6 psl.

Aistras sukėlę tyrimai turėtų atsakyti, ar prabangūs statiniai Neries krantinėje iš
tiesų yra pastatyti ant buvusių žydų kapinių. News Bridgepix nuotr.

Minske prieš Lietuvos ambasadâ
îvykdytas vandalû iõpuolis

Vilnius, liepos 25 d. (ELTA) –
Minske penktadienio naktį prieš Lie-
tuvos ambasadą Baltarusijoje buvo
įvykdytas vandalų išpuolis – nacio-
nalbolševikine simbolika išrašinėta
ambasadą sauganti mūro siena. Į am-
basados sieną taip pat buvo sudaužyti
buteliai, o į teritoriją įmesti nacional-
bolševikų pasirašyti lapeliai, kuriuo-
se reiškiamas protestas prieš Seimo
priimto įstatymo pataisas, drau-
džiančias sovietinės simbolikos nau-
dojimą viešuose renginiuose, susirin-
kimuose.

Seimo priimtas įstatymas numa-
to, jog susirinkimuose negalės būti
naudojami nacių ir sovietų ženklai,
nacių diktatoriaus Adolfo Hitlerio,
Sovietų Sąjungos Komunistų partijos
vado Josifo Stalino bei kitų nacių ir
sovietų Komunistų partijos vadovų
atvaizdai. Parlamentui patvirtinus šį
įstatymą, įtvirtinti draudimai sulau-
kė griežto Rusijos URM ir Valstybės
Dūmos pasmerkimo.

Lietuvių pavyzdžiu pasekė ir
lenkai. Seime dviems partijoms atsto-
vaujantys deputatai sutartinai rei-
kalauja pašalinti šalyje likusius ko-
munizmo laikų simbolius. Lenkijos
seimui jau pateikti du įstatymų pro-
jektai, turintys numatyti komunizmo
simbolių pašalinimą. Šią savaitę pri-
tarta vienam iš jų, kuris vadinasi
,,Dėl atmintinų tautai vietų”.

Dėl įvykio Minske Lietuva ėmėsi
diplomatinių veiksmų. Kadangi bu-
vo pažeistas Lietuvos diplomatinės
atstovybės imunitetas ir yra siekiama
išsiaiškinti visas įvykio aplinkybes,

Lietuvos ambasados Baltarusijoje
Konsuliniame skyriuje laikinai sus-
tabdytas dokumentų priėmimas. Lie-
tuvos piliečiams konsulinė pagalba
bus teikiama.

Lietuvos užsienio reikalų minis-
terija (URM) Baltarusijos diploma-
tams įteikė protesto notą, kurioje rei-
kalaujama išsiaiškinti prieš Lietuvos
ambasadą Minske įvykdyto vandaliz-
mo akto kaltininkus. Nota įteikta į
URM iškviestam Baltarusijos amba-
sados Vilniuje diplomatui, nes amba-
sadorius Vladimir Dražin atostogauja.

Notoje reiškiamas protestas, taip
pat reikalaujama išsiaiškinti padėtį,
surasti įvykio kaltininkus ir imtis

priemonių, kad ateityje nebūtų pa-
žeistas Lietuvos ambasados imunite-
tas ir būtų laikomasi 1961 metų Vie-
nos konvencijos dėl diplomatinių
santykių normų. Tokią pat notą Lie-
tuvos ambasadorius Baltarusijoje
Edminas Bagdonas įteikė šios šalies
Užsienio reikalų ministerijos parei-
gūnams.

Lietuvos santykiai su Baltarusija
gana prieštaringi. Tai, viena vertus,
diktuoja griežtas Europos Sąjungos
požiūris autoritarinio prezidento A.
Lukašenka ir demokratijos padėties
toje šalyje atžvilgiu, kita vertus – ar-
tima kaimynystė ir bendra 679 kilo-
metrų siena.

Vilnius, liepos 25 d. (BNS) – Ira-
ko atletai pašalinti iš kitą mėnesį
prasidėsiančių Beijing olimpinių žai-
dynių. Kaip skelbia „Washington
Times”, Tarptautinis Olimpinis Ko-
mitetas (TOK) tokį sprendimą priė-
mė dėl to, kad Irako vyriausybė per-
nelyg kišasi į sporto reikalus.

Laikinas draudimas irakiečiams
dalyvauti olimpiadoje buvo priimtas
dar birželį, tačiau Bagdadas nesiėmė
jokių priemonių, kad išspręstų susi-
dariusias problemas. Draudimas bu-
vo priimtas po to, kai už sporto sritį
atsakinga Irako ministerija paleido
visą šalies Olimpinį komitetą ir vieto-
je senų jo narių pasikvietė savo staty-
tinius. Oficiali Olimpinio komiteto
paleidimo priežastis – kaltinimai ko-
rupcija. Tačiau TOK mano, jog ženg-
dama tokį žingsnį Irako vyriausybė
pažeidė tautinio olimpinio komiteto
nepriklausomybės principą.

Teigiama, kad toks TOK spren-
dimas, o tiksliau – savo vyriausybės
nenoras spręsti problemas pribloškė
Irako atletus. Olimpiadoje turėjo da-
lyvauti 7 irakiečiai.

Paskutinį kartą vienai iš valsty-
bių dalyvauti olimpiadoje nebuvo
leista 2000 m. Tuomet dėl Afganis-
taną valdžiusio Talibano režimo
draudimo sporto varžybose dalyvauti
moterims iš Sydney žaidynių buvo
pašalinta visa Afganistano olimpinė
delegacija.

Olimpiada Beijing prasideda rug-
pjūčio 8 dieną 8 valandą 8 minutės ir
8 sekundės (2008-08-08 08:08:08).

Minske penktadienio naktį prieš Lietuvos ambasadą Baltarusijoje buvo įvyk-
dytas vandalų išpuolis. URM-Eltos nuotr.



Mainosi laikai. Prieš pusšimtį
metų, retas išeivijos lietuvis nežinojo
kas yra ateitininkas, o dabar, vis daž-
niau ir dažniau sutinkami tautiečiai,
kurie apie šį šimtametį judėjimą ne
vien nėra susipažinę, bet net apie jį
nėra girdėję. Šiaurės Amerikos atei-
tininkų taryba susirūpino tokia savo
anonimiška padėtimi ir sudarė ,,Plė-
totės komisiją” kurios tikslas supa-
žindinti visuomenę su ateitininkų są-
jūdžiu ir užmegzti ryšį su nutolusiais
nariais. Komisijoje darbuojasi pir-
mininkė Rasa Kasniūnienė ir nariai
Jolita Kisieliūtė – Narutienė, Pranas
Pranckevičius ir Virgus Volertas.

Vienas iš didesnių komisijos
užsimojimų buvo surengtas šią vasa-
rą Los Angeles mieste Šokių šventės
metu. Plėtotės komisija išnuomavo
priėmimo kambarį pagrindiniame
šventės viešbutyje. Liepos 4-tą, repe-
ticijų dieną, šokėjai ir svečiai buvo
kviečiami užeiti, užkąsti, apžiūrėti
ateitininkų veiklos parodą ir pasisve-
čiuoti.

Ištisą dieną svečiai užsukdavo į
Plėtotės komisijos kambarį. Pagal
organizatorių apskaičiavimus net
250 asmenų apsilankė. Komisijos na-
riai ir Sąjungų atstovai sutikinėjo
svečius. MAS CV dalino apyrankes
su užrašu: ,,Ateitininkai šoka 2008”.
JAS CV dalino pieštukus su užrašu
,,Visa atnaujinti Kristuje”. Buvo
pardavinėjami Ateitininkų vadovai,
Partizanų dainų kompaktinės plokš-
telės, dalinami lankstinukai. Buvo
paruošti sąjungų veiklos plakatai,
kuriuos lankytojai galėjo apžiūrė-
ti. Kas kelias valandas vyko loterija
— buvo traukiami dalyvių vardai, lai-
mėję Dainavos vyrų okteto garso įra-
šą.

Plėtotės komisijos pirmininkė
Rasa Kasniūnienė džiaugėsi paben-
dravimo dienos rezultatais: ,,Lankėsi
iš visų valstijų, nuo jaunesniųjų iki
vyresniųjų. Ateitininkai ir neateiti-
ninkai. Susilaukėme didelio jaunimo
susidomėjimo, ypač vyresniųjų moks-
leivių ir studentų. Džiaugiamės, už-
mezgę gyvą ryšį su kaliforniečiais
ateitininkais. Tai reta proga, kai vi-
durvakarių, rytinio pakraščio, ir va-
karų ateitininkai gali susitikti”.

Apsilankydavo ir neateitininkai.
,,Ryte buvo didelis būrys svečių išger-
ti kavos. Jie, skubėdami į repeticiją,
neturėjo daug laiko susipažinti su
ateitininkiška veikla, bet mes džiau-
giamės, kad jie atėjo, ir jeigu kas ne-
buvo girdėję apie mūsų organizaciją
dabar bent žinos, kad ji egzistuoja ir
veikia. Mums buvo svarbu ištiesti
ranką visiems šventės dalyviams”, —
tęsė Rasa. ,,Džiaugiamės, kad ir
draugai skautai atėjo mus paremti.
Lietuvybės išlaikymui yra svarbu,
kad abi organizacijos gyvuotų ir vie-
na kitą remtų. Tariam jiems ačiū už
apsilankymą!”

Šiam planui įvykdyti reikėjo pa-
sitelkti nemažai talkos. Pirma, finan-
sinės – viešbučių kambarių nuoma,
ypač Los Angeles mieste, aukšta.

Jaunųjų, moksleivių ir sendraugių
sąjungos bei Š. Amerikos ateitininkų
taryba prisidėjo iš savo iždų, bet to
neužteko. Plėtotės komisijos nariai
dėkoja Romualdui ir Gražinai
Kriaučiūnams, tapusiems ateiti-
ninkų kambario mecenatais, paau-
kojusiems net 1,000 dol. tam tikslui.
Jų dosnumas yra labai įvertintas.

Rasa Kasniūnienė pamini kitus
talkininkus: ,,Esame labai dėkin-
gi Jurgiui Jogai, Šokių šventės vado-
vui, kuris taip pat yra ir ateitininkas.
Jis entuziastingai sutiko su mūsų
projektu ir padėjo susisiekti su vieš-
bučio vadovybe. Dėkojame Kristinai
ir Vytui Bandžiuliams, Vytui Naru-
čiui, Dalilei Polikaitienei už talką ir
daugeliui kitų asmenų, kurie vienaip
ar kitaip padėjo. Dėkojame visiems
aplankiusiems ateitininkų kamba-
ry!”
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,,Čia Šiaurės Amerikos ateitininkai”
Šokių šventės metu Los Angeles mieste

ateitininkai kvietė, būrė ir vaišino

Ateitininkų sendraugių sąjungos Centro valdyba susirinko posėdžiui: moterys iš k:
Gražina Kriaučiūnienė, Birutė Bubllienė, Valentina Rauckienė, pirm. Janina Udrienė
ir Ramunė Kubiliūtė. Už jų Romualdas Kriaučiūnas ir Eugenijus Šilgalis. Nuotrauka
Algio Bublio.

Moksleivių centro valdybos pirm. Dainė Quinn, Plėtotės komisijos nariai Jolita Kisie-
liūtė Narutienė ir Pranas Pranckevičius ir Jaunųjų ateitininkų centro valdybos narė Ži-
butė Pranckevičienė sutinka svečius ateitininkų kambary.

Studentai susitikę Šokių šventės metu ateitininkų kambaryje: Iš k: Julius Kasniūnas,
Andrius Ragas, Aras Narutis ir Antanas Senkevičius.

Susitiko draugės iš visų Š. Amerikos kampų: Iš k: Lionė Bradūnaitė Kazlauskienė iš
Boston, Kristina Veselkaitė Banžiulienė iš Los Angeles, Plėtotės komisijos pirm. Rasa
Kasniūnienė iš Čikagos ir Virginija Kuraitė Zubrickienė iš Toronto.

Nuotr. Ramunės Kubiliūtės

Narimantas Udrys iš Detroito susitiko su anūkėlėm Udrytėm iš Kalifornijos.
Nuotr. Ramunės Kubiliūtės
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ISTORINIAI ATSIPRAŠYMAI IR
KVIETIMAS ATSINAUJINTI

Australijoje baigėsi visų pasaulio
katalikų dėmesį prikausčiusios, šim-
tus tūkstančių maldininkų sutrauku-
sios ir beveik savaitę trukusios Pa-
saulio jaunimo dienos (PJD). Jauni-
mo susitikimai su popiežiumi Bene-
diktu XVI, Kryžiaus kelio apmąsty-
mai, Mišios ir visai Katalikų Bažny-
čiai svarbūs, apžvalgininkų istori-
niais vadinami, popiežiaus pasisaky-
mai ženklino šį svarbų, kas trejus
metus vis kitoje pasaulio šalyje vyk-
stantį, renginį. Skaitytojams patei-
kiame trumpą PJD apžvalgą.

Ilgai lauktas atsiprašymas

Dar prieš prasidedant popiežiaus
kelionei į Australiją žiniasklaidoje
buvo plačiai aptariamas Katalikų
Bažnyčiai itin skaudus klausimas –
ar Benediktas XVI ryšis pasmerkti
kai kurių kunigų ir vienuolių seksua-
linius nusikaltimus, o šių kraupių
nusikaltimų aukos sulauks atsiprašy-
mo ar net privačios Benedikto XVI
audiencijos kaip kad nutiko per Šv.
Tėvo kelionę šių metų balandį JAV.

Nepaisant įvairių diskusijų, apie
tai, kad šis skaudus klausimas aps-
kritai gali būti nutylėtas, taip neįvy-
ko. Australijos visuomenės labai lauktą
pasmerkimą Šv. Tėvas ištarė Sydney
katedroje, kurioje liepos 19 d.  rytą
aukojo pirmąsias viešas šv. Mišias.
Nukrypdamas nuo oficialaus homili-
jos teksto, popiežius pasmerkė kuni-
gų ir vienuolių seksualinius nusikal-
timus, kuriuos pavadino itin rimtu
pasitikėjimo pažeidimu, ir paprašė
būsimų Australijos kunigų ir vienuo-

lių padėti vyskupams kovoti su šiuo
blogiu. „Būtina padėti aukoms bei
liudyti joms gailestingumą, o atsa-
kingieji už šį blogį turi būti atiduoti
teisingumui. Tai svarbus prioritetas
siekiant ypač jaunimui sudaryti sau-
gesnę ir sveikesnę aplinką, – kalbėjo
popiežius. Tikrai, labai gailiuosi dėl
aukų patirto skausmo ir kančios,
drauge užtikrinu, kad kaip jų ganyto-
jas ir aš dalinuosi jų kančia”, – sakė jis. 

Nepaisant drąsos ir atvirumo, su
kuriuo buvo ištartas šis pasmerki-
mas, Benedikto XVI gestas susilaukė
nevienareikšmiškų vertinimų. Pla-
čioji visuomenė ir dalis žiniasklaidos
jį sutiko su dideliu džiaugsmu, tačiau
seksualinių nusikaltimų aukos bei jų
artimieji į tai reagavo kiek santūriai.
(...) 

Tuo metu, kai buvo išplatinti šie
pareiškimai, nebuvo skelbiama, kad
prieš išvykdamas iš Sydney Šv. Tėvas
asmeniškai susitiks su seksualinę ku-
nigų ar vienuolių prievartą patyru-
siais asmenimis ir jų artimaisiais bei
drauge su jais aukos šv. Mišias. Tai
įvyko liepos 21 d. rytą Sydney vysku-

po namų privačioje koplyčioje.
Popiežius išreikšdamas solidaru-

mą  bei susirūpinimą dėl dvasininkų
seksualinių nusikaltimų susitiko su
jų aukomis: dviem vyrais ir dviem
moterimis bei jų artimaisiais ir už jų
sielovadą atsakingu dvasininku. (...)

Australijos politika – pavyzdys
visiems 

Be šio pareiškimo, popiežius ap-
silankymo Australijoje metu padarė
ir daugiau svarbių pranešimų,  ne tik
apie tikinčiųjų bei jaunimo dvasinį
gyvenimą ir jo raidą, bet ir išreiškė
poziciją kitais aktualiausiais šių die-
nų klausimais. Viena tokių temų –
Australijos vykdoma politika aborige-
nų atžvilgiu. (...) PJD metu popiežius
gyrė Australijos vyriausybę už ,,drą-
sų sprendimą” atsiprašyti šalies abo-
rigenų už praeities skriaudas ir sakė,
kad tai teikia vilčių viso pasaulio nu-
skriaustiesiems. (...) ,,Drąsaus Austra-
lijos vyriausybės sprendimo pripažin-
ti praeityje čiabuviams padarytas
skriaudas dėka dabar imamasi konk-
rečių veiksmų, kad būtų pasiektas
abipuse pagarba grindžiamas susi-
taikymas”, – sakė popiežius. ,,Šis su-
sitaikymo pavyzdys suteikia vilčių vi-
so pasaulio žmonėms, kurie trokšta
savo teisių patvirtinimo ir jų indėlio į
visuomenę pripažinimo bei skatini-
mo”, – pažymėjo pontifikas.

Kvietimas gyventi tvirtumo bei
liudijimo dvasia

Dar prieš prasidedant didiesiems
susitikimams Sydney, popiežius išpla-
tino jaunimui skirtą laišką, kuriame
ragino vis iš naujo atrasti Šv. Dvasią
ir apmąstyti jos veikimą bei gyventi
„tvirtumo ir liudijimo Dvasia”. Po-
piežius savo kalbose bei homilijoje
itin daug dėmesio skyrė Šv. Dvasiai,
kalbėjo apie neišsenkantį vienybės
troškimą ir viltį, kad su Šv. Dvasios
pagalba toji vienybė pasiekiama. (...)

Į liepos 20 d. šv. Mišias susirin-
kusį jaunimą popiežius ragino siekti
atsinaujinimo, kurio taip reikia Baž-
nyčiai ir visam pasauliui, kuriame
greta materialinės gerovės plečiasi
dvasinės dykumos, vidinė tuštuma,
neapibrėžiama baimė ir paslėptas nu-
sivylimo jausmas. Jaunuoliai taip pat
išgirdo nuoširdų Šv. Tėvo kvietimą
būti nauja krikščionių tauta ir sukur-
ti pasaulį, kuriame meilė nebūtų ego-
istinė ir godi, tačiau tyra, ištikima,
laisva ir gerbianti kitus, kuriame gy-
vybė būtų gerbiama, o viltis išgelbėtų
nuo sielas marinančio ir žmogiškus
santykius nuodijančio uždarumo,
apatijos bei dvasinio nuovargio.

Apžvalgininkai pabrėžė, kad  popie-
žius susitikimų Australijoje metu
nesistengė „pataikauti” jaunimui, vi-
sada kalbėjo apie itin svarbius nū-
dienos klausimus bei aktualijas. Jis pats
ne kartą pabrėžė, kad reikia džiaug-
tis ir didžiuotis giliai tikinčiu ir ieš-
kančiu jaunimu. Atsisveikindamas su
šimtatūkstantine paskutinėse šv. Mi-
šiose dalyvavusio jaunimo minia, Šv.
Tėvas padėkojo visiems ir pakvietė
2011 m. susitikti po 3 metų Madride,
Ispanijoje. 

Parengė Lina Valantiejūtė
(sutrumpinta)

Bernardinai.lt

Grožis –
kelias į Dievą

SES. ONA MIKAILAITÈ

Grožis, lyg koks galingas magnetas, savaime žmogų traukia. Susi-
dūrus su grožiu bet kokiame pavidale – gamtoje ar žmogaus sukur-
tame mene – išgyvename jo paslaptingą jėgą. Grožį suvokiame

intuityviai, jo nereikia aiškinti. Grožio patirtis daug subtilesnė ir daug gi-
lesnė nei žodžiai. Grožis suvirpina jautriausias žmogaus sielos stygas,
pabudina iš apsnūdimo bei pilko kasdienos nuobodulio. Grožis įsiskverbia
į mūsų gyvenimo eigą ir į mūsų padrikų patirčių plyšelius. Išgyvendami
grožio akimirkas, vėl sugrįžtame į tikruosius savo namus, į ten, kur ilgi-
mės būti, kur galime, nors ir trumpam, nurimti. Grožis nuramina širdį
kaip niekas kitas ir ją pradžiugina tyru džiaugsmu.

Senovės graikai gerai suvokė grožio svarbą žmogui. Graikų kalba
grožis nusakomas būdvardžiu „ta kalon”, kylančio iš veiksmažodžio „ke-
lein”, kuris reiškia šaukti, kviesti.  Grožis žmogų pašaukia, pakviečia ir  ir
jo širdis atsiliepia. Grožis pripildo skaudžią tuštumą žmoguje, pamaitina
dvasinį alkį. Grožio ilgesys ir atsiliepimas į jį yra universalus, atrandamas
visose kultūrose.

Didysis viduramžių teologas Tomas Akvinietis, gerai susipažinęs su
senovės graikų filosofais, kurie teigė, jog aukščiausios vertybės tai – Tie-
sa, Gėris ir Grožis, buvo linkęs manyti, jog Grožis gyvena mumyse, todėl
mums taip natūralu į jį atsiliepti. Gėrį ir išmintį žmogus linkęs pasisa-
vinti, nori turėti sau, o Grožį esam priversti kontempliuoti. Grožis pa-
traukia ir sutelkia mūsų dėmesį.

Dar prieš Tomą Akvinietį šv. Augustinas ugningai kalbėjo bei rašė
apie Grožį, nuo jaunų dienų jį pamilęs ir jo visur ieškojęs. Rašydamas savo
„Išpažinimus”, jis iš prozos peršoka į poeziją, kalbėdamas apie Dievą kaip
„Grožį, glūdintį visame, kas gražu.”  Dievą jis vadina tiesiog Grožiu, esan-
čiu „amžinai senoviniu ir amžinai naujovišku”. „O Groži, – sako jis, – Tu
mane pašaukei ir patraukei, sulaužydamas mano kurtumą; Tu suspin-
dėjai, šalin nuvydamas mano aklumą.”

Kristaus asmenyje Augustinas matė sutelktą visą dievišką ir žmo-
gišką grožį: „Jis gražus danguje, gražus žemėje; gražus motinos įsčiose;
gražus tėvų glėbyje; gražus savo stebukluose; gražus plakamas, gražus
kviečiantis į gyvenimą (...); gražus guldydamas savo gyvybę; gražus vėl ją
pasiimdamas; gražus ant kryžiaus; gražus gulėdamas kape; gražus dan-
guje...”

Kitas Grožio trubadūras buvo  Asyžiaus Pranciškus, sugebėjęs džiaugtis
žemišku grožiu, mokėjo peršokti į dieviško grožio kontempliaciją. Gam-
tos grožis jam buvo Dievo grožio atspindys. Tai ypač vertino jo pasekėjas
Bonaventūra: „Gražiuose daiktuose jis (Pranciškus) matė patį  Grožį ir
per dieviškumo ženklus kūrinijoje nusekė savo Mylimąjį visur, iš kūrinių
padirbęs kopėčias užlipti ir apkabinti  Tą, kurio troško.”

Dvasiški ir estetiški išgyvenimai artimai susipynę. Dvasingumas kyla
iš Dievo alkstančio žmogaus ieškojimų. Grožio paslaptis žmogų pabudina
nuostabai, atskleidžia kažką nenusakomo, paslaptingo.

Žymi amerikietė dailininkė  Georgia O’Keefe (1887–1986) yra paste-
bėjusi: „Niekas tikrai neįsižiūri į gėlę – ji per maža. Neturim tam laiko –
o matyti reikia laiko, taip kaip draugauti riekia laiko...” Vienu metu ji
tapydavo milžiniškas gėles taip, kad žiedas užpildė visą drobę ir nebuvo
galima jo nematyti. Tokiu būdu ji traukė žiūrovą stabtelėti ir įsižiūrėti.

Šiuolaikinis gyvenimas, o ypač žmogaus sukurta technika, dažnai
mums pristato ne tai, kas gražu, o tai, kas bjauru, net ir šlykštu. Nuolati-
niame savo skubėjime nerandame laiko sustoti prie to, kas gražu. Šiandie-
nos žmogui verkiant reikia grožio ikonų. Žmogui grožis tiesiog būtinas –
jo sąvoką praradus, žmogaus dvasia skursta, nerimsta ir blaškosi.

Grožio teologas Hans Urs von  Balthasar (1905–1988) teigė, jog gro-
žis priklauso žmogaus prigimčiai.  Džiugus grožio išgyvenimas mus kvie-
čia išeiti iš savęs ir atrasti ryšį su kažkuo „kitu”. Jo manymu, Bažnyčia
nuo apšvietos amžiaus lyg ir nusigręžė nuo senovinių Gėrio, Tiesos ir
Grožio vertybių, jas laikydama pagoniškomis. Pasak von  Balthasar, šių
didžiųjų vertybių nedera nuvertinti. Grožio patirtis – tai natūralus žmo-
gaus kelias į  Dievą. Grožio išgyvenimas nėra pasyvus, bet dinamiška aki-
mirka. Dievo pažinimas biblinėje teologijoje vyksta per jusles, o ypač susi-
tikimas su įsikūnijusiu Kristumi, tikru žmogumi. Tai užmiršęs žmogus
atsiduria pavojuje atmesti ir savo žmogiškumą. Krikščionybė niekuomet
nepaneigė ir neniekino žmogaus kūno nei pagrindinio jo pažinimo būdo –
per kūno jusles. Pirmoji krikščionybės atskala ne tiek paneigė Kristaus
dievystę, kiek norėjo atsikratyti jo žmogiškumo. Todėl Naujojo Testa-
mento autoriaus Jono pirmojo laiško krikščionių bendrijoms įžangoje pri-
menama, jog Kristaus mokiniai jį pažino kaip tikrą žmogų, žmogišku
būdu: „...ką girdėjome, ką savo aki-mis regėjome, ką patyrėme ir mūsų
rankos lietė... Ką matėme ir girdė-jome, skelbiame ir jums” (1 Jn. 1–2).

Naujosios Anglijos filosofas, transcendentalistų sąjūdžio kūrėjas
Ralph Waldo Emerson (1803–1882) taip kalbėjo apie grožį, mus supantį ir
nuolat mus kviečiantį: „Piligrimai keliauja į mišką, tačiau jie su savimi
nešasi grožį, kurio ieško... Nepraleiskime progos regėti grožį, nes tai Die-
vo rankraštis – pakelės sakramentas. Priimkime jį kiekviename dailiame
veide, gražiame dangaus skliaute, žaviame žiede, ir dėkokime Dievui už
tai kaip už palaimos taurę.”
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Norėjau naująją vyr. redaktorę
Dalią Cidzikaitę užkalbinti jos šimta-
dienio naujose pareigose pro ga. Ta -
čiau sumanymo teko atsisakyti, nes
tuo metu dar visokie vėjai pūtė ir ne -
maniau, kad tokiam pokalbiui buvo
tin kamas laikas. Užtatai dabar ją pa -
si vijau ir pakalbinau jau metinių pro -
ga.

— Pradžioje į ,,Drau gą” atė-
jote lyg ir sąlyginai. Te be buvo
vyriausioji redaktorė su penkio-
likos metų patyrimu. Po rą mė-
nesių teko su būsimomis pa rei-
gomis susipažinti ir dirbti jos
priežiūroje. Ką teigiamo ar nei -
giamo atsimenate iš tų dienų?

— Pirmą kartą po ilgo laiko per-
traukos teko vėl pradėti dirbti kiek-
vieną dieną sėdint prie darbo stalo ir
ne kur nors namuose, kaip tai da-
riau rašydama disertaciją, bet darbi-
nėje aplinkoje. O tai reiškė ne tik su-
sipažinimą su man nauja dar bo spe-
cifika, bet ir pažintį su ,,Drau ge” ir
,,Draugui” dirbančiais žmo nėmis,
taigi ir tuometine ,,Drau go” vyr. re-
daktore Danute Bindokie ne. Ka dan-
gi iki mano atėjimo į ,,Drau gą” su
vyr. redaktore mačiausi gal tik porą
kartų, mudviejų pažintis pra sidėjo
ne tik redagavimo, bet ir žmo giška-
jame lygmenyje. Prisime nu, kartas
nuo karto užsukusi kokiu nors rei-
kalu pas ją į kabinetą, užsilikdavau
ilgėliau, Danutė mielai da li josi savo
vyr. redaktorės patirtimi. Gavau ir
ne vieną vertingą patari mą. Pereina-
muoju laikotarpiu para ga vau įvai-
raus darbo: ieškojau įdo mių temų,
rašiau straipsnius, kalbi nau žmo-
nes, dalyvavau renginiuose, skaičiau
korektūras, mokiausi, kaip make-
tuoti atskirus dienraščio puslapius.

—  Nuo kada perėmėte turi-
mas pareigas? Kokios nuotaikos
vyravo galutinai perėmus reda-
gavimo vairą?

— Vyr. redaktore pradėjau dir -
bti nuo praėjusių metų balandžio 2
d. Bandant sugrįžti į tas pirmąsias
dienas, pirmiausia prisimenu ne ri-
mą, kaip kiekvieną dieną (išskyrus
pir madienio ir sekmadienio nume -
rius) išleisti dienraštį, t. y. iš kur
gauti medžiagos. Man atrodė, kad
kiekviena nauja diena paima iš ma -
nęs visą sukauptą įdomią medžiagą
ir kitai dienai pasilieku visiškai
„nuoga”. Iš kitos pusės, norėjosi ko -
kybiškų straipsnių, įdomių temų,
nau jų bendradarbių, tad ypač pir -
mai siais mėnesiais nemažai laiko
pra leidau pasilikdama po darbo,
sukdama galvą, kam dar parašyti, ką
dar pakalbinti, ką įdomesnio pasiū-
lyti skaitytojams. Išsiunčiau daug el-
laiš kučių, pvz., visiems JAV LB apy-
linkių pirmininkams, lituanistinių
mokyklų direktoriams, kitiems
Amerikos visuomenininkams, ne tik
su tikslu prisistatyti, bet ir paskat-
inti mums rašyti, duoti žinoti apie
save, apie jų telkiniuose rengiamus
renginius, įdomius žmones ir pa na-
šiai. Tuo metu draugams sakyda vau,
jog kiekviena diena yra nauja die na.
Beje, panašiai jaučiuosi ir šian dien.

— Ko susilaukėte iš leidė jų
va dovybės, redakcinės kole gi -

jos, bendradarbių, skaitytojų?
— Turbūt tiksliausia būtų pasa -

ky ti, jog susilaukiau dėmesio. Lei -
dėjai klausė ne tik, ką naujo galėčiau
pasiūlyti ,,Draugui” ir jo skaityto-
jams, bet ir kuo jie galėtų padėti, pri -
sidėti. Iš bendradarbių sulaukiau
pas katinimo ir moralinės paramos.
Žinoma, tiek aš jiems, tiek man jie
bu vo visiškai nauji žmonės, tad rei -
kėjo šiek tiek laiko priprasti vie-
niems prie kitų, suvokti, ko vienas iš
kito norime, tikimės, o svarbiausia
— užmegzti dialogą. Ne veltui vie -
nas iš mano pirmųjų vedamųjų buvo
skir tas dialogo paieškoms su „Drau -
gui” dirbančiais ir jį skaitan čiais.

— Ar iš jų jautėsi koks nepa-
sitikėjimas ar nepasitenkini-
mas?

— Gal pasikeitus vyr. redakto -
rėms ,,Drauge” žmonės, kurie buvo
pri pratę prie Danutės Bindokienės
ir pamėgę ją, jautėsi nuvilti ir nepa -
tenkinti (ir tai normalu), nežinojo,
kodėl ta kaita vyksta, kokius naujus
vėjus permainos atneš ir kas į D.
Bindokienės vietą ateis. Nežinoji -
mas dažnai sukuria įtampą, su kuria
kiekvienas bando tvarkytis taip,
kaip išmano. Vis dėlto ryškesnių ne-
pa si tenkinimo ženklų ar tie sioginių
pareiškimų dėl nepasitikėjimo ar
nepasitenkinimo nejaučiau. Ge riau-
sias būdas parodyti, kas esi ir ko sie-
ki atėjęs į naują vietą — darbas. Ma-
no tikslas nebuvo iš pagrin dų pa-
keisti dienraštį, bet kito, naujo žmo-
gaus akimis pamėginti jį atgai vinti,
praplėsti temų, skaitytojų akiratį ir
pažiūrėti, kas iš to išeis. Žinoma, ne
paskutinėje vietoje yra ir nau jų skai-
tytojų pritraukimas.

— Po metų, kokios akimir -
kos įsimintiniausios?

— Kiekviena diena, ypač dien-
raščiui, yra nauja diena: naujos ži -
nios, nauji įvykiai, nauji straipsniai,
nauji veidai, o kartu — ir nauji
sprendimai, nauja patirtis. Kartais
tenka nemažai padirbėti ir įdėti pas-
tangų, kad dienraštis pasiektų skai -

tytoją įdomus, švarus, pasiūlantis ne
tik žinių, bet ir siūlantis mąstyti,
atsiliepti. (Apie tai, kad laikraštis
pasiektų sakitytoją laiku, daug pas -
tan gų deda ,,Draugo” administraci-
ja, deja, įsitikinome, kad nuo jos ma-
žai kas priklauso — dienraštis vė-
luoja ne dėl redakcijos, spaustuvės
ar administracijos, bet dėl Amerikos
pašto kaltės.) Man yra neįkainojama
vertybė turėti į ką kreiptis iš ,,Drau-
go” bendradarbių, pasiūlyti jam ar
jai vieną ar kitą temą. Arba sulaukti
pasiūlymo iš paties bendradarbio pa-
rašyti viena ar kita tema. Toks ben-
dravimas, rūpestis vieni kitais ir at-
sakomybė, manau, yra vieni iš bran-
giausių dalykų, kuriuos atradau
dirbdama „Drauge”.

— Reikia manyti, kad buvo
džiugių atsitikimų? Paminėkite
jų keletą.

— Yra tokių malonių akimirkų
grupė, kurią aš vadinu ,,Kaip var-
liukas surado tėtį” (tai kažkada vai-
kystėje labai mėgto animacinio fil-
muko pavadinimas). Tai maži, mieli
nutikimai, kai pavyksta atsakyti į
klausimą, kam nors pagelbėti, žinoti
tinkamą atsakymą, turėti reikalingą
informaciją arba pataikyti į dešim-
tuką — pasiūlyti būtent tą temą ar
straipsnį, kurio tuo metu skaitytojai
laukė ar reikėjo. Vienas iš tokių dži-
ugių atsitikimų įvyko bene pirmaisi-
ais mano darbo ,,Drauge” mėnesiais.
Į redakciją paskambino moteris,
klausdama, kaip ji galėtų padėti Lie-
tuvoje gerai žinomai modernaus šo-
kio choreografei, kuri serga sunkia
liga (skambinusi moteris nelabai
prisiminė, kas ta moteris yra ir kada
tą straipsnį ,,Drauge” spausdino-
me). Kadangi tas nedidelis straips-
nelis buvo pasirodęs senokai ,,Drau-
ge”, užtruko surasti modernaus šo-
kio grupės ,,Auros” įkūrėją ir chore-
ografę ir net adresą, kuriuo galima
suteikti jai pagalbą. Tokius ir pa-
našius įvykius aš ir vadinu — ,,Kaip
varliukas surado tėtį”.

— Nėra namų be dūmų! Ko-

kie patyrimai tinka šiai katego-
rijai?

— Šiai kategorijai priskirčiau
mūsų — redakcijos ir ,,Draugo” ta-
rybos — kai kuriuos pažadus skaity-
tojams ir jų neišpildymą. Vienas
tokių pažadų — tai internetinės sve-
tainės patobulinimas, kad joje gali-
ma būtų perskaityti kur kas daugiau
nei dabar ar net visus straipsnius
jau tą pačią dieną, kai išeina dien-
raštis; kad skaitytojai galėtų komen-
tuoti ir greičiau reaguoti į aktualias
ir svarbias naujienas. Tai būtina ne
tik dėl vėžlio greičiu dirbančio JAV
pašto, bet ir pasikeitusio mūsų gy-
venimo, kuriame nemažai vietos už-
ima kompiuteris ir internetas. Pa-
žadėjome, bet kol kas šis mūsų pa-
žadas yra įstrigęs pusiaukelėje.
Kompanija, kuri apsiėmė tai sutvar-
kyti, dirba lėčiau nei mes norėtume.
Kitas mane jau ne pirmas mėnuo
,,graužiantis” dūmas yra pažadas
vienam skaitytojui surengti esė kon-
kursą. Jo pasiūlymas tikrai labai ge-
ras, tik aš kol kas neatrandu laiko tą
pažadą ištesėti. Žinoma, yra tų dū-
mų ir daugiau, bet turbūt pastarieji
šiuo metu mano akis temdo labiau-
siai.

—  Iš man pažįstamų skaity-
tojų pakartotinai teko nugirsti
teigiamų atsiliepimų apie Jūsų
redaguojamą dienraštį. Ką ypač
stengiatės pabrėžti, nuo ko no-
rite palaipsniui tolintis?

— Vos pradėjus dirbti naujame
darbe ir ypač žinant, kad daugelio
akys yra nukreiptos į tave, malonu
po kurio laiko išgirsti, kad tai, ką da-
rai, vienam kitam skaitytojui patin-
ka. Vis dėlto po kiek laiko pajunti,
jog norisi kur kas daugiau nei tei-
giamų atsiliepimų — kritiško skaity-
mo, pastabų, pasiūlymų. Norisi kiek
kitokio įsitraukimo iš skaitytojų ir
bendradarbių pusės. Vienas iš mano
pirmųjų vedamųjų buvo apie tai, kad
laikraštį rašo daugiau nei šiuo metu
šeši ,,Draugo” redakcijoje dirbantys
žmonės bei keletas pastovių bendra-
darbių. Taip pat labai norėjosi iš-
plėsti bendradarbių, rašančių ,,Drau-
gui”, ratą. Man atrodo, kad bet koks
laikraštis yra įdomesnis, jei jame ra-
šo žmonės, kurie gyvena šalia mūsų,
ne tik Lietuvoje ar kitame pasaulio
kampelyje. Štai vis dar netyla dis-
kusijos dėl vedamųjų. Išspausdinda-
ma pirmąjį laišką šia tema, nujau-
čiau, jog sulauksime atgarsio. Ir ne-
suklydau. Nesuklydau ir manyda-
ma, jog ja pasisakys ir iki šiol ma-
žiau ar visai nerašę skaitytojai. Tad
šiuo konkrečiu atveju pasiekėme ke-
letą dalykų: pajudinome naują temą,
pamačiau, ką skaitytojai apie tai gal-
voja, kokie jų pageidavimai, ir, anot
vieno skaitytojo, be jau mums rašan-
čių Stasės Semėnienės ir Antano
Paužuolio sužinojome, jog ,,Draugą”
skaito daugiau kritiškai mąstančių
žmonių.

— Praeityje ,,Draugas” sen-
sacijų nesivaikė. Tai gerai, nors
kai kam, įskaitant ir mane, ne-
patinka sterelizuota, sanitizuo-
ta spauda, be jokių skandalų,
intrigų, įtampų. 

Nukelta į 13 psl.

,,Draugo” dėmesys Amerikos lietuvių gyvenimui
Romualdo Kriaučiūno pokalbis su dienraščio vyr. redaktore

Dalia Cidzikaitė.                                                                           Jono Kuprio nuotr.
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Pasaulio jaunimo dienose Sydney – ir Lietuvos jaunimas
JUOZAS DAPŠAUSKAS

Melbourno lietuvių svetingumas

Australijos miesto Melbourno
lietuviai tiek jaunų svečių iš Lie tu-
vos, kiek jų susirinko Melbourno Lie-
tuvių namuose ir klube liepos 9–14
d., dar niekada neregėjo. Apie 130
lietuvių, atvykusių į Pasaulio jauni-
mo dienas vykusias Sydney, buvo
priimti lietuvių šeimose. Noriai ben-
draujantys su atvykusiu tikinčiu
jaunimu čia gyvenantys lietuviai
pasakojo apie savo apsigyvenimo
Aus tralijoje aplinkybes, gyvavimo is-
toriją. Beje, ne vieno čia  gyvenančio
pasakojime atsispindi netekties nuo-
taikos. Dabar lietuvių bendruome-
nės Australijoje sparčiai mažėja, vy-
resniesiems išmirštant. Mums bū-
nant Australijoje viena Ade laidės
lietuvė sakė, kad per 3 dienas buvo
palaidoti 7 Adelaidės lie tuvių ben-
druomenės nariai. 

Šiltu piligrimų priėmimu iš Lie -
tuvos rūpinosi čia laikinai besidar-
buojantis kunigas iš Lietuvos Algir -
das Šimkus, Lietuvių Bendruo -
menės narė Rita Mačiulaitienė,
Danutė Levickienė ir kiti. Susi tiki-
me dalyvavo ir paskutiniais dešimt-
mečiais čia, Melbourne, apsistoję
lietuvaičiai. Atvykusius į Aus traliją
svečius iš Lietuvos sveikino Austra-
lijos Jaunųjų lietuvių sąjungos na-
riai, įteikdami vieną iš Aus tralijos
simbolių – suvenyrą koalą.

Lietuviai dalyvaudami progra -
moje su jaunimu iš viso pasaulio
Melbourno arenoje išskėtė 35 metrų
pločio lietuvišką trispalvę. Tarp gau-
siai plevėsuojančių minioje margas-
palvių vėliavų lietuvių vėliava buvo
pati didžiausia. Ją jaunimas išsklei-
dė ir Sydney, Randwick hipodrome.

Kengūrų šalis – Australija

Tikriausiai ne vieno svajonė yra
aplankyti tolimiausią ir egzotišką
šalį Australiją, kur, kaip sakoma,
viskas atvirkščiai: pučia šaltas pietų
vėjas, kai Lietuvoje vasara, pietinėje
Australijos dalyje – žiema. Taip pat
visi nori apkabinti didžiausius euka -
lipto medžius, pamatyti kengūrą,
koalą...

Apie 80 proc. Australijos gamtos
yra unikali, čia auga tik šiam žemy -
nui būdingi augalai, gyvūnai. Tai

taip pat nukelia kiek į kitą pasaulį.
Teko stebėti ir pingvinus, vakare
grįžtančius iš vandenyno į krantą, į
savo urvinius lizdelius. Tai nepakar-
tojamas reginys – sutemus laukti šių
animacinių filmukų herojų po die -
nos plaukiojimo vandenyne grįžtan-
čių į savo namus krante.   

Didžiąją Australijos žemyno dalį
užima dykumos, todėl gėlo vandens
trūkumas yra nemaža šalies proble-
ma ir ji vis aštrėja. Žmonės yra ragi-
nami taupyti vandenį, po minutės
maudymosi duše garsinis signalas
primena apie laiką baigti maudytis.

Australijos naujoji istorija čia
skaičiuojama tik 200 metų nuo tada,
kai šis žemynas buvo atrastas. Pra -
džioje į šią šalį gabendavo kalinius,
paskui, prasidėjus aukso karštligei,
daugybė žmonių čia ieškojo aukso.
Paskutiniu metu Australija – dau-
giatautis kraštas. Tai atspindi ir
toks pavyzdys, vienoje mokykloje
mokosi net 80 tautybių vaikai. Jei
kažkada Australijoje daugiausiai ap-
si gyvendavo europiečiai, tai dabar
šios rasės žmonių čia matoma vis

mažiau, vyrauja atvykusieji iš Azijos
šalių.

Aborigenai prieš kelis šimtme-
čius buvę savo krašto šeimininkais,
dabar daugiausia sutin kami tik va-
karinėje Australijos dalyje, jie suda-
ro tik kelis procentus visų Aust-rali-
jos gyventojų. Ateityje Aus tralija bus
ne tik ne aborigenų, bet ir ne bu-
vusių europiečių žemė, o – Azijos ša-
lių dalis. Europiečių šaknų šeimos
nėra gausios, dalis jų emigruoja į
Europą bei kitas šalis. Tad Australi-
ja yra konkretus pavyzdys, kaip per
gana trumpą laiką gali pasi keisti ša-
lies gyventojų sudėtis. Beje, tai aki-
vaizdu ir Europoje.

Būti krikščionimi – ne našta, 
o veikiau sparnai

Pasaulio jaunimo dienų centre,
be visų pažintinių ir kultūrinių ren -
ginių, yra Jėzus. Tai tikėjimo išgyve -
nimas ir šiuolaikiškas to tikėjimo
pristatymas. Popiežius Benediktas
XVI paklaustas, ką svarbiausia nori
pasakyti jaunimui, atsakė, jog vy-
rauja ,,Bendras krikščionių įvaiz dis,
esą mes turime kęsti daugybę drau-
dimų, esame apriboti principų, todėl
net ir patys krikščionys pradeda ma-
nyti, jog būti krikščionimi – tai

sunkus darbas, kuris atliekamas tik
apribojus laisvę. Dažnai žmonės
nusprendžia, kad neverta imtis to-
kios naštos. Noriu jaunimui paaiš-
kinti, kad tai ne našta, o veikiau
sparnai. Dieviškosios meilės patirtis
praplatina mūsų širdis. Krikš čio-
nybė padovanoja mums bendruo-
menę. Vadinasi, mes niekada nebū-
sime vieniši. Su mumis visada Die-
vas, taip pat mes esame galinga ke-
liaujanti bendruomenė, turinti di-
dingų ateities planų.”

Šie ateities planai šiomis die no-
mis buvo kuriami susibūrusio jauni-
mo Sydney! Gatvės pilnos skirtingų
tautybių piligrimų. Visame mieste
jaučiama draugiška nuotaika. Tie-
sioginis bendravimas su visiš kai iki
šiol nepažįstamais, kuriuos sutikus
gatvėje, gali susipažinti, klausti
daug klausimų apie šalį, iš kurios jie
atvykę, pasidalinti pirmai siais įspū-
džiais iš jau vykusių prisistatymų,
pasirodymų, koncertų. Net dešimti-
mis renginių vyko visame mieste,
tad tikrai sunku buvo išsirinkti, į
kurį eiti. Grįžę lietuvaičiai tikrai tu-
rės kuo pasidalinti su Lietuvoje liku-
siu jaunimu.

Krikščionybės 
žiniasklaidos tarnyba

Pasaulio jaunimo dienose Sydney, Australijoje dalyvavo ir gausus būrys lietuvių.

Jaunimui tartą popiežiaus žodį buvo galima išgirsti ir prie garsiųjų Sydney
operos rūmų.

Aborigenai dabar sudaro tik kelis procentus visų Australijos gyventojų.



6 DRAUGAS, 2008 m. liepos 26 d., šeštadienis       

Ginçai dèl skyrybû gali
baigtis skyrybomis ES

Palangiškiai atsisveikins 
su grafu A. Tiškeviçiumi

Vilnius, liepos 25 d. (ELTA) –
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo
tarnybos prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos duomenimis, 2007
m. pirmą kartą neįgaliais pripažinti
2,2 tūkst. vaikų iki 18 metų amžiaus
ir 25,6 tūkst. darbingo amžiaus as-
menų, tai atitinkamai 10 ir 25 proc.
daugiau nei 2006 metais.

Kaip pranešė Statistikos depar-
tamentas, iš 1,000 vaikų iki 18 metų
amžiaus 3 buvo pirmą kartą pripa-
žinti neįgaliaisiais, iš 1,000 darbingo
amžiaus asmenų – 12.

Departamento duomenimis, pra-
ėjusių metų pabaigoje specialiosiose
mokyklose ir specialiojo ugdymo cen-
truose gyveno 2,8 tūkst. neįgalių vai-
kų, globos įstaigose vaikams ir jauni-
mui su negalia – 700 neįgalių vaikų ir
jaunuolių.

Globos įstaigose suaugusiems as-
menims su negalia 2007 metų pabai-

goje gyveno 5,4 tūkst. neįgaliųjų.
Pernai savivaldybių lankomosios

priežiūros darbuotojai pagalbos ir so-
cialinės globos namuose paslaugas
suteikė 5 tūkst. neįgaliųjų ir, palygin-
ti su 2006 metais, šių paslaugų gavė-
jų padaugėjo maždaug ketvirtadaliu.

Dar 297 neįgalieji, kurie dėl ob-
jektyvių priežasčių patys organizavo-
si pagalbą į namus, gavo pagalbai
skirtus pinigus.

Kasmet daugėja neįgaliųjų, ku-
riems suteikiamos transporto  pas-
laugos. 2007 metais tokias paslaugas
gavo 33,4 tūkst. neįgaliųjų.

Daugėja asmenų su negalia, gau-
nančių įvairias socialines paslaugas
dienos centruose. 2007 metais tokios
paslaugos buvo suteiktos 2,7 tūkst.
neįgalių vaikų (2006 metais – 2,1
tūkst.) ir 38,9 tūkst. (2006 metais –
37,8 tūkst.) neįgalių suaugusiųjų, iš
kurių pusė buvo pensinio amžiaus.

Atkelta iš 1 psl.               teigia,
kad stabdyti kasinėjimus buvo plan-
uota.

Ankstyvą rytą vienoje iš agentū-
rų dirbantis aktoriaus Sauliaus Ba-
landžio sūnus Lukas atvyko fotogra-
fuoti kasinėjimus atliekančių archeo-
logų, kurių darbą prižiūrėjo Žydų ka-
pinių Europoje išsaugojimo komiteto
atsiųsti rabinai.

Pasak vaikino, rabinų įsiūčio ob-
jektu tapo daugiau nei 20 tūkst. litų
kainuojantis fotoaparatas. Savo tiks-
lą žydų šventikai pasiekė – fotoapa-
ratas buvo sugadintas. Kliuvo ir pa-
čiam L. Balandžiui. Fotografas gavo
kelis smūgius ranka, o pargriautas
dar buvo spardomas. Sugebėjęs pas-
prukti nuo įniršusių užpuolikų, L.
Balandis atgal į kasinėjimų vietą grį-
žo lydimas policijos, tačiau ten nieko
rasti jau nepavyko. Tad fotografas
kreipėsi į Vilniaus pirmąjį policijos
komisariatą ir parašė pareiškimą dėl
užpuolimo.

Policija kol kas susilaiko nuo ko-
mentarų, tačiau vienas tyrėjų patiki-
no, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas

dėl rabinų veiksmų – svetimo turto
sugadinimo ir dėl fizinio skausmo su-
kėlimo.

Savo ruožtu Lietuvos žydų bend-
ruomenės vykdomasis direktorius Si-
monas Gurevičius pateikė savo įvykio
vertinimą. Pasak jo, kaltas pats L.
Balandis. Esą jei jis nebūtų peržengęs
kasinėjimų vietą juosiančios juostos,
jam nebūtų kliuvę.

Nepaisant įvykio, S. Gurevičius
žadėjo, kad kasinėjimo darbai bus tę-
siami. Taip pat jis davė suprasti, kad
archeologų darbą stebinčius rabinus
gali pakeisti kiti – esą tai buvo pla-
nuota iš anksto.

Kultūros paveldo atstovai neigia,
kad darbai nutraukti dėl įvykio. Dar-
bus žadama atnaujinti tik kitą savai-
tę. Kultūros paveldo departamento
Kontrolės skyriaus inspektoriaus
Renaldo Augustinavičiaus teigimu,
ketvirtadienį vykusiame susitikime
aiškintasi, ar kasinėjimus būtų gali-
ma atlikti ir kitose vietose.

Kasinėti 4 m pločio ir 4 m ilgio
teritorijoje archeologams nurodė lie-
pą tyrimus atlikę Izraelio mokslinin-

Lietuvoje vis daugiau žmoniû�  
pripažîstami neîgaliais

Vilnius, liepos 25 d. (BNS) – Pa-
langos savivaldybėje buvo aptartos
miesto garbės piliečio būsimos laido-
tuvės. Urna su kremuotų grafo Alfre-
do Tiškevičiaus palaikų pelenais praė-
jusią savaitę buvo atvežta į Palangą ir
saugoma Gintaro muziejuje.

Laidotuvės numatytos po dviejų
savaičių, nes tik tada į Palangą gali
atvykti A. Tiškevičiaus žmonos Ur-
šulės giminės bei vienintelis grafo sū-
nus – Jungtinėse Valstijose gyvenan-
tis 68 metų gydytojas Adomas Tiške-
vičius.

Rugpjūčio 9 d. su A. Tiškevičiumi
bus galima atsisveikinti jo buvusių
namų svetainėje, dabartinio Gintaro
muziejaus Židinio menėje. Šeštadie-
nio vakare Gintaro muziejaus teraso-
je vyksiantis ,,Nakties serenadų”

simfoninis koncertas bus skirtas ve-
lionio atminimui.

Rugpjūčio 10 d. grafo palaikai ar-
kliais traukiama karieta bus nuga-
benti į jo senelių statytą Palangos
bažnyčią, kur vidurdienį bus aukoja-
mos šv. Mišios. Po jų procesija paju-
dės į senąsias Palangos kapines, ku-
riose A. Tiškevičius bus palaidotas jo
sesers Antaninos kapavietėje.

Po laidotuvių visi procesijos da-
lyviai ir miestiečiai bus pakviesti į ge-
dulingus pietus. Jie vyks netoli kapi-
nių esančioje pievelėje po atviru dan-
gumi. Tokia buvo Palangą valdžiusių
grafų Tiškevičių paskutinio tiesiogi-
nio palikuonio svajonė. 94-erių metų
Alfredas Tiškevičius mirė liepos 10 d.
Varšuvoje.

Vilnius, liepos 24 d. (ELTA) –
Dalies Europos šalių, tarp jų – ir Lie-
tuvos, ryžtas suvienodinti ištuokas
reglamentuojančias taisykles grasina
sukelti pirmąsias ,,skyrybas” pačioje
Europos Sąjungoje (ES). Valstybėse
narėse nesant bendro sutarimo, pir-
mą kartą ES istorijoje gali būti pasi-
naudota specialia procedūra, kuri lei-
džia kurti ,,dviejų greičių Europą” ir
glaudžiau bendradarbiauti ne vi-
soms, o tik to pageidaujančioms vals-
tybėms.

Pagal statistiką, kasmet skyrybo-
mis ES baigiasi apie 170 tūkst. ,,tarp-
tautinių” santuokų, bet iki šiol nėra
bendrų taisyklių, nustatančių, kurios
šalies teisės normas taikyti. Sutuok-
tiniai kartais skuba į savo šalies teis-
mą, kad skyrybos būtų jiems palan-
kesnės. Naujoji tvarka padėtų spręsti
šią problemą, nes būtų galima pasi-
rinkti, kurios šalies teisę taikyti – pa-
vyzdžiui, Ispanijoje besiskirianti pora
galėtų taikyti ir Lietuvos teisę. Tam
labiausiai priešinasi švedai, turintys
itin liberalius skyrybų įstatymus.

Norėdamos apeiti Švedijos prieš-
taravimą, dabar jau per 10 ES šalių
yra nutarusios pirmą kartą pritaikyti
ES sutartyje leidžiamą glaudesnio
bendradarbiavimo procedūrą. Akty-
viausios šiuo klausimu yra Prancūzi-
ja, Italija, Ispanija, Graikija, Austrija,

Vengrija, Slovėnija, Liuksemburgas ir
Rumunija. Prisidėti linkusios Lietu-
va, Vokietija, Belgija ir Portugalija.

Kai kurie kritikai sako, kad toks
atvejis, kai teisės aktas priimamas
glaudesnio bendradarbiavimo srityje,
o ne vienbalsiai, gali sukurti ,,dviejų
greičių Europą” – vienos valstybės
imtų ,,judėti” greičiau nei kitos. Be
to, gali imti kurtis šalių frakcijos ir
kitais klausimais.

,,Tai ne visiškai atitinka ES tiks-
lus”, – sakė šaltinis ES pirmininkau-
jančioje Prancūzijoje, kurį cituoja
,,Reuters” naujienų agentūra.

Lietuvos Teisingumo ministerijo-
je informavo, kad dauguma nuola-
tinių Briuselyje dirbančių valstybių
narių atstovų šį mėnesį palaikė siūly-
mą tęsti glaudesnį bendradarbiavi-
mą. Lietuva taip pat žada prie jo pri-
sijungti, tačiau galutinis sprendimas
bus priimtas gavus Europos Komisi-
jos atsakymą.

Šiuo metu skyrybų taisyklės ES
yra labai skirtingos. Šiaurės šalys
tradiciškai taiko liberalesnes normas,
o katalikiškesnės valstybės yra kon-
servatyvesnės. Tuo tarpu Malta išvis
draudžia skyrybas.

Naujasis dokumentas įsigaliotų
tik gavus Europos Komisijos palaimi-
nimą. Tokiu atveju teisės aktą galėtų
priimti ES Taryba. 

Šiauliai, liepos 24 d. (ELTA) – Prie Kryžių kalno atidarytas turizmo in-
formacijos centras. Pastatą pašventino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis,
ta proga Kryžių kalne pastatytas naujas kryžius. Prieš sekmadienį vyksian-
čius Kryžių kalno atlaidus sakralinį Jurgaičių piliakalnį – 6,5 ha plotą – tvar-
kė gausus būrys talkininkų – Oro gynybos bataliono kariai, Meškuičių seniū-
nijos žmonės, Šiaulių gyventojai. Į kasmetinę Kryžių kalno talką šiemet Meš-
kuičių parapijos klebono bei Šiaulių įgulos kapeliono Tomo Reinio kvietimu
atvyko 20 Karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono šauktinių. Kareiviai iš-
rinko senus, sutręšius kryželius, atstatė išklibusius bei sutvirtino naujai įkas-
tus kryžius, rovė senus medžius. Prie talkininkų prisidėjo ir 30 Vokietijos bei
Šiaulių rajono savanorių, kurie jau dvyliktus metus kas vasarą tvarko rajone
esančius Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų aukų kapus.                         

Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Šiuo metu skyrybų taisyklės Europos Sąjungoje yra labai skirtingos. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.                                                                                 

Žydû kapavieçiû kasinèjimai 
Šnipiškèse sustabdyti
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Povilas Žielys
Geopolitika.lt

Prieš 2008 m. balandžio 2–4 d.
Bukarešte vykusį NATO viršūnių su-
sitikimą, kur iš esmės turėjo būti
sprendžiamas Ukrainos ir Gruzijos
būsimos narystės organizacijoje klau-
simas, Lietuvoje nutiko neįprastas
dalykas – internetinės žiniasklaidos
puslapiuose bent trumpai buvo įsi-
plieskusi diskusija dėl Lietuvos vyk-
domos užsienio politikos.

Diskusijos objektas buvo mūsų
šalies Rytų politikos taktika: ar Lie-
tuva turi beatodairiškai remti vadi-
namųjų Rytų Europos „naujųjų de-
mokratijų” (Ukrainos, Gruzijos) na-
rystę NATO, ar dar truputį palūkėti
ir įsitikinti tose šalyse vykdomų de-
mokratinių pertvarkų tvarumu?

Šio straipsnio tikslas – ne agi-
tuoti už vieną ar kitą požiūrį, bet
kiek įmanoma nešališkiau įvertinti
Lietuvos (ir Vakarų apskritai) vyk-
domos Rytų politikos sėkmes ir ne-
sėkmes 2007 metais. Rytų politika
šiame straipsnyje suprantama kaip
užsienio politika „naujųjų demokra-
tijų” (Ukrainos, Moldovos ir Gruzi-
jos) atžvilgiu.

Demokratijos purslai 
Rytų Europoje

Lietuva (ir jos Vakarų partneriai)
deda visas pastangas, kad trečioji de-
mokratijos banga, anksčiau „apsė-
musi” Lietuvą, nusiristų iki pat Pietų
Kaukazo. Bent jau toks uždavinys
nuolat skelbiamas mūsų šalies poli-
tikų ir pareigūnų kalbose.

Tačiau, kaip teigia skeptiškiau
nusiteikę apžvalgininkai, Ukrainą,
Moldovą ir Gruziją iki šiol pasiekė tik
demokratijos bangos purslai. Esą
„spalvotosios revoliucijos” Gruzijoje
bei Ukrainoje ir dalinis Moldovos val-
dančiojo elito demokratizavimasis
neturėtų būti laikomi baigtine šių ša-
lių kaita.

Kaip sekėsi „naujosioms demo-
kratijoms” vykdyti demokratines
pertvarkas 2007 metais? Ar galima
kalbėti apie padarytą pažangą, kuri
leistų tvirtinti apie Lietuvos (ir jos
Vakarų partnerių) vykdomos Rytų
politikos sėkmę?

Kad būtų išvengta subjektyvių
vertinimų, tegul į šiuos klausimus at-
sako skaičiai. Vienas patikimiausių
šaltinių, pateikiantis kasmet atnau-
jinamas pasaulio valstybių demokra-
tijos indekso vertes, yra JAV organi-
zacija „Freedom House”. Jos inter-
neto svetainėje skelbiamą de-mokra-
tijos indeksą sudaro du vertinimai:
politinės laisvės (skaičiuojamas iš 10-
ies vertinimų) ir piliečių teisių užtik-
rinimo (skaičiuojamas iš 15-os verti-
nimų). Jų suapvalinti vidurkiai pa-
teikiami skalėje nuo 1 iki 7, kur 1 reiš-
kia didžiausią, o 7 – mažiausią laisvę.

Ukrainos ir Moldovos balai per
2007 m. išliko nepakitę. Politinės
laisvės užtikrinimas Ukrainoje verti-
namas 3, o pilietinių teisių užtikrini-
mas – 2 balais, šalis priskiriama prie
„laisvų” kategorijos. Moldova 2007
m. liko „iš dalies laisvų” šalių kate-
gorijoje. Politinės laisvės užtikrini-
mas Moldovoje vertinamas 3, o pilie-
tinių teisių apsauga – 4 balais.

Gruzija, „Freedom House” ver-
tinimu, per 2007 m. ne tik netapo de-
mokratiškesnė, bet ir žengė žingsnį
priešinga kryptimi. Lyginant su 2006
m., šioje Pietų Kaukazo šalyje pablo-
gėjo ir politinės laisvės užtikrinimas,
ir pilietinių teisių apsauga (abu balai
smuktelėjo nuo 3 iki 4). Galima nu-
manyti, kad prastesnį demokratijos
padėties Gruzijoje vertinimą lėmė
2007 m. lapkričio įvykiai. Tą mėnesį
Gruzijos policijos pajėgos išvaikė dau-
giatūkstantinį opozicijos susirinki-
mą, o prezidentas Michail Saakašvili
nutarė įvesti nepaprastąją padėtį, lai-
kinai suvaržydamas susirinkimų ir
žodžio laisves.

Įdomumo dėlei galima paminėti,
kad Lietuvoje veikiančią demokratiją
„Freedom House” 1999 m. vertino
kur kas geresniais balais, nei šian-
dien vertina Ukrainą, Moldovą ar
Gruziją. 1999 m., kai buvo patvirtin-
tas Narystės NATO veiksmų planas
Lietuvai, politinės laisvės užtikrini-
mas mūsų šalyje buvo įvertintas 1 ba-
lu, o pilietinių teisių apsauga – 2 ba-
lais. Šis palyginimas liudytų, kad kai
kurių apžvalgininkų keliamas klau-
simas, ar ne per anksti Ukrainai ir
Gruzijai belstis į NATO duris, nėra
visai be pagrindo.

Po NATO skėčiu skuba ne visi

Kitas Lietuvos Rytų politikos už-
davinys, kurį nuolat kartoja mūsų ša-
lies politikai ir pareigūnai, yra „nau-
jųjų demokratijų” suartėjimas su
NATO ir ES. Deja, išmatuoti per
2007 m. padarytą pažangą šioje sri-
tyje taip pat nėra lengva.

Kokybiškai naujo santykių su
NATO ar ES etapo, išreikšto atitin-
kamomis sutartimis, nė viena iš
„naujųjų demokratijų” 2007 metais
nepasiekė. O kitų vertinimo kriterijų
nelabai ir yra, jei nenorima nuklysti į
subjektyvių aiškinimų sritį. Šį teiginį
galima pailiustruoti pavyzdžiu jau iš
2008 metų: ar visai tikslu būtų
tvirtinti, kad Bukarešto NATO vir-
šūnių susitikime organizacija paža-
dėjo Ukrainai ir Gruzijai visateisę na-
rystę? Ar reikėtų šį įvykį laikyti Uk-
rainos ir Gruzijos santykių su NATO
proveržiu?

Lietuvos Rytû politika: 2007 metû laimèjimai
Tačiau, kalbant apie „naujųjų de-

mokratijų” suartėjimą su NATO ir
ES, galima pasitelkti kitą kriterijų –
Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos vi-
suomenių paramą šių šalių narystei
NATO ir ES. Juk vertybinė visuome-
nės nuostata yra ne mažiau svarbi už
oficialų valdžios dialogą su euro-
atlantinėmis organizacijomis. Prova-
karietiškų pažiūrų stiprėjimą Rytų
Europos šalyse reikėtų laikyti neabe-
jotina Lietuvos (ir jos Vakarų partne-
rių) vykdomos Rytų politikos sėkme.

Mažiausiai klausimų kelia Gru-
zijos atvejis. Kaip rodo Tarptautinio
respublikonų instituto atliktų ap-
klausų duomenys, 2006 m. balandį
narystės NATO šalininkų šioje šalyje
buvo 74 proc., priešininkų – 10 proc.
2007 m. narystės NATO šalininkų
dalis jau perkopė per 80 proc., o prie-
šininkų gretos beveik visiškai ištirpo.
Iš tiesų tokios pat nuotaikos pastebė-
tos ir dėl Gruzijos visuomenės para-
mos šalies narystei ES.

Moldovos gyventojai savo šalies
narystės NATO ir ES taip džiaugs-
mingai netroško. Kišiniov įsteigto
Viešosios politikos instituto atliktų
apklausų duomenimis, narystės ES
šalininkų Moldovoje nuo 2006 m. lap-
kričio iki 2007 m. lapkričio pagausėjo
nuo 68 proc. iki 76 proc. Pora pro-
centų padidėjo ir narystei ES nepri-
tariančių moldavų dalis (nuo 6 iki 8
proc.). Tačiau dėl narystės NATO
pastebėta visiškai priešinga kryptis:
2006 m. lapkritį Moldovos narystei
NATO pritarė 34 proc. gyventojų, o
2007 m. lapkritį tokių jau tebuvo tik
23 proc. Narystės NATO priešininkų
atitinkamai pagausėjo nuo 18 iki 41
proc.

Ukrainoje visuomenės nuomonė
per 2007 m. beveik nepakito. Ukrai-
nos A. Razumkov ekonominių ir po-
litinių tyrimų centro duomenimis,
narystės NATO šalininkų dalis 2007
m. svyravo apie 16–21 proc. ir buvo
kur kas mažesnė už narystei NATO
nepritariančiųjų dalį. Narystės ES at-
žvilgiu ukrainiečiai nusiteikę palan-
kiau: 2007 m. šalininkų buvo apie 46
–54 proc., o priešininkų – apie 29–36
proc.

Taigi vieninteliu Rytų politikos
fronto laimėjimu laikytina tai, kad
per 2007 m. Moldovoje akivaizdžiai
sustiprėjo parama šalies narystei ES.
O nesėkme reikėtų laikyti tai, kad
daugumos ukrainiečių skepticizmas
NATO atžvilgiu nesumažėjo, o mol-
davų – netgi ženkliai padidėjo. Bet,
prieš darant kokias nors išvadas, rei-
kėtų grįžti prie Lietuvos pavyzdžio.

Įdomu prisiminti, kad 2000 m.,
kai Lietuva jau buvo pradėjusi vyk-
dyti Narystės NATO veiksmų planą,
narystei NATO nepritariančių lietu-
vių dalis vis dar buvo didesnė už jai
pritariančių tautiečių dalį. 2000 m.
liepą „Baltijos tyrimų” atliktos ap-
klausos duomenimis, NATO rėmėjų
buvo 35 proc., o priešininkų – 47
proc. Šis faktas turėtų priversti susi-
mąstyti tuos, kurie menką Ukrainos
gyventojų paramą narystei NATO
nurodo kaip pagrindinę kliūtį šios ša-
lies kelyje į visateisę narystę.

Skaičiuojame viščiukus...

Apibendrinant nėra sunku atsa-
kyti į klausimą, ar 2007 m. Lietuva
(kartu su partnerėmis) padarė pažan-
gą, įgyvendindama du šiame straips-
nyje aptartus Rytų politikos uždavi-
nius – skatindama demokratines
pertvarkas „naujosiose demokratijo-
se” ir stiprindama jų visuomenių pro-
vakarietiškas nuostatas. Skaičiai ro-
do, kad apčiuopiamos pažangos per
2007 m. nepadaryta.

Vis dėlto reikia pripažinti, kad
šie Rytų politikos uždaviniai gali būti
išspręsti tik per ilgą laiką. Politiniai
režimai ir visuomenės vertybės nepa-
sikeičia per vienerius metus. Kant-
rybe turi apsišarvuoti ne tik Lietuvos
užsienio politikos kūrėjai, bet ir jų
kritikai.

Bet esama ir ne tokių „globalių”
Lietuvos Rytų politikos uždavinių,
susijusių su mūsų šalies verslo įsit-
virtinimu Rytų Europoje ir Lietuvai
naudingų energetinių projektų plėt-
ra. Ar 2007 m. buvo padaryta pažan-
ga šioje srityje, bus mėginama įver-
tinti antroje šio straipsnio dalyje.

Vertybinė visuomenės nuostata yra ne
mažiau svarbi už oficialų valdžios dia-
logą su euroatlantinėmis organizacijo-
mis.    Eltos nuotr.



PAGUODOS TELEFONAS 
1-866-438-7400

Skambinkite nemokamai kiekvienâ
ketvirtadienî, nuo 6 val. v. iki 9 val. v. 
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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

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

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

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

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

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

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

663300--994411--22660099

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

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

AANNDDRREEWW EENNGGEELL,, 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

DEGALŲ TAUPYMAS: 
ĮSIVAIZDAVIMAS AR TIKROVĖ?

Ar įmanoma sutaupyti, vis ky-
lant degalų kainoms? Šis klausimas,
be abejo, pastaruosius porą me tų ka-
muoja daugelį amerikiečių. Ne verta
ir neigti, jog kaskart, apsilankius de-
galinėje, beveik visi pati riame daug
nemalonių išgyvenimų, stebėdami,
kaip degalų bake negrįžtamai pra-
dingsta sunkiai uždirbtos dešimtinės.
Ir nesvarbu, kas dėl to kaltas – didė-
janti naftos produktų pa klausa pa-
saulyje, rinkos spekuliacijos ar karas
Artimuosiuose Rytuose. Vartotojams
terūpi, kaip iš vengti katastrofiškų
brangimo pa sekmių, ar bent pasiekti,
kad jos kuo mažiau pakenktų jų šei-
mos piniginei. 

Galbūt nustebsite, bet, pasirodo,
sutaupyti galima. Ir tam visiškai ne -
būtina investuoti į naują elektra va-
romą automobilį ar naršyti po inter-
netą, ieškant degalinių, parduo-
dančių degalus keliais centais pigiau
(kurios kaip tyčia visuomet pasirodo
besančios nežmoniškai toli nuo jūsų
namų). Pasinaudoję šiais paprastais
pa tarimais, be abejo, negalėsite pasi-
girti perpus sumažinę išlaidas dega-
lams, tačiau, ilgesnį laiką jų prisilai-
kydami, tikrai pajusite skirtumą.

•Automobilio būklė. Bet kuris
automechanikas jums pasakys, jog
techniškai tvarkingi, rūpestingai su-
reguliuoti automobilių varikliai ryja
mažiau degalų – patikėkite, tai tiesa,
o ne reklaminės klientų vilionės. To-
dėl nepagailėkite pinigų va riklio su-
reguliavimui (,,tuning”), pastoviems
oro filtrų bei tepalų keitimams. Ne-
verta pamiršti ir ratų su vedimo
(,,wheel alignment”) bei pa dangų
būklės.

•Vairavimo būdas. Venkite lai -
kyti variklį užvestą, jei automobilis
ne juda. Tai – kvaila ir be galo neeko-
nomiška. Taip pat nereikėtų be reika-
lo stabdyti ir įsibėgėti – at liekant
šiuos veiksmus automobilis sunaudo-
ja daugiausia degalų. Sie kian tiems
išspausti kuo daugiau my lių kiekvie-
nam galonui degalų, specialistai pa-
taria greitkeliuose daž niau naudoti
„cruise control” bei „over drive”
funkcijas, kurios yra beveik visuose
šiuolaikiniuose automobiliuose. Pa-
galiau, derėtų žinoti, jog degalų są-
naudos nuvažiuoto atstumo atžvilgiu
ima sparčiai didėti važiuojant dides-

niu, nei 60 mylių per valandą greičiu
– taigi, galite laikyti tai papildoma
priežastimi paisyti grei čio apriboji-
mų.

•Elgesys. Pirmiausia, išnagrinė-
kite galimybes naudotis viešuoju
transportu. Žinoma, daug priklauso
nuo to, kokioje vietovėje gyvenate.
Ne paslaptis, kad JAV šiuo atžvilgiu
gerokai atsilieka nuo Europos ir gali-
ma ant pirštų suskaičiuoti didmies -
čius, kuriuose viešojo transporto sis-
tema yra puikiai (ar bent pakenčia-
mai) išvystyta. Belieka tikėtis, kad
valdininkai, suvokę problemos svar-
bumą, ims plėsti viešojo transporto
tin klus. 

Be kita ko, kartais sutaupyti pa-
deda paprastas planavimas: kur kas
naudingiau išnaudosite laiką ir dega-
lus, jei, užuot tris kartus keliavę į tris
skirtingose vietose esančias parduo-
tuves, apsipirksite tik vienoje jų, o į
kitas dvi užsuksite vėliau, kai jos bus
pakeliui (važiuojant į darbą, svečius
ir pan.). Jei sustojimo vietos yra pa-
keliui, automobilis, keliauda mas tarp
jų dar šiltu varikliu, sunaudos kur
kas mažiau degalų, nei iš naujo už-
vedamas, kaskart važiuojant į kiek-
vieną vietą atskirai. Norėdami tau -
pyti degalus, nesivežiokite bagaži nėje
ar sunkvežimio priekaboje ne reika-
lingų daiktų – papildomas 100 svarų
balastas sumažina automobilio dega-
lų sunaudojimo naudingumo rodik-
lius keletu procentų. Pagaliau, vertė-
tų pagalvoti ir apie bendras ke liones
automobiliu (bei bendras iš laidas de-
galams), jei tik yra proga – su bendra-
darbiais ar kaimynais. 

•Degalai. Naudokite degalų ti -
pą, nurodytą jūsų automobilio naudo-
jimosi instrukcijoje. Specialistų tei gi-
mu, nėra prasmės pilti į baką aukš-
tesnio oktanų skaičiaus degalų, jei
instrukcijoje to nereikalaujama –
automobilis nuo to smarkiai neišloš,
o piniginė gerokai nukentės. Nesu si-
viliokite įvairiais prekybininkų bru-
kamais ,,degalų taupymo” prie tai sais
bei įrengimais, kadangi, nepaisant
brangiai kainuojančių rek la mos kam-
panijų, vienareikšmiškų pa tvirtinimų
apie šių priemonių naudą iki šiol nė-
ra. 

Pagal žiniasklaidos informaciją
parengė Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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

LAKE COUNTY
PLASTIC SURGERY

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

www.lc-plasticsurgery.com

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

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

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

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

Valandos pagal susitarimâ

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�
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

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

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

GinekologijaDr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

Sudoku Nr. 3 atsakymai

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

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

,,Draugo” sudoku Nr. 3 teisingai išsprendė ir mums atsakymus atsiuntė
Vida Bučmienė iš Cleveland, OH ir K. J. M. iš Chicago, IL mums parašęs,
jog ,,tai yra įdomus smegenų gimnastikos metodas”. Ačiū sprendėjams.
Lauksime Jūsų atsakymų ir toliau. Visiems primename, kad tiek sudoku, tiek
kryžiažodžių atsakymus mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd
St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-
585-8284. 

PARODA, SKIRTA LIETUVOS VARDO
TŪKSTANTMEČIUI

Lietuvos etnokosmologijos mu-
ziejus, atversiantis duris po remon-
to darbų jau šį rudenį, pasiūlys vi-
siems lankytojams geresnes sąlygas
bei didesnes erdves. Vien tik lanky-
tojams skirta erdvė užims daugiau
kaip 700 kv. m., t. y. bus tris kartus
didesnė nei iki remonto.

Lietuvos etnokosmologijos mu-
ziejus, kuris yra pirmas ir kol kas
vienintelis tokio pobūdžio muziejus
pasaulyje, planuoja rengti dar įspū-
dingesnes dienines programas bei
kokybiškesnius dangaus objektų ste-
bėjimus ir fotografavimus nakties
metu, nes po remonto pradės veikti
už paramos lėšas pirktas naujas ir
vienas iš didžiausių Europoje visuo-
menei skirtų teleskopų.

„Mūsų svečius nustebins kos-
minis muziejaus vidus. Ankstesnis
muziejus buvo pastatytas atkarto-
jant kosminio medžio koncepciją, o
po remonto įgauna dar vieną kosmi-
nio laivo – atskridusio ar nuskren-
dančio – įvaizdį. Visas architektūri-
nis ansamblis, sudarytas iš stiklo ir
aliuminio, iškilęs nuostabiame gam-
tos prieglobstyje Aukštaitijoje, tik
sustiprins modernumo ir mitiškumo
atmosferą”, – pasakoja Lietuvos et-
nokosmologijos muziejaus direkto-
rius  dr. G. Kakaras.

Rekonstruotame muziejuje 2009
m. bus atidaryta paroda „Visata ir
žmogus”, skirta Lietuvos vardo tūk-
stantmečiui paminėti.

Bernardinai.lt

Tokio bokšto muziejaus lankytojai jau neišvys. Vietoj jo puikuosis
kur kas gražesnis pastatas.  
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SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

MÙSÛ ÕEIMOSE �

Linkime dar daug gražių metų kartu!

Prieš 50 metų, liepos 26 d.,
jaunutė Alesė Ankudavičiūtė
su mainė aukso žiedus su Kos -

tu Rašymu. Mišias atnašavo a. a.
kun. Jonas Ažubalis, santuoka buvo
suteikta buvusioj šv. Jono (Toronte)
parapijos bažnyčioje. Parapijos salėje
įvyko šaunios vaišės. Dalyvavo daug
drau gų ir dar daugiau giminių, suva -
žia vusių net iš tolimos Amerikos.
Ilgai sukosi poros, o jaunieji nieko
ki to nematė, tik vienas kitą.

Greit prabėgo tie metai. Jaunieji
Rašymai užaugino du stiprius sūnus,
Antaną ir Algį, kurie dabar patys
augina savo šeimas. Antanas ir Algis
nutarė, kad būtų labai gražu tinka-
mai atšvęsti šią ypatingą jų tėvelių
šven tę. Taip ir padarė. 

Gegužės 25 d. Lietuvos Kan -
kinių šventovėje, Missisaugoje
(Kana doje), buvo atnašautos šv. Mi -
šios Alesės ir Kosto Rašymų intenci-
jai. Iš toli ir iš arti rinkosi giminės ir
drau gai dalyvauti jų šventėje. Po Mi -
šių visi važiavo į ,,Old Mill” resto ra -
ną, kur laukė smagi puota. Stalai bu -
vo labai gražiai papuošti auksinėmis
stal tiesėmis ir mažomis baltomis bei
auk sinėmis gėlėmis. Vaišių stalas
buvo gausus. Ant kito stalo buvo su-
dėtos nuotraukos, sveikinimai, gėlės
ir dovanos. Puotą vedė vy resnysis
sūnus Antanas, dabar gyve nantis Či-
kagoje. Jis su švelniu hu moru pami-
nėjo tėvelių gyvenimo pra džią (kiek

jis jos prisiminė ar girdėjo iš kitų).
Prelatas kun. Jonas Staškevičius su-
kalbėjo maldą prieš va karienę. Bet
pirmiau jis padarė staigmeną. Pa-
kvietęs ,,jaunuosius” į priekį, jis
jiems atnaujino vestuvi nius pažadus,
pasakytus prieš 50 me tų. 

Po labai skanių pietų vyko
sveikinimai. Pabrolių bei brolių ir se -
serų vardu sveikino Algimantas An -
kus, krikšto vaikų vardu kalbėjo Ra -
mutė Birgelytė-Žiūraitienė. Kos tui ir
Ale sei buvo įteiktas popiežiaus svei -
kinimas, kurį parūpino sūnus Algis.
Sekė įvairūs sveikinimai iš Toronto
miesto savivaldybės, Ontario provin-
cijos ir Kanados valdžios atstovų,
kuriuos parūpino krikšto duktė Ra -
mutė. Taip pat buvo gauta nemažai
sveikinimų iš giminių iš Lietuvos,
ku  riuos perskaitė Antanas. Sukak -
tuvininkams buvo įteikta didžiausia
gė lių pokštė, Algis tėvelius perišo
spe cialiai padaryta juosta ir jiems
abiems buvo sugiedota ,,Ilgiausių
metų”. 

Labai gražiai buvo paminėtas
Ale sės ir Kosto Rašymų jubiliejus.
Dar ilgai svečiai sėdėjo salėje ir dali-
josi įspūdžiais, dar ilgai mažieji anū -
kai Domukas, Vincukas ir Lukutis
lakstė su vyresniais pusbroliais. Il-
giausių metų Alesei ir Kostui ir lin-
kime dar daug gražių metų kartu.

DAR

Prieš 50 metų aukso žiedus sumainę Alesė ir Kostas Rašymai.

Prisimenu, kokios gražios buvo
dienos Fredoje... Kaip aš mėgau lais-
valaikiu ką nors veikti sodelyje prie
gėlių, tai buvo geriausias poilsis nuo
kny gų, nuo matematikos, nuo pas -
kaitų. Tikiuosi, visko dar sulauksiu,
kai grįšiu į tėvynę. Tvirtai tuo tikiu ir
ne kantriai laukiu. 

42. 1948 m. gegužės 12 d.
Šiandien poilsio diena, tai sėdau

jums visiems rašyti. Poilsio dienos tik
tam ir naudojamos – laiškams rašyti
ar ką nors paskaityti. Nesirūpinkite
dėl mano adreso pasikeitimo, jis pa-
kito labai mažai,  o atstumas nuo se-
nosios vietos – tik 2–3 kilometrai.
Taigi dėl to pasikeitimo laiškus gausi-
me,  nors ir senu adresu rašytus.

Jūsų siųsti pinigai jau įrašyti į
mano asmeninę sąskaitą ir, tikiuosi,
greitai kartu su „rev. sveikinimais”
gauti 100 rublių, kaip man priklauso
mėnesiui. Man tai labai didelė para-
ma.

Kaip ir anksčiau dirbu kubiliumi
plataus vartojimo gaminių ceche. Ga-
miname 1,500 litrų tūrio kubilus.
Dar bas reikalauja tikslumo ir atsa-
kingumo. Pastebiu, kad mane dabar
dažnai skiria tokiems darbams, kur
reikia, kad greičiau viskas vyktų. Tai
to loka nuo mano pamėgtos srities –
me chanikos, bet aš visada stengiuosi
dir bti ir kartu mokytis. Gyvenime
vis kas bus naudinga.

Neseniai Leokadija ir Petrutė pa-
rašė daugiau apie tėviškę Dalginę,
kas ten dabar pasiliko ir kas šeimi -
nin kauja. Aš džiaugiuosi, kad ten
dabar gyvena brolienės Onutės se -
suo. Ji gera šeimininkė. Tikiuosi,
galė sime ir mes visi kada nors ten vėl
su sirinkti, prisiglausti. Pas mus irgi
truputį atšilo, nors čia orai labai ne -
pas tovūs. Naktys labai šviesios, greit
beveik visai nebus nakties, gal tik
2–3 valandos ir tai ne tamsa – prieb-
landa. Visiems linkėjimai. Juozas.

43. 1948 m. birželio 1 d.
Kurį laiką negalėjau Jums rašyti,

buvo daug darbo, o dabar, poilsio die-
ną, vėl rašau. Pakito mano adresas,
tapo toks, koks buvo anksčiau, t.y.
ne bereikia rašyti „Zavodskaja”, o tie-
siog – 239/3.

Vėl dirbu ten, kur anksčiau. Ne-
žinau, kaip bus toliau, bet dabar dir-
bu braižytoju-konstruktoriumi, vis
tame pačiame plataus vartojimo ga-
minių ceche. Darbo sritis toloka nuo
man patikusios specialybės – varik-
lių, bet visgi technika. Pradžioje man
sunku ir nedrąsu, tuo labiau, kad net
7 metus tokiais darbais neužsiėmiau
ir daug ką pamiršau. Labai daug man
pa deda Jūsų atsiųstos knygos ir brai-
žybos įrankiai. Prašau, atsiųskite
man logaritminę liniuotę. Jūs man
ra šėte, kad negalėjote jos atsiųsti, nes
ten vokiški užrašai. Aš čia dėl to pa -
siteiravau, pažadėjo praleisti. Prie li -
niuotės pridėkite ir knygutę apie ją,
jei ji dar išlikusi. Autorius – prof. Ko -
lupaila. Dar prašau atsiųskite, jei
gau site, porą kietų pieštukų braižy-
mui, juodo ir mėlyno tušo. Tarp mano
daiktų buvo metalinė matuoklė. At -

siųskite, jei dar kur nors nenusime tė.
Darbui reikalingų knygų kol kas

už tenka. Jeigu gausite, atsiųskite
knygą apie metalo apdirbimą pjo vi-
mu (man tenka susipažinti su me ta lo
frezavimu). Reikia žinoti apie me džio
apdirbimą staklėmis. Tik ne siųskite
labai senų knygų – visi tech ni niai
duomenys keičiasi.

Tų visų daiktų man labai reikia.
Aš patenkintas naujuoju darbu ir no -
rėčiau jame ilgiau išsilaikyti. Viso ge -
ro visiems. Jūsų Juozas.

44. 1948 m. liepos 8 d.
Prašau dar kartą padėkokite pro-

fesoriui Mošinskiui, kad jis iš savo
bib liotekos paskyrė man, savo moki-
niui, tokais man reikalingas prakti -
koje knygas.

Savo dabartiniu braižytojo-kon-
struktoriaus darbu esu patenkintas.
Kad tik ilgiau išsilaikyčiau... Čia vis -
ko pasitaiko, darbas dažnai nepasto -
vus. Vieną dieną – vienaip, kitą dieną
– kitaip... Viso gero. Juozas.

45. 1948 m. liepos 18 d.
(Laiškas rašytas lietuviškai – L.

R.).
Brangioji Teta, šiandien nuta -

riau rašyti jums gimtąja kalba. Iš
ank sto atsiprašau už rašybos klaidas,
gaila, bet niekur netenka taip rašyti.
Ir jau maišosi raidės. Bet gimtosios
kal bos neužmiršau. Čia yra keletas
tau tiečių ir mes kasdien pasikalbame
lietuviškai. Ši kalba mums visiems
brangi.

Labai dėkoju už taip man
brangią ir vertingą literatūrą. Šios
kny gos mano darbe neįkainojamos,
jos labai praverčia. Dar kartą šir din -
giausiai dėkokite profesoriui Mošins -
kiui už tokias brangias knygas ir už
pa sitikėjimą manimi. Aš tas knygas
išsaugosiu ir, tikiuosi, su jomis grįžti
į brangiąją tėvynę. Ir tada galėsiu
pro fe soriui pats asmeniškai padėkoti.

Šiomis knygomis naudojuosi ne
tik aš, bet ir mano artimieji draugai.
Ypač dažnai šias knygas skaitau su
savo draugu austru inžinieriumi Zoi-
tel Helmut. Jis yra inžinerijos mok-
slų daktaras, turįs labai plačią prak-
tiką. Jo patarimai man labai vertingi
ir jis juos man mielai teikia. Man jo
labai gaila, kad jis iki šiol dar nesti -
prus rusų kalboje. Dažnai jam būnu
vertėju. Susikalbu su juo vokiškai.

Šiam savo draugui aš irgi norė-
čiau padėti. Gal Jūs galėtumėte suži-
noti, ar jo šeimos gyvenvietė yra šioje
pusėje, ar anapus. Jeigu šioje pusėje –
pasiteiraukite apie jo tėvus, šeimą.
Gal galima duoti jiems žinią, kad jis
gyvas, nenurodant, kur jis randasi.
Jo adresas: I. M. Voiten, Sankt-Poel-
ten. N-Osterreich. Ten jis ilgai dirbo.
Tik prašau, brangioji Teta, ten ra -
šykite tik tada, jei toji vieta yra šioje
pusėje. Kitaip ir man, ir jam bus di-
deli nemalonumai.

Atsiprašau, kad tokiu reikalu į
Jus kreipiuosi, bet supraskite jo pa-
dėtį ir mano norą jam, kaip artimui
žmogui, padėti.

Juozo Siručio laiškai 
iš Sibiro lagerių 
(1945—1950)

Nr. 13

Tęsinį skaitykite kitame šeštadienio
numeryje.

IESKO DARBO

* Moteris ieško darbo. Dirba su sun -
kiais ligoniais ir su visomis apara tū-
romis. Geros rekomendacijos. Tel.
773-396-9232.

* Moteris, gyvenanti Vernon Hills,
IL, ieško darbo. Siūlyti įvairius va -
riantus. Tel. 773-592-4064.

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai -
ruo ja, minimali anglų kalba. Tel. 630-
552-4169.

* Sąžiningas vyras gali prižiūrėti
namus, pagyvenusius žmones, gali
pa keisti ar išleisti atostogų. Pagei -
dautina Melrose Park ar aplinki -

niuose rajonuose. Tel. 708-345-3258.

* Moteris ieško darbo nuo rugpjūčio
20 d. Gali pakeisti penkiems mėne -
siams. Siūlyti ir kitus variantus. Tel.
773-574-7478.

* Moteris ieško darbo po pietų, nak-
timis, savaitgaliais pietvakariniuose
rajonuose. Patirtis, rekomendacijos,
automobilis, dokumentai. Tel. 708-
262-1212.

* Moteris, turinti ilgametę patirtį ir
legalius dokumentus, ieško nuola-
tinio darbo prie senelių su gyvenimu.
Gali pakeisti. Siūlyti variantus. Tel.
773-767-8806 arba 630-677-7467.



12                   DRAUGAS, 2008 m. liepos 26 d., šeštadienis

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

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•••

SIÙLO DARBÂ

Seneliû namai (6 vietû) saulètoje
Kalifornijoje. Jauki namû aplinka,
puikus maistas, rùpestinga prieñiùra.

Laukiame Jùsû! Leidimas:
#197607449. Renata Guñauskienè

(661)-702-1808

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

HONIG – BELL

PRIEŽIÙRA

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

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

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

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

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

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

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

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

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

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

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

IÕNUOMOJA

PARDUODA

IIššnnuuoommoojjaammii du 4 kamb.  butai.
Vienas Cicero miestelyje, o kitas
Kedzie ir 66 pl. su baldais. Netoli
parduotuvių. Geras susisiekimas.
Tel. 708-656-6599

NuolaidaNuolaida
Užprenumeravus „DRAUGĄ” metams 

mokslo baigimo, vardadienio ar      
gimtadienio proga, vieną mėnesį
„Draugą” siųsime nemokamai.

vardas, pavardė

adresas

telefono numeris

Siųskite: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street,  Chicago, IL 60629

Nuolaida galioja naujoms prenumeratoms JAV. 
Metinės prenumeratos kaina  – $150.00. ,,Draugą” siųsime 13 mėnesių.

Visiems lietuviams žinoma Ričardo
Spitrio spaustuvė persikėlė į naują
vietą ir pakeitė pavadinimą. „Baltų
Spaustuvės” tel. (773) 474-3985. Kai-
nos ir spaudinių pobūdis nepasikeitė.
Spausdiname knygas, žurnalus, brošiū-
ras, katalogus, renginių programas ir t. t.

PRANEŠIMAS

Parduodu 2-jų kambarių
butą Lietuvoje. 

Kaina 80,000 dol. 

Tel. 773-952-9187

SKELBIMÛ SKYRIAUS

TEL. 773-585-9500
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Tos dalies gyvenimo aprašy-
mo vengimas, be abejo, atsilie-
pia ir prenumeratorių skaičiui.
Kita spauda moka ir net sugeba
konkuruoti. Atrodo, kad ,,Drau-
gas” ir toliau pasikliauja aukų
rinkimu, o ne rinkos konkuren-
cija. Kokia Jūsų pozicija tuo
reikalu?

—  Kalbant apie spaudos leidi-
nių konkurenciją, reikėtų skirti ke-
letą dalykų. Konkuruoti galima turi-
niu, t. y. temomis, kurios parenka-
mos spausdinti laikraštyje. Vienas iš
būdų patraukti skaitytojo dėmesį —
imtis Jūsų suminėtų skandalingų te-
mų, intrigų ir įtampų. Tačiau net ir
pasirinkus tokį kelią, galima rinktis,
kaip tai padaryti: išryškinti tik skan-
dalingąją įvykio pusę, pradedant
sensacingu ir ne visada tikrovę ats-
pindinčiu pavadinimu; remtis tik tą
sensaciją remiančiais faktais ir paš-
nekovais, ar atvirkščiai — bandyti
net ir į sensaciją pažvelgti tiriamuo-
ju žvilgsniu, nepamiršti paminėti ir
kitų, beveik visada egzistuojančių
požiūrio taškų. Tai yra, pasirinkti
kiek ,,ramesnį” žurnalistikos žanrą.
Jūs teisus, sakydamas, jog jau apie
šimtmetį gyvuojantis ,,Draugas” iš
tikrųjų vis dar pasikliauja aukų rin-
kimu, o ne, pavyzdžiui, dienraščio
reklamavimu, agresyvesne vadyba ir
administravimu — tuo, ką Jūs vadi-
nate rinkos konkurencija. Manau,
kad ,,Draugas” turėtų kur kas kūry-
biškiau derinti šias dvi puses: aukų
rinkimą ir teisioginį konkuravimą.

— Ne per seniausiai tam tik-
rą šurmulį sukėlė Monikos
Bončkutės rūpestis pilvažmo-
giais ir Dariaus Udrio ketinimas
praplėsti Lietuvių šokių šventės
apimtį. Atsiliepimų buvo įvairių
ir prieštaraujančių. Ar yra kas
blogo skirti šiems ir panašiems
atvejams bent dalį laikraščio
vietos?

—  Klysčiau, sakydama, jog į bet
kokį, taigi ir ,,Draugo”, laikraštį turi
patekti visa informacija. Jos tiek
daug, kad nori nenori turi atsirinkti
ir atsijoti pelus nuo grūdų. Kaip tai
padaryti ir yra viena iš mano, kaip
vyr. redaktorės, pareigų. Vis dėlto
kaip žurnalistė ir redaktorė negaliu
nekreipti dėmesio net ir į mažiausią
šurmulį. Jis turi pakliūti į dienraščio
akiratį ir, jeigu šurmulys plečiasi, įt-
raukdamas vis daugiau aplinkinių,
apimdamas naujas temas, manau, jis
vertas bent poros sakinių ir ,,Drau-
ge”. Bet ir vėl, svarbu, kaip tai pada-
ryti: ar iš karto nuo to šurmulio atsi-
riboti, pvz., parašant kritišką veda-
mąjį ar straipsnį, ar ieškoti žmonių,
kurie tą šurmulį pakomentuotų,
įvertintų, ar palikti visa tai aptarti
skaitytojams ,,Laiškų” skyriuje. Yra
ir dar viena priežastis, kodėl šie Jūsų
suminėti šurmuliai susilaukė ir
,,Draugo” dėmesio. Manau, jog gyve-
nant Amerikoje, visų pirma reikia
dėmesį skirti Amerikos lietuvių gy-
venimui ir rūpesčiams, kokie jie ne-
reikšmingi lyginant su Lietuvos ar
pasaulio naujienomis būtų. Žinoma,
ir Lietuvos gyvenimas neturėtų būti
pamirštas, tačiau pirmenybę teikiu
JAV lietuvių patirčiai, mūsų kasdie-
nybei, džiaugsmams, atradimams,
laimėjimams ir nesėkmėms.

—  Manau, kad Jūs esate
simpatinga Dariaus Udrio pozi-
cijai. Jis norėjo žydus pritraukti
ir įtraukti į mūsų Šokių šventę.
Jis taip pat rūpinosi žydų iš
Lietuvos muzikinio paveldo po-
puliarinimu JAV ir buvo numa-
tęs jų koncertą. Jūs žydų temo-
mis irgi domitės. Internete skai-
čiau, kad pernai viename žydų
bendruomenės suvažiavime Vil-
niuje skaitėte pranešimą apie
žydų įvaizdį lietuvių literatūro-
je?

—  Kur kas paprasčiau būtų į
bet kokią problemą pažvelgti pro
rakto skylutę, tik iš vienos pusės —
išklausai vieną pusę, susidarai įspū-
dį ir parašai apie tai straipsnį. Bet
nereikia pamiršti, jog bet kokia isto-
rija turi daugiau nei vieną pasakoto-
ją, daugiau nei vieną požiūrio tašką,
taigi ir ne vieną aiškinimą. Su D. Ud-
riu apie jo pasiūlymą į šių metų lie-
pos mėnesį įvyksiančią Tautinių šo-
kių šventę įtraukti ir jidiš šokėjus te-
lefonu kalbėjau dar prieš šiai infor-
macijai pasirodant amerikietiškoje, o
vėliau ir lietuviškoje spaudoje. Tad
pokalbis vyko, kai ir emocijos dar ne-
buvo pakilusios, kaltinimai nepasi-
pylę, vertinimai nesusiformavę, o
svarbiausia — kai dar nebuvo pasis-
kirstyta į priešingas stovyklas. Aš
supratau D. Udrio pasiūlymo pras-
mingumą ir gražius to pasiūlymo
tikslus, todėl iki šiol jam prijaučiu ar,
kaip Jūs sakote, jam simpatizuoju.
Tačiau šiandien apie pasiūlymo ap-
linkybes žinodama daugiau nei prieš
savaitę, manau, jog buvo pasirinktas
ne visai netinkamas laikas ir kelias jį
įgyvendinti. Kai kurios, nors ir labai
vertingos mintys privalo subręsti ar-
ba būti subrandintos. Mano nuojau-
ta sako, jog ateityje šis D. Udrio pa-
siūlymas dar subrandins vaisių. Ge-
rų vaisių.

— Kas daugiausia numuša
ūpą?

—  Daugiausia ūpą numuša ne-
įsiklausymas į kitą, gal ir priešingą
nei tavoji nuomonė, ir nenoras su-
prasti kitą pusę. Kartais tikrai pasi-
junti beviltiškoje padėtyje, kai suvo-
ki, jog tavo pašnekovas arba šiuo me-
tu — skaitytojas ir tavo darbo vert-
intojas tavo žodžius ar straipsnį su-
pranta a priori, t. y. su jau iš anksto
susikurta nuomone, arba supranta
taip, kaip jis ar ji nori, o ne tai, ką
straipsnis siūlo ir nori pasakyti. Taip
pat nuveikto darbo neįvertinimas. 

— Už metų ,,Draugas” švęs
savo šimtąjį gimtadienį. Kaip
tam ruošiamasi? Kaip bendra-
darbiai ir skaitytojai prie to ga-
lėtų prisidėti?

—  Kadangi esu atsakinga už
dienraščio turinį, manau, jog pats
laikas imti galvoti, kokiais straips-
niais, kokia medžiaga sutiksime šį
svarbų jubiliejų. Kol kas esame
pradėję įgyvendinti tik vieną projek-
tą – tai įdomesnių ,,Draugo” archy-
vuose esančių straipsnių, žinučių bei
nuotraukų išspausdinimas. Bet tai
tik vienas iš galimų projektų. Šis Jū-
sų klausimas yra gera proga pakvies-
ti dienraščio skaitytojus siūlyti savo
pasiūlymus.

— Ačiū už pasidalijimą min-
timis, patirtimi ir planais.

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

Dainos, kurias kūrė ir dainavo
tremtiniai tolyn nuo Lietuvos dun-
dančiuose vagonuose, dainos, niū-
niuotos partizanų bunkeriuose ir už-
rašytos mergaičių ryšininkių sąsiu-
vinėliuose, – neabejotinai unikalus
mūsų istorijos bei kultūros paveldas.
Deja, dar mažai žinomas, įvertintas
ir vertinamas. Kompaktinė plokštelė
– dar vienas būdas tokia forma pa-
sikalbėti su klausytoju apie istoriją,
kurią kartais buvo per sunku iš-
reikšti žodžiais.

Partizanų ir tremties dainas at-
lieka Veronika Povilionienė, ansam-
bliai „Blezdinga”, „Bičiuliai”, tautiš-
ka kapelija „Sutaras” ir jaunieji dai-
nininkai – Jonas Čepulis, Rasa Bu-
bulytė, Ieva Narkutė bei Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centro rengiamo mokinių

konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir
netekčių istorija” nugalėtojai. Net
Petro Vyšniausko saksofoną galima
išgirsti. Čia dainuojantys vyresnieji
ir jaunuoliai, pratęsdami tradiciją
daina kalbėti apie svarbiausius daly-
kus, tarsi sumezga okupacijų sutrau-
kytus kartų ryšius.

Greta kompaktinės plokštelės
yra knygelė, kurioje rasite visų dai-
nų žodžius. Plokštelę išleido Lietu-
vos gyventojų genocido ir rezistenci-
jos tyrimo centras 2008 m. 

Kompaktinės plokštelės „O taip
norėjosi gyvent…” kaina  — 19 dol.
Plokštelę galima įsigyti paštu, pride-
dant 9,25 proc. mokestį, užsisakant
IL valstijoje. Persiuntimo kaina – 3 dol.
Persiunčiant daugiau CD, už kiek-
vieną papildomai siunčiamą plokš-
telę – 2.5 dol. siuntimo mokestis. 

,, O taip norėjosi gyventi”

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63th Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

,,DRAUGO” KNYGYNÈLYJE

Kauno arkivyskupija išleido As-
tos Petraitytės sudarytą piligrimo
vadovą ,,Šiluva”. Ši spalvinga knyge-
lė skirta kiekvienam, norinčiam dau-
giau sužinoti apie Šiluvą. 

,,Ar žinai, kad Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo atlaidai Šiluvoje šven-
čiami jau 500 metų? ...kad Marija Ši-
luvoje apsireiškė prieš 400 metų? Tai
bene pirmasis Marijos apsireiškimas
Europoje. ...kad Šiluvos bažnyčiai ir
parapijai veikiai sukaks 550 metų?

...kad Šiluvoje daugiau kaip tris
šimtmečius gerbiamas malonėmis
garsėjantis Dievo Motinos paveiks-
las? ...kad Šiluvoje lankėsi popiežius
Jonas Paulius II?”, – tokie klausimai
surašyti knygelės viršelyje.

Atsakymus į šiuos ir dar daugelį
kitų klausimų rasite perskaitę leidi-
nėlį.

Leidinys skirtas kiekvienam –
išsiruošusiam važiuoti į Šiluvą, ar ką
tik sugrįžusiam, o gal tik šį tą girdė-
jusiam apie Šiluvą ir norinčiam dau-
giau sužinoti.

Tačiau ši knyga-vadovas skiriasi
nuo turistams skirtų. Jame pateikia-
ma ne tik informacija, bet nemažas
pluoštas Šiluvos Marijai skirtų mal-
dų bei giesmių, maldininkams reika-
lingų žinių apie atlaidų ir pamaldų
tradicijas, tvarką. Bet svarbiausia – į
Šiluvą šiame vadove žvelgiama, kaip
į Dievo garbinimo ir tikėjimo sustip-
rinimo vietą.

Knygos kaina  — 7 dol. Knygą ga-
lima įsigyti paštu, pridedant 9,25
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kaina – 3 dol. Persiun-
čiant daugiau knygų, už kiekvieną
papildomą knygą – 2.5 dol. mokestis. 

,,Šiluva” (piligrimo vadovas)

,,Dar būdamas jaunuolis svajo-
jau aprašyti jų tragiškus likimus, ta-
čiau sovietinės okupacijos metais tai
buvo neįmanoma. Tik praėjus pusei
amžiaus, ėmiausi įgyvendinti savo
svajones”, – rašo Vytautas Ažušilis
,,Žodyje skaitytojams”.

Šio autoriaus 4 tomų knyga
,,Auksinis sakalas” – ant ,,Draugo”
knygynėlio lentynų. Autorius  knygą
skiria artėjančiam Lietuvos vardo
paminėjimo tūkstantmečiui ir savo
žmonai Onutei.

Keturių tomų romane vaizduo-
jamas vieno Rytų Lietuvos kaimo li-
kimas.

I tomas apima dešimties metų
lenkų okupacijos laikotarpį iki 1939
metų pabaigos, kai Vilniaus kraštas
buvo grąžintas Lietuvai. Jame vaiz-
duojama Eglynės kaimo žmonių
kova prieš nutautinimą. 

II tome vaizduojami Eglynės
kaimo įvykiai nepriklausomoje Lie-
tuvoje ir pirmosios sovietinės okupa-

cijos metu. 
III tome – Eglynės kaimo įvykiai

hitlerinės okupacijos metais. 
IV, paskutinis romano tomas

skirtas naujai sovietinei okupacijai.
Jame ryškėja herojų tragiški likimai,
jų ryžtas ginti tėvynę, nuožmi kova
su okupantais ir jų pakalikais – stri-
bais.

Daugelis romano herojų žūsta
tikėdami, kad jų kova teisinga. Ar-
timųjų žūtys įkvepia gyvuosius kovai
dėl laisvės.

Kiekvienos knygos kaina  – 20
dol. Jas galima įsigyti paštu, pride-
dant 9,25 proc. mokestį, užsisakant
IL valstijoje. Vienos knygos persiun-
timo kaina – 5 dol. Persiunčiant dau-
giau leidinių – už kiekvieną papildo-
mą knygą – 2.5 dol. mokestis. 

Prieš perkant prašome paskam-
binti administracijai tel. 773-585-
9500.

Parengė L. A.

,,Auksinis sakalas” I–IV tomai
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Esu įrankis Dievo rankoseEsu įrankis Dievo rankose
,,Nuoširdžiai patariu pasiskaityti

Zitą Kirsnauskaitę. Tikrai rasite gra-
žios paguodos ir pasistiprinimo jos
poezijoje”; ,,Neužginčijamas poezijos
tyrumas ir grožis”; ,,Man labai patin-
ka Zitos Kirsnauskaitės poezija. Tik-
rai patinka. Teko būti ne viename jos
renginyje, ji pati ypatingai gerai skai-
to, kas nebūdinga poetui. O žmonių
žmonelių buvo susirinkę!”; ,,Širdin-
gas ačiū gerbiamai poetei Zitai Kirs-
nauskaitei už nuostabias eiles.  Labai
graži jos poezija” – tai tik keletas pa -
sisakymų apie poetę Z. Kirsnaus kai tę,
kurios knygos ,,Ant angelo spar no”
pristatymas vyks rugpjūčio 3 d. Pa -
saulio lietuvių muziejuje, PLC, Le -
monte.

Prisipažinsiu, kad tokios poetės
nebuvau girdėjusi. Perskaičiusi ko -
men  tarus internetinėse svetainėse net
pagalvojau – kaip aš nežinau jos,
kodėl nieko Lietuvoje negirdėjau, juk
dažnai lankydavausi poezijos vaka -
ruo   se? Tik vėliau supratau, kodėl
taip atsitiko.  Pirmoji poetės eilėraš -
čių knyga pa si rodė 1998 metais, kai
aš jau gyvenau Amerikoje.

Tad perskaičiusi skelbimą apie
ren giamą jos penktos knygos prista -
tymą įsiprašiau pas poetę Zitą Kirs -
nauskaitę į svečius.

– Kaip poezija atėjo į Jūsų gy-
venimą?

– Manau, kad poeziją diktuoja
pats gyvenimas. Jeigu žmogus turi
didesnių išgyvenimų arba yra jaut -
resnės sielos, turi kažkas išsilieti –
kaž kas rašo romanus, kažkas kuria
dainas. Mano gyvenime tai yra Dievo
dovana.

– Ar seniai rašote?
– Rašyti pradėjau jaunystėje. Esu

nuo mažens labai religinga. Sovieti-
niais laikais buvo neįmanoma rodyti
meilę sakralinei poezijai ar ja džiaug -
tis. Rašan čiam daug ką reikėdavo
slėpti į stal čių. Taip dariau ir aš. Tik
Lietuvai at gavus nepriklausomybę,
drau gų pa drąsinta, išleidau pirmą ei -
lė raščių knygą ,,Kančios šviesa”
(1998 m.). Tai – išskirtinai sakralinės
poezijos knyga. Po metų išėjo ,,Ne -
dūž tančios viltys”, dar po metų –
,,Vie  na vėjyje”. 2002 metais išėjo
bran desnė knyga ,,Spindinti giesmė”,
kurioje nemažą dalį užima kompozi-
toriaus Liongino Abariaus giesmės ir
romansai, sukurti pagal mano eiles. 

– Kodėl kuriate būtent sak-
ralinę poeziją?

– Todėl, kad mano siela glaudžia -
si prie dangiškų dalykų. Nuo vaikys-
tės pamilau Dangų, Gyvybę. Šeimoje

augome penki vaikai. Mama sakyda-
vo, kad, norint ma ne nusivesti
bažnyčion, reikia turėti daug laiko.
Kai suklupdavau prie al toriaus, ma -
nęs ilgai negalėdavo ati t raukti. Man
būdavo paprasčiausiai gera – ste -
bėda vau aplinką, o ko ne mačiau,
steng  davausi protu pasiekti. 

Gal tas tikėjimas paveldėtas?
Ma no tėvelio sesuo yra pasišventusi
vienuolė, tėvelio teta – taip pat vie -
nuolė. Gal todėl taip mėgstu sak ra -
linę poeziją. Bet rašau ir meilės ly -
riką, tačiau labiausiai mane traukia
gam ta, traukia dvasingumas.

– Kur Jūsų vaikystės, jaunys-
tės takai?

– Esu gimusi Prienuose, tačiau
užaugau Kaune. Prienų rajone gyve -
no mano močiutė, tėvelio mama, pas
kurią aš dažnai lankydavausi. Buvau
labai savo močiutės mylima. Be galo
mylėjau kaimą. Ten ir ežeriukas ne -
di delis, ir augmenijos be galo daug, ir
įvairiausių gyvūnėlių. Man visa tai
bu vo be galo miela.

Vėliau Kaune baigiau vidurinę
mo  kyklą, tada likimas nubloškė į
Lat  viją, ten susipažinau su medicina,
dirbau medicinos seserimi. Po kiek
laiko grįžau į Vilnių, o 2004 metais
at važiavau į Ameriką. Aš esu Dievo
piligrimė. Mėgstu keliauti. Man labai
įdomu susipažinti su įvairiomis kul-
tūromis. Dar gyvenant Lietuvoje man
didelį įspūdį darė Amerikoje esanti
religinė laisvė, kurios visada pati
troškau. Patiko, kad žmogus gali kal -
bėti, ką mano, išpažinti, ką širdis jau -
čia, ir mylėti, ką širdis traukia. Labai
norėjau tą laisvę pajausti, apčiuopti,
realiai pamatyti. Todėl aš esu čia.

– Ilgai ruošiatės čia būti?
– Visada sakau – kaip likimas

duos. Esu molinis indas, o tame inde
yra tai, ką Dievas įdeda. Esu įrankis
Die vo rankose, linkusi pasitenkinti
šia diena, gyventi šia diena, o ateities
planai – viskas Dievo rankose. Todėl
aš tikrai nežinau nei rytdienos, nei
porytdienos.

– Lietuvoje į Jūsų kūrybinius
vakarus ateidavo labai daug
žmonių?

– Salės Lietuvoje tikrai būdavo
pilnos. Žmonių susirinkdavo la bai
daug. Matyt, žmonės buvo ištroškę
religinių eilių, kažko nuoširdaus,  tik -
ro, jausmingo. Ir kai Dievo žodis,
evangelija ar ta vidinė laisvė atsis-
 k leidė per mano poeziją, jiems tai pa -
tiko ir jie į tuos vakarus ėjo. 

– Jūs pati skaitote savo eiles,

kas nebūdinga rašantiems? 
– Kodėl skaitau pati? Čia nieko

ypatingo. Dar besimokydama mokyk -
loje dalyvavau dramos studijos spek-
takliuose, ketverius metus ten esu
vaidinusi pagrindinius vaidmenis.
Mo kykloje bu  vau skaitovė, skaityda -
vau poetų eiles. Nema niau, kad kada
nors pati rašysiu. Tačiau taip likimas
lėmė. Iki tol, kol aš neišleidau savo
poezijos knygų, gana sėkmingai
skaitydavau kitų poetų eiles. Kodėl
poetai nes kai to savo eilių? Turbūt
nemoka jų skaityti. 

– Poezijos vakaruose Jūsų ei -
les skaito garsi Lietuvos aktorė
Gra žina Urbonaitė. Kas  jus su -
vedė? Ar skaitovas, skaityda mas
Jūsų eiles, perduoda klausytojui
tai, ką Jūs jaučiate rašydama
jas?

– Gražina Urbonaitė – tikrai gera
skaitovė, mano bičiule tapusi tiktai
poezijos dėka. Perskaičiusi skelbimą,
ji atėjo į mano antrosios knygos pris-
tatymą Vilniaus mo kytojų namuose.
Perskaičiusi mano eilėraščius, ji atėjo
į renginį susipažinti su jai dar neži-
noma poete. Taip ir užsimezgė mūsų
pažintis. 

Lietuvoje mano kūrybi niuose va -
karuose mes skaitydavome abi. Esa -
me su ja išvažinėjusios visą Lietuvą.
Dabar, man nesant Lietuvoje, ji taip
pat skaito mano poeziją. Ji Lietuvos
poezijos mėgėjams pristatys ir mano
naujausią knygą. 

Ne visi ir aktoriai moka skaityti
eilėraščius. Man taip pat yra tekę nu -
sivilti kai kuriais aktoriais, skai tan -
čiais mano eiles. Gražina mano eiles
skaito puikiai. Ji perteikia mano
poeziją taip, kaip aš ją rašau, kaip ją
jaučiu. Gražiai skaito mano eiles ir
Kauno dramos teatro aktorius Petras
Venslovas, bet G. Urbonaitė vis tik
geriau.

– Kaip Jūs susitikote su
maestro L. Abariumi?

– Tai buvo poeto Stasio Žlibino
su manymas. Išėjus mano antrai kny-
gai, S. Žlibinas atkreipė dėmesį, kad,
jo nuomone, eilės labai ritmingos ir
sakė, kad negalima tų eilių padėti į
stalčių ar palikti vien tik biblio te -
kose. ,,Šiai poezijai skirta gyvuoti”, –
sakė jis ir supažindino mane su L.
Aba  riumi. Mes su  sitikome. Maestro

rankose turėjo mano eilėraščių knygą
ir paklausė ma  nęs, ar gali rašyti mu -
ziką mano eilėms. Taip ketvirtoje
poe zijos knygoje atsirado giesmių pa -
gal mano eilėraščius gaidos, kurios ir
šiandien Lietuvoje sėkmingai atlie -
kamos. 

Ta kūrybinė draugystė tęsiasi iki
šiolei. Yra parašęs ne tik giesmes, bet
ir sukūręs romansų meilės tema.
Prieš porą savaičių gavau iš jo laišką.
Jis yra pasiryžęs parašyti daugiau
geismių mano eilėms. 

Jauna kompo zitorė Vigilija Gase-
vičienė taip pat sukūrė muziką gal
dešimčiai mano eilėraščių.

– Atrodo, kad kartais norite
pabūti viena, nelabai įsileidžiate
skaitytojus į savo vidų.

– Nemanyčiau. Esu labai atvira.
Aš labai myliu žmones, mėgstu ben-
drauti. Tačiau vienatvės valandėlės
yra palaimos oazė. Mėgstu pabūti vie -
numoje. Gal tai meditacinis laiko-
tarpis? Nuolat būnant gyvenimo ru ti -
noje, šurmulyje aš negalėčiau rašyti. 

– O kada rašote – dieną, nak-
tį, ryte, vakare?

– Rašau tik ryte. Vėlai vakare esu
parašiusi tik du eilėraščius. Visi ma -
no eilėraščiai gimsta anksti ryte –
ket virtą, penktą valandą. Mėgstu
rytą – bundantį, gaivų, gražų, tyrą.
Tuomet gamta dar miega, bet jauti,
kad tuoj tuoj prabus. Ypatingai vasa -
ros metu, kai brėkštančio ryto tyloje
gali išgirsti upelio čiurlenimą, už -
uosti vandens kvapą. Tada ateina,
atrodo, iš dangaus vaizduotė. Dieną
pradedu malda, meditacija, Šv. Rašto
skaitymu. Ir tada priklauso nuo
įkvėpimo – ar gims eilės apie gamtą,
ar apie gyvybę. Taip ir rašosi.

– Sakote – įkvėpimo? 
– Niekada savęs neverčiu rašyti.

Rašau tik tada, kai aplanko įkvėpi-
mas, dvasingos mintys. Kai diena
pra  sideda ramiai, su meditacija, būti-
nai gimsta eilėraštis. Skaitant man
,,užkliūva” kokia mintis, citata ir
norisi tą mintį paaiškinti poezija. 

– Kaip gimė sumanymas iš -
leisti knygą lietuvių ir anglų kal-
bomis?

– Todėl, kad esu Amerikoje. Iš -
leidus vien lietuviškai būtų skriauda

Poetė Zita Kirs nauskaitė.                                      Laimos Apanavičienės nuotr.

Cristina Piccardi
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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

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

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

• 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

,,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”

Kilnių idėjų puoselėtojai ir ilgametei BALFo direktorei

A † A
MARIJAI RUDIENEI 

mirus, jos vyrą ANTANĄ ir šeimą širdingai užjaučiame
ir kartu liūdime.

Lietuvos Dukterų draugijos 
narės ir valdyba

Brangiai sesutei

A † A
GRAŽINAI VITKAUSKIENEI 

mirus, ,,Saulutės” narei BANIUTEI KRONIENEI bei
jos artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

,,Saulutė”  
Lietuvos vaikų globos būrelis

Poetės Zitos Kirsnauskaitės 
bilingvistinio (lietuvių ir anglų) sakralinės poezijos rinkinio 

,,Ant angelo sparnų” pristatymas
įvyks 2008 m. rugpjūčio 3 d., sekmadienį, 12:30 val.p.p.

Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre
adresu: Lemont, IL, 14911 127th  Street.

Dalyvauja: Zita Kirsnauskaitė (autorė)
Cristina Piccardi (sopranas)
Vytautas Babušis (vertėjas ir redaktorius)
Robert Valente (kompiuterio asistentas)

Poeziją skaitys autorė lietuvių ir anglų kalbomis. 
Po renginio bus galima įsigyti poetės Zitos knygų ir solistės Cr. Piccardi

CD bei DVD su autografais.

angliškai skaitantiems. Aš myliu vi -
sus žmones. Prieš Dievą mes visi ly -
gūs. Dievui nėra nei rasės, nei kalbos,
nei tautybės skirtumo. Tad iš pagar-
bos čia gyvenantiems knygą iš leidau
dviem kalbomis. Be to, turiu la bai
daug angliškai kalbančių draugų ne
tik čia, bet ir Anglijoje, kur studijuoja
mano sūnus. 

– Ar vertimas tiksliai
perteikia Jūsų mintis?

– Nepasigendu kitoniškumo reiš -
kiant mintį, nebent rimo. Eilė raščius
išvertė Vytautas Babušis. Jis redaga-
vo ir tai, ką aš pati bandžiau versti
naudodamasi žodynu. Esu patenkin-
ta jo supratimu, minties pertei kimu.
Gal kokių atspalvių ir yra, bet tai –
pirmoji knyga, manau, kad vėliau bū -
sime tobulesni. Aišku, rimo kai kur
trūksta. Norėtųsi, kad eilėraštis,
skambantis giesme ar daina, taip pat
skambėtų ir angliškai, bet to dar nė -
ra. Tačiau aš nenusiviliu, turiu vil-
ties, kad ateityje viskas susitvarkys,
ir mano posmai suskambės muzika ir
anglų kalba.

– Kaip kilo mintis pasikviesti
solistę Cristiną Piccardi?

– Prisimenu gražius savo sakrali -
nės poezijos va karus Lietuvoje, kai
juose L. Abariaus sukurtas giesmes
atlikdavo Lietuvos operos ir baleto
teatro solistė Irena Jeriominaitė,
Kau no mu z i kinio teatro solistė No -
meda Vilkanauskaitė, tad norėjosi
pa našiai suruošti ir Amerikoje.

Dievas davė laimę, kad suvedė
mane kažkokiu stebuklingu būdu su
nuostabia dainininke Cristina Piccar -

di. Ji yra mano bičiulė. Ji turi puikų
balsą, gieda ne tik bažnyčioje, kurią
mudvi lankome, bet ir daug koncer-
tuoja, dainuoja operose.  Man tik už-
siminus apie sakralinės poezijos ir
muzikos vakarą Dievo šlovei, Dievo
vardo išaukštinimui ir žmonių pa-
guodai, ji nuoširdžiai atsiliepė į mano
kvietimą. Aš susigraudinau iš džiaug -
s mo, kai ji pasakė, jog galės dalyvauti
mano knygos pristatyme. Jos balsas
angeliškas.

– Tai pirmas Jūsų knygos pri -
statymas Amerikoje. Jaudina tės?

– Žinoma, jaudinuosi. Iš pagar-
bos klausytojui jaudulys tol, kol ne -
išeini į sceną, kol neištari pirmą žodį,
visada yra. Ir ne viena aš jaudinuosi.
Maty davau, kaip jaudinasi prieš va -
karą aktorė G. Urbonaitė, kiti atlikė-
jai. Ma nau, kad jaudintis – natūralu,
žmo gus turėtų būti bejausmis, kad į
sceną išeitų nesijaudindamas. Tačiau
išėjus į sceną prasideda darbas –
jaudulys kažkur dingsta.

– ,,Per gyvenimo brastas,
pavojus, tiltus/ Mes nešiojami
ant angelo sparnų.../Kad aidėtų
sielos džiaugsmas ir ne til tų/ Slė -
niuose ir ant kalnų”, – ra šo Z.
Kirsnauskaitė naujausioje kny-
goje. Dėkoju už pokalbį poetei ir
linkiu, kad angelas ją dar ilgai
nešiotų po poezijos aukštumas, o
mūsų dien raščio skaitytojus
kviečiu į susitikimą su poete.   

Kalbino

Laima Apanavičienė



�Rugpjūčio 3 d., sekmadienį, 12
val. p. p. Generolo T. Daukanto jūros
šaulių kuopa rengia metinę gegužinę.
Visi laukiami ir kviečiami atvykti į
Ateitininkų namus (12690 Archer Ave.,
Lemont). Skambės muzika, vyks
loterija, vaišinsimės šašlykais ir įvai-
riais gėrimais. Daugiau informacijos
galite gauti telefonais: 773-550-4609
(Sigitas) arba 708-482-3557 (Regina).

�Švč. Mergelės Marijos į Dangų
Ėmimo šventės – Žolinių proga rug-
pjūčio 16 d., šeštadienį, ALRK mo-
terų sąjungos 3 kuopa ruošia išvyką į
Botanikos sodą. Norintys dalyvauti
išvykoje prašome skambinti tel.: 708-
974-0745 (Regina Jautokaitė) arba
773-582-7452 (Angela Leščinskienė).

�Šv. Antano parapijos lietuviai
Cicero rugpjūčio mėn. 17 d. po lietu-
viškų šv. Mišių paminės  Apsireiš -
kimo Šiluvoje 400 m.  jubiliejų. Minė-
jimo bei meninę programą paruošė
kun. dr. Kęstutis Trimakas.  Jis bus
minėjimo paskaitininkas. Bus ir vai-
šės.  Cicero lietuviai nuoširdžiai kvie-
čia  atvykti į šį minėjimą žmones ir iš
tolimesnių Čikagos apylinkių. 

�Amerikos lietuvių Tautinės są-
jungos Čikagos skyrius rugpjūčio 24
d., sekmadienį, 12 val. p.p. Ateitinin-
kų namuose (12690 Archer Ave., Le-

mont, IL 60439) ruošia gegužinę.  

��,,Draugo” šimtmečio proga ren-
giamas istorinis leidinys apie dienraš -
čio steigėjus, buvusius redaktorius
bei bendradarbius. Leidinys bus gau-
siai iliust ruotas nuotraukomis, dien-
raščio gyvenimo įvykiais. Norinčius
įsi  gyti ,,Draugo” istori nį leidinį pra -
šome atsiųsti 15 dol. Vėliau leidinys
bus brangesnis. Be to, leidėjai laukia
aukų. Visų aukotojų pavardės bus
surašytos leidinyje.   

�Maironio lituanistinė mokykla
Lemonte  ieško tautinių šokių moky-
tojo/jos 2008–2009 m. m. darbui su
aukštesniosios ar žemesniosios mo -
kyk los mokiniais. Daugiau informaci-
jos suteiks Maironio mokyklos tau-
tinių šokių  koordinato-rė Violeta
Fabianovich  tel.: 708-422-3556.

��Rugpjūčio 9 d., šeštadienį, vi-
sus kviečiame į Beverly Shores  Ame-
rikos lietuvių klubo organizuojamą
gegužinę, kuri vyks Beverly Shores
Lituanikos parke. Kviečiame prie
Dariaus ir Girėno paminklo atsivežti
vasarą ir pabendrauti gražioje gamto-
je. Gardūs pietūs, gėrimai, muzika,
loterija. Pradžia 1 val. p. p.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
Visos kriminalinès bylos
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

CHICAGO, IL 60629
Tel.: 773-585-9500
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DRAUGO FONDUI AUKOJO:

,,Draugo” 99-ųjų metų sukakties pokylis įvyks spalio 25 d., šeš-
tadienį, Willowbrook pokylių salėje. Pokylyje dalyvaus garbės sve-
čias Kauno metropolitas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. 

Bilietus į pokylį galima įsigyti ,,Draugo” administracijoje, 4545 West
63rd Street, Chicago, IL 60629. Tel.: 773-585-9500.

Su 200 dolerių:
Donatas ir Marian Greb, garbės

nariai, iš viso 5,505 dol., Piedmont,
CA

Su 100 dolerių:
Alfonsa Pažiūrienė, garbės na -

rė,  aukojo savo vyro Vlado šviesiam
at   minimui. Iš viso ji aukojo 1,600 dol.,

Oak Park, CA 
Stefanija Mikaliukas aukojo savo

vyro Stasio šviesiam atminimui jo  20
me tų mirties proga. Iš viso ji aukojo
200 dol., St. Clair, MD.

Draugo fondas dėkoja 
visiems aukotojams.

Ieškome žmogaus, kuris parūpintų reklamas ir skelbimus į
,,Drau go” dienraščio puslapius. Dėl sąlygų prašome skambinti
Silvijai

tel.: 773-585-9500

• „Lietuvos Našlaičių globos
komitetas” liepos mėn. yra gavęs šias
aukas paremti našlaičius: $7,635.18:
Saint Joseph’s Church, Scranton, PA.
$750: Daughters of Lithuania, Inc.
Mountlake Terrace, WA. $450: The
Rainis Family Foundation. $200:
Algimantas Kelertas, MD, Brookfield,
IL; Knights of Lithuania Council
#26, Worcester, MA. $150: J. Pruns -
kis; Janice Prunsky, D.V.M., Skokie,
IL; Daughters of Lithuania, Inc.,
Chicago, IL; Heidi Ann Nordbrock,
Chicago, IL; Lithuanian American
Republican League of Illinois.

A. a. Juozo Užupio atmini-
mui pagerbti – $575 aukojo gimi -
nės ir draugai.

A. a. Jolantos Musteikytės-
Mikūnienės atminimui pagerbti
– $100 aukojo Leo  A. Maskaliūnas.

A. a. Elenos Novickienės at-
minimui pagerbti – $100 aukojo
Daina Goliszewski.

Jūsų nuoširdžios aukos yra labai
vertinamos! „Lietuvos Našlaičių
globos komitetas” (Lithuanian
Or phan Care, Inc.), 2711 West
71st  St., Chicago, IL 60629. Tel.

773-476-2655. Fed. Tax ID #36-
4124191.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už aukas padėti
var gingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: Stefa
ir Algimantas Vazneliai $100 bei Da -
lia ir Liudas Šleniai $25 Stefos
Vazne lienės a. a. Juzefos Šaulytės
Stir  bie nės atminimui; Irma ir Gedi -
minas De veikiai $50 bei Indrė ir Do -
natas Tijūnėliai $50 Irmos ir Ge -
dimino Deveikių $50 metų vedybų
jubiliejaus proga; Aldona Ješman -
tienė $1,000 stu dentų paramai;
tęsiant vaikų meti nę paramą Birutė
Ko žicienė $250, Re gina Snarskienė
$240, Aldona Kalvaitytė $240; Oma -
hos Labdaros bū relis, vadovaujamas
a. a. Laimos Anta nelienės ir Gražinos
Reške vi čienės ir veikęs daugiau nei
11 metų, šelpęs daugiavaikes šeimas
Lietuvoje, už darė veiklą ir iš likusių
pinigų sky rė $1,000 ,,Saulutei” (Al -
binas ir Gra  žina Reškevičiai). Labai
ačiū. „Sau lutė”, 414 Freehauf St.,
Lemont, IL 60439, tel. (630) 243-
7275 arba (630) 243-6435. 

Dėkojame skaitytojams, siunčiantiems nuotraukas ,,Draugo” foto -
konkursui ,,Šokam šokimėlį”. Nuotraukų lauksime iki š. m. rugsėjo 1 d.
Siųsti: ,,Nuotraukų konkursui”, 4545 West 63rd Street, Chicago, IL 60629
arba jpg formatu  el. paštu: redakcija@draugas.org; dalia.cidzi -
kaite@gmail.com arba laimaa@hotmail.com.

Nuotrauka konkursui: ,,Šokam aukštyn”.
Inos Stadalnikaitės-Petokienės nuotr. 

Dėmesio! Dėmesio! 
Nuotraukų konkursasNuotraukų konkursas

Kuriama lietuvių rašomosios kalbos duomenų bazė
PLB Lituanistikos katedroje Ilinojaus universitete Čikagoje

(University of Illinois at Chicago, UIC) pradėta kurti privačios, kasdienės
rašomosios lietuvių kalbos duomenų bazė. Renkame įvairiausių
laiškų, atvirukų, atvirlaiškių, nuotraukų užrašų, dienoraščių kopijas.

Ši duomenų bazė bus svarbi ne tik kalbininkams, bet ir istorikams, so -
ciologams, antropologams. Tad nuoširdžiai prašome Jūsų pasidalyti savo
na mų archyvuose laikoma privačios lietuvių kalbos medžiaga: lietuviškais
laiškais, atvirukais, atvirlaiškiais, nuotraukų užrašais, dienoraščiais.
Prašome mums rašyti: 

Įprasto pašto adresas: Assoc. Prof. Giedrius Subacius, Dept. Slavic
and Baltic University of Illinois at Chicago, UH 1608, MC/306, 601 S.
Morgan St., Chicago IL 60607, U.S.A.

Elektroniniai adresai:
subacius@uic.edu
v.kaledaite@hmf.vdu.lt
aurelijat@yahoo.com

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

Liepos 27 d., sekmadienį, 
Ateitininkų namuose, 12690 Archer Ave., Lemont,  

vyks metinė 
JAV LB Vidurio Vakarų apygardos gegužinė.


