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•Ateitininkai (p. 2)
•Ganytojo žodis (p. 3)
•,,Antrajai bangai” – 60
metų (p. 4, 9)
•Dainava ruošiasi vasa-
ros antplūdžiui (p. 5, 9)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Naujovės keičiant pasą
(p. 7)
•,,Advance Parole” (p. 8)
•Svingo karaliui – 100
metų (p. 10–11)
•Pažadėtas laiškas (p. 11,
13)
•PLB XIII seimas (pro-
grama-projektas) (p. 14)

Prezidentas Valdas Adamkus (k) priėmė Europos Tarybos generalinį sekretorių
Terry Davis. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Lietuvoje lank∂si ET generalinis sekretorius

Svečias domėjosi Lietuvos ryšiais
su Rusijos Federacijos Kaliningrado
sritimi, santykiais su Rusija ir kito-
mis kaimyninėmis šalimis.

T. Davis, kalbėdamas apie Lietu-
vos dalyvavimą ET veikloje, pažy-
mėjo, kad mūsų šalis dar nėra pa-
tvirtinusi svarbios ET konvencijos
dėl veiksmų prieš prekybą žmonė-
mis. ET generalinis sekretorius iš-
reiškė viltį, kad Lietuva kaip įmano-
ma greičiau patvirtins šį dokumentą.

Vilnius, birželio 12 d. (ELTA) –
Prezidentas Valdas Adamkus susiti-
ko su Europos Tarybos (ET) genera-
liniu sekretoriumi Terry Davis, besi-
lankančiu Lietuvoje. Pokalbio metu
V. Adamkus pažymėjo, kad labai ver-
tina ET veiklą ginant ir įtvirtinant
žmogaus teisių apsaugą Europoje.
Tačiau V. Adamkus apgailestavo, kad
pagrindinių žmogaus teisių apsaugos
padėtis rytinėje ES kaimynystėje
nėra itin gera.

Prašoma daugiau d∂mesio Baltijos šali¨ saugumui

Vilnius, birželio 12 d. (ELTA) –
Lietuva minės 68-ąsias metines nuo
pirmojo masinio nekaltų civilių gy-
ventojų trėmimo į netinkamas gy-
venti Sibiro ir Tolimosios Šiaurės So-
vietų Sąjungos teritorijas.

1941 m. birželio 14-ąją gyvuli-
niuose vagonuose iš Lietuvos buvo
išvežta per 30 tūkst. žmonių. Sovie-
tinės okupacijos metais Lietuva nete-
ko apie 800 tūkst. savo gyventojų.
Apie 300 tūkst. žmonių patyrė komu-
nistinio režimo baisumus – kalėji-
mus, lagerius, tremtį Sibire ir Toli-
mojoje Šiaurėje. Kas trečias suimta-
sis mirė nuo kankinimų, bado ar ne-
pakėlė atšiauraus klimato. Bėgdami
nuo komunistų teroro iš Lietuvos pa-
sitraukė daugiau kaip 440 tūkst. ša-
lies gyventojų.

Genocido ir rezistencijos tyrimo
centro duomenimis, sovietinio geno-
cido ir teroro aukomis 1940–1958
metais tapo kas trečias Lietuvos gy-
ventojas.

Atkūrus nepriklausomybę birže-
lio 14-oji Lietuvoje minima kaip
Gedulo ir vilties diena, birželio 15-oji
– Okupacijos ir genocido diena.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius/Briuselis, birželio 12 d.
(ELTA) – Krašto apsaugos ministrė
Rasa Juknevičienė Briuselyje vyku-
siame formaliame NATO gynybos mi-
nistrų susitikime ragino organizaciją
labiau telkti Europos Sąjungos ir
NATO pastangas tarptautinėse ope-
racijose, skirti daugiau dėmesio Bal-
tijos šalių saugumui užtikrinti.

Briuselyje buvo aptariami NATO

vykdomų operacijų Afganistane, Ko-
sove ir prie Somalio krantų bei orga-
nizacijos karinių pajėgumų stiprini-
mo klausimai.

NATO gynybos ministrai sutarė
palaipsniui mažinti pajėgas Kosove ir
pereiti prie atgrasinamojo buvimo
Kosove. Ministrai pritarė NATO grei-
tojo reagavimo pajėgų pertvarkai, ku-
ri padidins šių pajėgų veiksmingumą.

,,Greitojo reagavimo pajėgų pra-
tybos Baltijos šalyse būtų geras
sumanymas”, – susitikime sakė R.
Juknevičienė. 2010 m. Lietuva kartu
su Latvija ir Estija skirs bendrą Bal-
tijos batalioną į šias pajėgas. Greitojo
reagavimo pajėgos gali būti panau-
dotos visų rūšių operacijose įskaitant
ir kolektyvinę gynybą, kuri numatyta
Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnyje.

Ženeva, birželio 12 d. (AFP/
BNS) – Šveicarų farmacijos milžinė
paskelbė, kad vakcina nuo kiaulių
gripo jau parengta išbandyti, o vy-
riausybės tuo tarpu stiprina atsargos
priemones Pasaulinei sveikatos orga-
nizacijai (PSO) paskelbus šios ligos
pandemiją.

Nors kiaulių gripu gali užsikrėsti
milijonai, vyriausybės ir specialistai
visame pasaulyje bandė sklaidyti
nuogąstavimus, kad nuo gripo viruso
A(H1N1) gali mirti daug žmonių.

Iki šiol kiaulių gripu užsikrėtė
beveik 30 tūkst. žmonių 74 valstybė-
se, o 146 tų atvejų baigėsi mirtimi,
rodo PSO skaičiai. Pirmą kartą kiau-
lių gripas buvo pastebėtas balandžio
mėnesį Meksikoje.

Šveicarijos farmacijos bendrovė
,,Novartis” pranešė, jog baigė pirmą-
ją vakcinos partiją, skirtą pirmie-
siems, dar ne klinikiniams bandy-
mams, ir nori per keturis mėnesius
parengti tinkamą versiją. ,,Novartis”
nurodė, jog daugiau kaip 30 vyriau-
sybių jau paprašė vakcinos nuo viru-
so A(H1N1) sudėtinių dalių.

PSO generalinė direktorė Mar-
garet Chan sakė, jog pandemijos pa-
skelbimas neturėtų sukelti sumaišties
ir nereiškia, kad mirties nuo A(H1N1)
atvejų skaičius smarkiai didės.

PSO nurodė, jog prašys vaistų
gamintojų greit pasirengti gaminti
skiepus nuo kiaulių gripo, kai tik
baigsis vakcinų nuo sezoninio gripo
gamyba.

Pietų pusrutulyje šiuo metu pra-
sideda žiema ir gripo sezono pakili-
mas. Šiaurės pusrutulio šalys susirgi-
mų kiaulių gripu atvejų padaugėjimo
tikisi vėliau, prasidedant žiemai.
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Bandoma gelb∂tis
nuo kiauli¨ gripo
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Praėjusį savaitgalį ne vienas
šimtas lietuvių ir kitų tautybių
žmonių pabuvojo Čikagos centre
ir Lemonte vykusioje ,,Lietuvos
dienoje”. Turėjome progą įsiti-
kinti, kad mes, išeivijoje gyvenan-
tys lietuviai, gyvi ne tik kasdie-
niniais rūpesčiais. Nenuostabu,
kad susidomėjusių buvo tikrai
nemažai, ne vienas džiaugėsi
žmonių įdėtu triūsu ir išmone.
Atsirado ir tūlų tautiečių, kuriems
neįtiko ,,ispaniški šokio motyvai”,
,,nelietuviška atlikėjų apranga”
ar net ,,seksualus darželinukių
šokis”. Sutikite – pamatuota kriti-
ka – į naudą, bet kaip paaiškinti
mažiesiems šventės dalyviams,
kas teisus – ar amerikietis, žerian-
tis pagyras mūsiškiams daini-
ninkams ir šokėjams, ar tautietis,
kurio sviestas vertinimas ,,pra-
val” (iš rusų kalbos verčiant reiš-
kia ,,žlugimas”) jaunesnės kartos
lietuvaičių taip ir liko nesupras-
tas?

Redaktorė Loreta Timukienė

Iš Ateitininkų gyvenimo
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 • el. paštas: draugas@ateitis.org

VASAROS
KALENDORIUS

Stovyklos Dainavoje
Jaunųjų ateitininkų
stovykla liepos 5–15 d.
Pasižiūrėję į Ateitininkų tinkla-
lapį www.ateitis.org, rasite
registracijos anketas ir bendrą
informaciją apie stovyklą. Jei
turite klausimų, kreipkitės į JAS
CV pirmininkę Laimą Aleksie-
nę 708-442-5869.

Moksleivių stovykla
liepos 15–26 d.
Visą stovyklos informaciją ir
registracijos anketas rasite
moksleivių tinklalapyje:
www.mesmas.org Jei turite
klausimų, rašykite MAS CV
pirmininkei Dainei Quinn
adresu:
dainequinn@gmail.com

Sendraugių stovykla I
liepos 26–rugp. 2 d.

Visos vietos užimtos

Organizuojama antra sen-
draugių (šeimų) stovykla. Kvie-
čiami ateitininkai sendraugiai
ir jiems prijaučiantys su visais
šeimos nariais. Registruokitės
pas Ritą Račkauskaitę-
Bieliauskienę iki liepos 1 d.,
rašydami el. pašto adresu:
sendraugiai2@gmail.com
arba skambindami
tel. 708-484-4045.

Tradicinis ateitininkų
studijų savaitgalis
rugsėjo 4–7 d.
Darbo dienos savaitgalį Šiau-
rės Amerikos ateitininkų tary-
ba rengia Ateitininkų studijų
savaitgalį Dainavoje.
Kviečiami visų sąjungų atei-
tininkai, jų šeimų nariai ir
draugai. Vyks paskaitos,
pašnekesiai, kultūrinės pro-
gramos ir pabendravimas.
Registracijos anketą rasite
ateitininkų tinklalapyje:
http://ateitis.org/musu/?p=415
Savaitgalio registratorė
Ramunė Kubiliūtė,
rkkubilius@yahoo.com

Kennebunkport, Maine
Sendraugių poilsio

savaitė rugpjūčio 1–8 d.
Tėvų pranciškonų vasarvietėje.
Prašome kreiptis į Eligijų

Sužiedėlį tel: 781-982-0765
el. paštas suziedelis@aol.com

Indrė Tijūnėlienė

Kaip įprasta, ateitininkių Korp!
Giedra Čikagos apylinkių su-
sirinkimas vyko gegužės mė-

nesio pirmąjį šeštadienį, gegužės 2 d.,
Ateitininkų namuose, Lemont. Susi-
rinkimas pradėtas
šv. Mišiomis, kurias
Pal. Jurgio Matu-
laičio misijoje, Le-
mont, aukojo kun.
Kęstutis Trimakas.
Mišių metu buvo pri-
simintos mirusios
giedrininkės, o Mo-
tinos dienos proga —
mamytės.

Truputį istorijos
Korp! Giedra įsi-

kūrė 1927 m. Kaune
ir pasižymėjo švie-
tėjiška, kultūrine
veikla. Taip ir mes,
įkvėptos mūsų pirm-
takių kilnumo, bū-
damos studentės, pa-
sirinkome tapti gied-
rininkėmis. Korp!
Giedra šūkis „Į kal-
nus, į viršūnes!” ska-
tino siekti vis aukš-
tesnių idealų asme-
niniame bei visuomeniniame gyve-
nime, papildė ateitininkų šūkį „Visa
atnaujinti Kristuje”.

Mums įstojus, Čikagoje susikūrė
du Korp! Giedra būreliai — vyresnio-
sios pasivadino kultūrininkėmis, o
mes tapome visuomenininkėmis. Mū-
sų grupei yra pirmininkavusios: a. a.
Dalia Noreikaitė-Kučėnienė, Indrė
Paliokaitė-Tijūnėlienė, Rita Žukaus-
kaitė-Venclovienė, Giedrė Griškėnai-
tė-Gillespie, daug metų tas pareigas
kruopščiai ėjo Raminta Rudaitytė-
Marchertienė. Savo kadencijos metu
(apie 20 m.) ji įvedė tradiciją rengti
susirinkimus ir renginius kartą per
metus ir kviesti abu būrelius kartu.
Tai labai padėjo išlaikyti korporacijos
tęstinumą, kai buvome užsiėmusios
augančių šeimų poreikiais, o vyresnių
gretos pradėjo retėti...

Dabar jau apie 10 metų korpora-
cijai vadovauja Danutė Šlenienė,
Raminta Marchertienė, Rūta Kilienė,
Asta Kleizienė ir Vida Gilvydienė.
2008 m. susirinkime prelegentas tė-
vas Antanas Saulaitis, SJ papasakojo
apie neįgaliųjų sunkumus ir pasie-
kimus Lietuvoje. Pranešimo paska-
tintos giedrininkės suruošė Pasaulio
lietuvių centre, Lemont, lėšų rinkimo
popietę ir daugiau nei 4,000 dol. buvo
nuvežta Augūnei Vilumienei ir Danai
Migaliovai, neįgaliųjų centrams, or-
ganizacijai „Viltis”.

Susirinkimas apie testamentus
Šių metų susirinkime kalbėjo

adv. Rimas Domanskis, vienu laiku
buvęs Korp! Giedra pirmininkės Da-
nutės Šlenienės ispanų kalbos klasės
mokinys. Domanskis papasakojo apie
įvairius testamentus ir mokesčius
ligos ar mirties atveju. Viskam reikia

ruoštis iš anksto. Artimajam mirus
reikia pakviesti gydytoją arba skam-
binti 911, kviesti kunigą, pranešti
laidotuvių direktoriui, apsispręsti, ar
lavoną laidoti ar kremuoti, susižino-
ti apie kainas, pateikti informaciją
mirties pranešimui, gauti mirties liu-

dijimų kopijų. Reikia
turėti advokatą, tvar-
kyti finansus, prižiū-
rėti mirusio namus
ir aplinką.

Advokatas Do-
manskis pabrėžė
svarbą turėti „Li-
ving Will”, t. y. dek-
laraciją, kad susir-
gus nebūtų naudo-
jamos kraštutinės
priemonės gyvybę iš-
laikyti. Svarbu pa-
tvirtinti norą tapti
organų davėju. Šiuo
metu palikimai iki
3,500,000 dol. nėra
apmokestinami. Mirš-
tant be testamento
palikimas tenka vy-
rui ar žmonai ir vai-
kams. Jei jų nėra,
jis atitenka artimie-
siems giminėms.
Mums, žengiantiems
į gyvenimo saulėly-

dį, adv. Rimo patarimai buvo labai
aktualūs.

Valdybos rinkimai ir darbai
Po paskaitos išrinkome naują

valdybą, į kurią įeina: Ramunė Rač-
kauskienė, Rita Venclovienė, Ra-
minta Marchertienė ir Rūta Kilienė.
Venclovienė siūlė dažniau susirinkti
ir imtis daugiau veiklos. Narės su-
tiko, kad būtų naudinga susirinkti
dukart per metus. Rita pranešė, kad
dail. Giedrė Žumbakienė sutiko, kad
Korp! Giedra suruoštų jos darbų pa-
rodą Lietuvių dailės muziejuje (PLC),
Lemont. Giedrininkė Žumbakienė
apdovanota įvairiomis premijomis ir
mums garbė jos dailės darbus pasiū-
lyti visuomenės dėmesiui. Parodai
organizuoti bus sudarytas komitetas.

Paskirta prel. Prunskio premija
Kasmet svarbi susirinkimo dalis

– slapto balsavimo paštu rezultatai
renkant moterį Lietuvoje, sklei-
džiančią krikščioniškus idealus, prel.
Juozo Prunskio premijai gauti. Šįmet
premija tenka kun. Saulaičio pasiūly-
tai Elvyrai Kučinskaitei. Kilusi iš Pa-
nevėžio, Kučinskaitė gyvena Vilniuje,
yra lituanistė, žurnalistė. Apie 1999
m. su kitais ji pradėjo išsituokusių ir
išsiskyrusių sielovadą. Šiomis die-
nomis tokia veikla yra svarbi gydant
dvasines žaizdas.

Buvo smagu pabendrauti su pa-
žįstamomis nuo jaunystės laikų, pa-
sigedome negalėjusių atvykti. Susi-
tikimai visuomet būna šilti ir malo-
nūs, viena kitą suprantame ir užjau-
čiame, kai pablaško gyvenimo aud-
ros. Linkime naujai valdybai energi-
jos kopiant į naujus kalnus!

Korp! Giedra gyva!

Elvyra Kučinskaitė, prel. Juozo
Prunskio premijos, skirtos ,,lie-
tuvei moteriai, pasižymėjusiai
krikščionių idealų tarnyboje”,
laureatė.

Nuotrauka iš XXIamzius.lt

NAUJA
Sendraugių
stovykla II

rugp. 9–16 d.
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,,Draugas” veržiasi
į antrąjį šimtmetį!

STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Šie metai Lietuvai yra ypatingai brandūs savo sukaktuvėmis bei
istoriniais įvykiais. Vilnius – pripažintas šių metų Europos kultū-
ros sostine ir visa lietuvių tauta, pasididžiavimo kupina, švenčia

Lietuvos vardo tūkstantmetį. To lietuviams gali pavydėti net pasaulyje
galingiausia ir turtingiausia Amerika.

Mūsų tautiečiai, nusimetę niūrumo bei pesimizmo skraistes, gali (net
privalo!) džiaugsmą lieti švęsdami savo išrinktos „Tautos prezidentės”
(prisimenant, kaip kadaise Didžiosios Britanijos premjeras Tony Blair
pavadino tautos mylimą princesę Dianą „People’s Princess”) pergalę! Šio-
je garbingoje sukakčių eisenoje neatsilieka nei šimtametis „Draugas”,
švytįs jaunuolio dvasia, elgsena bei perduodamomis žiniomis. Kokį svarbų
gyvenime vaidmenį turi laikraštis jau XVIII a. suprato bei įvertino karin-
gasis Napoleonas, teigdamas, jog vienas laikraštis, turįs daug skaitytojų,
reiškia tiek pat, kiek du korpusai armijos.

Spauda yra mūsų kasdieninis dvasios penas, lygiai tiek pat svarbus ir
reikalingas, kiek ir duona ir druska kūnui. Spauda žmogų lavina, praple-
čia jo akiratį, suteikia jam pasaulines žinias, atneša glėbį istorinių įvykių
ir kultūrinių atradimų, naujienų. Štai kaip vykusiai tai apibūdino Juozas
Purickis, kunigas, visuomenininkas, publicistas, valstybininkas: „Spauda
yra visos tautos mokykla. Mokyklos auklėja tik jaunimą, o spauda auklė-
ja ir moko visą tautą.” Na, o psichologas, arkivyskupas Mečislovas Reinys
va ką rašė apie laikraščio paskirtį: „Mūsų laikų žmogus aukštai stato kul-
tūrą, brangina ją. Laikraštis yra kultūros gyvenimo veidrodis, todėl jisai
yra gyvas mūsų kultūros laikų žmogus dvasios reikalas.”

2009 metai – „Draugo” sukaktuviniai metai! Pirmasis „Draugo” nu-
meris išskrido į pasaulį 1909 m. liepos 12 d. Wilkes-Barre, PA. Tokią svar-
bią sukaktį „Draugo” leidėjai pasiryžo švęsti ištisus šiuos metus. Marija
Remienė, „Draugo” ašis ir siela, vos naujiems metams prašvitus, sugalvo-
jo ir sudarė planą, kaip kuo iškilmingiau ir prasmingiau atšvęsti gražią
sukaktį.

Pirmasis kultūrinis renginys – jau praeityje – neeilinis koncertas, įvy-
kęs kovo 23 d. Maria mokykloje, Čikagoje. Publiką praturtino jauna solis-
tų pora iš Lietuvos – vyras su žmona – tenoras Edmundas Seilius ir sopra-
nas Kristina Zmailaitė, jiems akompanavo pianistas Edvinas Minkštimas.

Gegužės 3 d. įvyko antras dvigubas malonumas – simpoziumas ir
puiki „Draugui” skirta istorinė paroda Čiurliono galerijoje, Jaunimo cen-
tre. Programoje dalyvavo kun. dr. Kęstutis Trimakas, prof. dr. Stasys Goš-
tautas ir dr. Dalia Cidzikaitė. O parodą paruošė Jonas Kuprys ir Laima
Apanavičienė.

Ypatingos reikšmės iškilmės laukia liepos 9 d. Vilniuje. Ten įvyks
„Draugo” prisiminimų knygos sutiktuvės. Nacionalinėje galerijoje daly-
vaus Kauno arkivysk., metropolitas Sigitas Tamkevičius, SJ, dr. Juozas
Skirius, Algimantas S. Gečys ir kt. Vakarui vadovaus galerijos direktorius
Romualdas Budrys ir Remienė. Jei Marija nėra knygos „gimdytoja” (Biru-
tė Pūkelevičiūtė kiekvienos savo naujos knygos pasirodymą vadindavo
savo „kūdikiu”), tai ji yra tikra krikštamotė, nes užuot įprasto leidinio, ji
sugalvojo knygą, parinko jai redaktorę – vieną iš labiausiai patyrusių Lie-
tuvos žurnalisčių Audronę V. Škiudaitę, subūrė visą pulką bendradarbių,
rinko medžiagą ir nuotraukas, rado mecenatų, prašė lėšų, gavo prenu-
meratorių. Šiandien jau išleista (ar ne 700 (?) psl.) knyga yra apmokėta.
Visa tai pasiekti ir užbaigti tegalėjo tik plieninės valios ir pasigėrėtino
darbštumo asmenybė (ir vėl moteris!). Rugsėjo 20 d. šią knygą pasitiksime
Pasaulio lietuvių centre, Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte.

Rugsėjo mėnesį „Draugo” sukaktuvinė paroda skris į Lietuvą, kur ji
bus atidaryta naujuose Seimo rūmuose. Po to Čikagoje lankytojų išgirta
paroda keliaus po kitus Lietuvos miestus. Parodą į tėvynę pakvietė Tauti-
nių mažumų ir išeivijos departamento prie LR Vyriausybės direktorius
Arvydas Daunoravičius.

Visų metų šventimo užbaigimui – „Draugo” šimtmečio vainikavimui
spalio 17 d. ruošiama iškilminga 100 metų sukakties puota Willowbrook
pokylių salėje, renginio pirmininkas dr. Jonas Vytautas Prunskis. Remie-
nė planuoja svečiams neįtikėtiną staigmeną. Pagaliau, dėkojant Viešpa-
čiui už viso šimtmečio mūsų dienraščio globą, vedant jį tiesos, gėrio, gro-
žio keliu, spalio 18 d. įvyks iškilmingos Padėkos šv. Mišios.

Pabaigai, stenkimės niekada nepamiršti mūsų filosofo, pedagogo, tau-
tos ideologo, VDU rektoriaus Stasio Šalkauskio parašyto credo spausdin-
tam žodžiui: „Žinokime, jog spausdintas tautos žodis yra tautos išraiška,
pagal kurią yra vertinama visa tauta, ir jog ta išraiška kartu yra kasdie-
ninis tautos penas, nuo kurio priklauso jos moralinė ir net fizinė sveika-
ta. Teesie mums spausdintas žodis šventas ir tegul niekas nedrįsta jo ne-
tinkamai pareikšti be atsakomybės jausmo.”

Ak! Brangiems skaitytojams šia iškilminga proga linkėtina išgirsti
paties „Draugo” kuklų bei labai nuolankų prašymą: „Imkite mane į ran-
kas ir skaitykite!” Amen! Visa širdimi, „Drauguži”, tikime, jog būsi iš-
girstas. Laimingo Tau antrojo šimtmečio!
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LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO
MINĖJIMAS KAUNO KUNIGŲ

SEMINARIJOJE
Arkivysk. S. TAMKEVIÇIUS, SJ

Praeitą sekmadienį Kauno kuni-
gų seminarijos bažnyčioje šventėme
Evangelijos žinios tūkstantmetei Lie-
tuvai jubiliejų. Iškilmei buvo pasi-
rinkta Švč. Trejybės šventė, nes se-
minarijos bažnyčia turi šį titulą.

Evangelija pasakoja, kaip Jėzus
pasiuntė į pasaulį vienuolika moki-
nių, liepdamas jiems: „Eikite ir pada-
rykite mano mokiniais visų tautų
žmones, krikštydami juos vardan Tė-
vo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios,
mokydami laikytis visko, ką tik esu
jums įsakęs” (Mt 28, 19–20).

Kauno kunigų seminarija – tai
vieta, kurioje jau 145 metai rengiami
kunigai – Evangelijos skelbėjai ir
liudytojai. Tiesa, ilgą laiką jie maldo-
je stengėsi pažinti Jėzų kitoje – Šv.
Jurgio Kankinio bažnyčioje, kurią
sovietai buvo pavertę sandėliu. Kuni-
gų seminarijai teko išgyventi neleng-
vą carizmo laikotarpį ir ypač sunkius
sovietinės priespaudos metus. Tai
liudija ir ši Švč. Trejybės bažnyčia,
vienu metu taip pat buvusi paversta
sandėliu. Turbūt pats šėtonas pakuž-
dėjo mintį palikti seminariją visiškai
be bažnyčios, gyvybiškai būtinos
būsimo kunigo esminiam susiforma-
vimui – būti maldos vyru. Jei kunigas
neišmoko melstis, jis ne kunigas, o
tik eilinis Bažnyčios tarnautojas.

Pastarieji metai Kauno kunigų
seminarijoje yra panašesni į anuos
metus, kai Kristus pasiuntė pirmuo-
sius mokinius skelbti tautoms Evan-
geliją. Tuomet mokinių buvo tik vie-
nuolika, šiandien seminarijoje moko-
si triskart daugiau, bet ne tiek, kiek
Bažnyčiai reikia darbininkų. 

Jaunimui šiandien rinktis kuni-
gystės kelią nėra lengva. Kunigas yra
tapęs agresyvios žiniasklaidos taiki-
niu. Gerus kunigus aprašo tik mažus
tiražus turintys laikraščiai, o dideli
dienraščiai ieško sensacijų – visuo-
menei rodo kunigus, tikrai ar taria-
mai nesilaikančius celibato, perdėtai
susirūpinusius medžiaginėmis gėry-
bėmis ir t. t. Šių straipsnių komen-
tuotojai apibendrina parašytas min-
tis – neva kunigystę renkasi tik kaž-
kokie nevykėliai, nes normaliems vy-
rams rūpi tik moterys. Esant tokiai
padėčiai, net labai geram gimnaziją
baigiančiam jaunuoliui tikrai neleng-
va pasirinkti kunigo kelią, nes žino,
kad jis nuolat bus drabstomas purvu.

Tačiau, nepaisant visų kliūčių, Die-
vas vis šaukia į savo tarnybą naujų
pagalbininkų ir vis atsiranda pasiryž-
tančių leistis į kelionę su Kristumi. 

Pasiryžimas rinktis kunigystę
kartais gali atrodyti beveik avan-
tiūristiškas, juk aiškiai suvokiama,
kad tapęs kunigu milijonų nesusi-
krausi – net ir krauti juos būtų ne-
etiška, nesidžiaugsi savos šeimos lai-
me, nepadarysi svaiginamos karjeros
ir netapsi žvaigžde, į kurią bus nu-
kreiptos daugelio akys. 

Tačiau kunigystės pasirinkimas
– tai ne avantiūra, bet labai aiškus ir
tikras kelias. Tiesa, šiuo keliu einant
kai ko reikia atsisakyti, bet mąstan-
čio žmogaus tai negąsdina. Nenorin-
čių savęs nors kiek apriboti pilni ka-
lėjimai. Net šeimos gyvenime reikia
ganėtinai daug atsisakyti dėl mylimų
žmonių, ir tas, kas nesugeba aukotis,
paprastai apverkia savo šeimos griu-
vėsius. 

Kunigystės kelias labai aiškus,
nes juo yra nuėję milijonai geriausių
vyrų, Bažnyčiai ir pasauliui pada-
riusių labai daug gero. Nereikia ieško-
ti pavyzdžių po svetimas šalis. Lie-
tuvos istorijoje jau yra įrašyti Motie-
jaus Valančiaus, Maironio, Jurgio
Matulaičio, Teofilio Matulionio, Vin-
cento Sladkevičiaus ir daugelio kitų
mūsų šalies kunigų bei vyskupų var-
dai. Kiekvienas iš jų gyveno skirtingu
istoriniu laikotarpiu, patyrė vis kito-
kių išbandymų, bet ėjo per gyvenimą
tvirtai atsirėmę į Kristų ir kitus vedė
artyn prie Viešpaties. Atimk šiuos ku-
nigus iš Lietuvos istorijos gyvenimo,
ir ji neteks gražiausios savo dalies.

Smūgiai, nukreipti į kunigystę,
nėra atsitiktiniai. Ne paslaptis, kad
Bažnyčia daug kam yra kliūtis, kurią
norėtų pašalinti iš visuomenės gyve-
nimo. Bažnyčia užkliūva perdėtai li-
beraliai mąstantiems žmonėms, ku-
rie nepakenčia, kai girdi balsą, ragi-
nantį santūriai ir dorai gyventi; Baž-
nyčia nepatinka kai kurioms parti-
joms, kaip kadaise nepatiko sovieti-
nei valdžiai, nes jos balsas skatina
lenktis ne kokios nors partijos progra-
mai, bet Evangelijai. Katalikų Baž-
nyčia nepatinka ir kai kuriems mūsų
kaimynams, nes ji visada buvo ir liks
tautą vienijanti ir sutelkianti jėga –
kai kas norėtų, kad mūsų šalyje tvy-
rotų anarchija ir susiskaldymas.

Nuo šio mėnesio 19 d. visus me-
tus daug mąstysime ir kalbėsime apie
kunigus, melsimės už juos, nes popie-
žius Benediktas XVI šiuos metus yra
paskelbęs Kunigų metais. Tai padarė
neatsitiktinai, nes tiek Bažnyčiai,
tiek pasauliui daug gero gali padaryti
labai geri kunigai. Jeigu kunigas su-
klysta ir užmiršta savo tapatybę – ne-
tenka savo dvasinio svorio. Kristaus
žodžiais tariant, jis pasidaro tarsi sū-
rumą praradusi druska. Kunigas pir-
miausia turi būti Dievo vyras, kuris
moka melstis ir visus reikalus spręsti
Dievo akivaizdoje. Būtų nelaimė, jei
kunigas taptų tik bažnyčių remon-
tininku ar pasinertų į veiklą, užmirš-
damas patį Dievą. 

Kviečiu per Kunigų metus malda
ir dvasios vienybe būti su jau dirban-
čiais kunigais ir besirengiančiais ku-
nigo tarnystei. Jūsų malda ir dvasinė
parama jiems yra labai reikalinga.

Kauno kunigų seminarija.
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Prieš penkerius metus spaudoje
prisiminiau 60 metų sukaktį nuo
daugelio tūkstančių lietuvių pasi-
traukimo iš tėvynės, Raudonajai ar-
mijai vėl į Lietuvą grįžtant. Mano
rašinį, pavadintą „Keliai ir kryžke-
liai”, išspausdino „Tėviškės žiburiai”
(2004 m. rugpjūčio 31 ir rugsėjo 8 d.,
nr. 35 ir 36), abi dalis pradėdami pir-
majame savaitraščio puslapyje. Tru-
putį nustebau, kad mano nostalgija
užsikrėtė kai kurie savaitraščio skai-
tytojai Kanadoje ir JAV, nes sulau-
kiau straipsnį giriančių telefono
skambučių, o su kalėdiniais sveikini-
mais ir šiltų padėkos žodžių. Į mano
prierašą „TŽ” redakcijai straipsnio
gale, kad tai yra mano „gulbės gies-
mė”, greitai laišku reagavo „TŽ” re-
daktorius, prel. dr. Pranas Gaida, pa-
siūlydamas „gulbės giesmės” daugiau
neminėti ir iš spaudos barų nesi-
traukti.

Nuo ano rašinio praėjo beveik
penkmetis. Iš laiko ūkanų išniro kita
60-ies metų sukaktis, nuo persikė-
limo į JAV. Tai visą penkmetį įstrigu-
sių Vokietijoje. Rašydamas šį straips-
nį 2009 m. birželio mėnesį, labai ne-
sistebiu, kad dar niekas šia tema pla-
čiau ir aiškiau nepasisakė; veikiau-
siai todėl, kad tuomet ir kelerių metų
kūdikiai į šį kraštą tėvų vežti, dabar
jau yra pradėję, įpusėję ar bebaigią
septintą dešimtmetį, jeigu išvis... O
kad savo rašinio antraštę patvirtin-
čiau, štai truputis istorijos, gan ab-
strakčios, nesismulkinant su mėne-
siais ir dienomis, kurios 60-mečio ju-
biliejui patvirtinti nebūtinos.

Pabaltiečiams bei kitų tautybių
bėgliams iš Rytų Europos griežtai at-
sisakius į sovietų užimtas tėvynes
grįžti, jie liko amerikiečių, anglų bei
prancūzų okupacinėse Vokietijos zo-
nose, apgyvendinti buvusiose karei-
vinėse ar mediniuose barakuose.  Per
UNRRĄ okupacinių valstybių maiti-
nami, žmonės kantriai laukė pasikei-
timo. Kad ir nenorom, iš britų zonos
kai kurie išemigravo į Angliją. Apie
1947 m. pasiūlė prieglobstį Kanada ir
Australija, abi reikalaudamos viene-
rius metus dirbti kur paskirs, ir tik
po to susirasti patinkančius darbus.
Bet abu šie kraštai kruopščiai tikrino
kandidatų sveikatą, norėdami, kad
metus miškuose ar kasyklose ištver-
tų. Šio rašinio autorius 1947 m. buvo
panoręs vykti Australijon, bet svei-
katos tikrintojai nepraleido dėl per
mažo svorio.

Pagaliau nusprendė mums duris
praverti ir Jungtinės Amerikos Vals-
tijos. Bene 1948 m. pradžioje, su vi-
sais formalumais, buvo paruoštas ir
Kongreso patvirtintas specialus įsta-
tymas į JAV įsileisti nuolatiniam
gyvenimui 400,000 išvietintųjų, Vo-
kietijoje įstrigusių žmonių: pabaltie-
čių, žydų, ukrainiečių, lenkų ir kitų.
Kadangi šis specialus įstatymas ne-
siribojo tik darbingais jaunais asme-
nimis, nebuvo reikalaujama už įsilei-
dimą metus ar pan. atidirbti ten, kur
valdžios bus pareikalauta. Vis dėlto
kandidatai į „žemės rojų” buvo pa-
gąsdinti kitokia nuostata: prieš ke-
lionę į JAV turim susirasti ten as-
menį ar šeimą, kuri atvykėliui teiks
pastogę ir parūpins darbą. Mums, lie-
tuviams, ši sąlyga nebuvo sunkiausia,
nes daugelis turėjome artimų gimi-
naičių. 

Mudviem su broliu kaipmat rei-
kiamas garantijas suteikė prieš pu-

santrų metų iš Stuttgarto į Detroitą
su šeima atvykusi mūsų sesuo, iš JAV
pilietės tetos gavusi „affidevitus”.
Kad paskubintų išvykimą, nervingi
sesers draugės ir draugai, kelios de-
šimtys jų, irgi tokias garantijas gavo,
irgi greit atvyko. Patys pirmiausi ir
artimiausi po kelias dienas, net sa-
vaites, ant matracų miegojo rūsyje, o
mudu su broliu – ankštoje lovelėje, to
vargano namelio palėpėje. Mūsų so-
ciali sesuo per pusantrų metų jau bu-
vo susidraugavusi su daugeliu senųjų
Detroito lietuvių, tad jie daugumą
dypukų pasiskubino iš rūsio perkelti į
savo namus.

Dar paaiškinsiu, iš kur ta 60-ties
metų sukaktis. Kaip minėta, specia-
lus potvarkis į JAV įsileisti Vokietijoje
įstrigusius išvietintus žmones buvo
patvirtintas 1947 m. ar 1948 m. pra-
džioje ir tuojau pradėtas vykdyti.
Kadangi beveik pusmilijonį žmonių
aprūpinti vizomis ir parūpinti jiems
transportaciją yra labai didelis dar-
bas, tad ir užtruko keliolika mėnesių.
Iš Vokietijos mūsų perkėlimas į JAV
prasidėjo 1948 m. paskutiniais mėne-
siais ir tęsėsi beveik iki 1949 m. galo.
Išvada: didžioji kelių dešimčių tūk-
stančių lietuvių banga į JAV su-
plaukė įvairiais 1949 m. mėnesiais!
Štai kodėl rašau šį rašinį!

Žodis „suplaukė” čia ne kalbai
papuošti metafora, o nuoga realybė:
iš Šiaurės Vokietijos didžiausio jūrų
uosto Bremenhaven JAV kariniais
transporto laivais buvome atplukdyti
į New York ar Boston uostus, o iš ten
traukiniais pristatyti į miestus, ku-
riuose gyveno už mūsų globą bei dar-
bą pasirašę žmonės.

Nuo žalios jaunystės rašęs dieno-
raštį, rašiau jį ir keliaudamas Ame-
rikon. Iš jo čia išrašysiu tik kelis su-
abstraktintus sakinius. Man į Miun-

cheną iš Detroito sesuo atsiuntė buto
ir darbo garantijas 1948 m. ankstyvą
rudenį, o broliui į Garmisch – dviem
savaitėmis vėliau. Abu, kas sau,
ėmėm vykdyti vizai reikalingas nuo-
statas. Nepaisant mano ankstesnio
pasiruošimo, brolį Amerikon išpluk-
dė šešiomis savaitėmis anksčiau už
mane. Brolis plaukė transporto laivu,
turinčiu kažkurio JAV generolo var-
dą. Aš išplaukiau 1949 m. kovo mėn.
10 d., lygiai už savaitės po 28 savo
gimtadienio. Mano laivas vadinosi
„Ernie Pyle”; tai vardas ir pavardė
Japonijos fronte buvusio ir žuvusio
JAV žurnalisto, karo korespondento.
Į šį 8,500 br. reg. tonų laivą buvo
sutalpinti 598 žmonės, tarp jų 58
lietuviai, tad maždaug 10 proc. Prieš
sėdant į laivą ar prieš išplaukiant,
mums buvo pranešta, kad esame
paskutiniai, kurie plauksime laive
fizinių darbų nedirbdami, traktuoja-
mi kaip turistai. Nuo kovo 11-tos visi
suaugę keleiviai, vyrai ir moterys,
turės atlikti jiems paskirtus fizinius
darbus. Iš vėliau plaukusių girdėjau,
kad to nuosprendžio žodžiai nebuvo
tušti, kad jūros liga sergantieji ken-
tėjo dvigubai, nes ir sirgdami priva-
lėję dirbti.

O mes, „Ernie Pyle” keleiviai,
keletą dienų plaukėme „kaip ponai”.
Bene triskart kasdien buvom sodina-
mi už stalų, apkrautų vaisiais, o bal-
tašvarkiai kelneriai mums tiekė karš-
tas sriubas, kvepiančius kepsnius;
kreipdamiesi „madam” ir „sir” ragi-
no valgyti. Kino teatre žiūrėjom ame-
rikietiškus filmus. Aš daug vaikščio-
jau ant denio, stebėjau saulėje bliz-
gantį, ramų Atlanto paviršių. Žaviom
lietuvaitėm nemokšiškai čirpinau
lūpine armonikėle, keldamas jų
juoką... Taip buvo pirmąsias keturias
dienas. Tada, dar prieš pusiaukelį,
pasiuto pavasarinė audra, apie kurios

nuoskaudas galėčiau pridejuoti kelis
puslapius. Bet trumpai galiu pasa-
kyti, jog susirgau jūros liga, kuri die-
na iš dienos baisėjo taip, kad ne tik
ėmiau šlykštėtis maisto skanumy-
nais, bet ir gailėtis, kam išvis keliau-
ju... Taip sirgo gal pusė keleivių. Ma-
no ir kitų sergančiųjų agonija dargi
buvo netikėtai prailginta. Kovo 20 d.
buvo sekmadienis, kai mums liko tik
155 jūrmylės iki New York, tad pus-
dienis kelio. Kadangi buvom ne turis-
tai, o plaukėme apsigyventi, buvo pri-
valoma uoste susitikti su imigracijos
pareigūnais, kurie sekmadieniais ne-
dirba. O už laivo laikymą, pilno ar
tuščio, uostas imąs didelį atlyginimą.
Tad ir buvo nuspręsta plūduriuoti
Atlante iki pirmadienio rytas išauš.
Po dar vienos nakties kančių, 1949
m. kovo 21 d., prieš vidudienį iš
„Ernie Pyle” laivo išlipome, ir po
poros minučių ant uosto grindinio jū-
ros liga dingo. 

Detroite iš „Draugo” sužinosiu,
kad tą pačią dieną, irgi, berods, į NY
uostą, atplaukė ir kitas laivas iš Vo-
kietijos, kuriame taip pat buvo kelios
dešimtys lietuvių. Abiejų laivų kelei-
vių sąrašus kažkur nudėjau, persi-
kėlęs gyvent į Floridą. „Ernie Pyle”
laivo nepamirštamiausi keleviai buvo
archeologė Marija Alseikaitė-Gimbu-
tienė ir inž. Jurgis Gimbutas su šei-
ma. Sąrašo  po ranka nebeturėdamas,
nedrįstu kitų minėti, juoba, kad dau-
gelio likimų Amerikoje nebežinau.
Abu Gimbutai, Jurgis ir Marija, jau
mirę; beje, Marija, kaip ir aš, gimusi
1921 m. pradžioje, už mane tik ke-
lioms savaitėms vyresnė.

Kai mes 1949 metais į JAV su-
plaukėme, patys save juokais vadino-
me dypukais, arba, Pulgio Andriušio
pasiūlymu, Dievo paukšteliais, o rim-
tai tardavom         Nukelta į 9 psl.

„Antrajai bangai” – 60 metų

Kai mes, 1949 metais, į JAV suplaukėme, patys save juokais
vadinome dypukais (...), o rimtai tardavom esą tremtiniai. (...)
kažkur kitur, bene Čikagoje, buvo siūloma nuo žodžio „trem-
tiniai” atsiriboti, nes į Ameriką patys „trėmėmės” su didžiausiu
entuziazmu.

Vokietija 1948 m.
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Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Neseniai lankydamasis Kultūros
centre, esančiame prie Dievo Apvaiz-
dos parapijos Detroito mieste, ten
sutiktam Kastyčiui Giedraičiui,
Dainavos jaunimo stovyklos Direk-
torių tarybos pirmininkui, pabėriau
daugybę klausimų apie Dainavos
stovyklą. 

– Pirmiausia reikia užklausti
dėl dabartinės Direktorių tary-
bos sudėties. Kada buvo paskuti-
niai rinkimai? 

– 2008 m. rugpjūčio mėnesį.

– Kas yra paskirtieji Tarybos
nariai ir kam jie atstovauja?

– Dabartinėje Taryboje yra šeši
organizacijų paskirti nariai: kun. Al-
fonsas Babonas (paskirtas ALRKF),
dr. Vytenis Damušis (paskirtas
ALRKF), dr. Marius Laniauskas (pa-
skirtas ateitininkų), dr. Eligijus Lelis
(paskirtas Gajos korporacijos) ir dr.
Živilė Vaitkienė (paskirta ALRKF).
Taryboje daugelį metų buvo ir nese-
niai miręs Bronius Polikaitis (paskir-
tas ALRKF). Kiti šeši nariai, rinkti
trejų metų kadencijai, yra Kastytis
Giedraitis, Gintas Gaška, Jonas Ka-
rosas, Algis Petrulis, dr. Audrius Po-
likaitis ir Dana Rugieniūtė. Dainavos
registratorė yra Rita Giedraitienė.

– Jums tenka toliau Tarybai
pirmininkauti, jai vadovauti. Tai
atsakingos ir daug energijos pa-
reikalaujančios pareigos. Tary-
bai vadovaujate ketvirtą kaden-
ciją, taigi, jau dešimtus metus.
Ar galėtumėte papasakoti apie
stovyklos darbus ir rūpesčius, tu-
rėtus perimant pirmininko pa-
reigas prieš dešimt metų ir da-

bar? Kas per tą laiką pasikeitė,
kas liko tas pat?

– Prieš imant pirmininkauti Ta-
ryboje buvau išdirbęs jau šešerius
metus. Kas pasikeitė? Seniau kiek-
viena stovyklaujanti grupė iš Michi-
gan valstijos įstaigų turėdavo gauti
reikiamus leidimus stovyklauti. Po to
valstijos inspektoriai kiekvieną grupę
atskirai tikrindavo, nors visos sto-
vyklos vyko toje pat vietovėje. Mes
susitvarkėme taip, kad Dainava vie-
nu kartu išrūpindavo visus reikiamus
leidimus, o laikui atėjus inspekto-
riams irgi buvo geriau. Mano pirmo-
sios kadencijos pradžioje pasisekė
susigrąžinti stovyklos užvaizdą, kuris
stovykloje gyvena visą laiką. Jis su
žmona ne tik ten gyvena, bet ir Dai-
navą gražiai prižiūri, patvarko, nu-
šienauja pievas, atlieka kasdieninius
remonto darbus. Tai didelė pagalba
stovyklos saugumui, grožiui bei prie-
žiūrai. Trečias laipsniškas pokytis
buvo susijęs su pačios stovyklos
apimtimi. Praeityje buvo susidaręs
įvaizdis, kad stovykla daugiau naudo-
josi tik vienos organizacijos grupės.
Stengėmės, kad stovykla būtų pri-
einama ir sava visam lietuviškam
katalikiškam jaunimui. Manome, kad
dabar taip ir yra.

Yra dalykų, kurie nepasikeitė.
Tarp stovyklautojų turime tokį pat
energijos kupiną jaunimą, jaunas lie-
tuviškas šeimas. Jie visi tiesiog lau-
kia stovyklavimo Dainavoje. Daina-
vos magija yra ta pati. Kita, nekin-
tanti Dainavos dalis yra jos talki-
ninkai, kurie pastoviai prisideda savo
darbu bei lėšomis. Tebeturime ener-
gingos talkos savaitgalius. Susidarė
Dainavos gražinimo komitetas, ku-
riam vadovauja Taura Underienė.

Dainava ruošiasi vasaros antplūdžiui

Komitetas dirba grupelėse, kurios
rūpinasi konkrečių objektų atnauji-
nimu, pagražinimu, pvz., garažo,
šventovės pušyne, namelių, svetainės
ir t.t.

– Kas Jums asmeniškai davė
ir duoda daugiausia pasitenkini-
mo?

– Man užtenka matyti, kad sto-
vyklautojai Dainava džiaugiasi. Mane
gaivina matant laimingus vaikų vei-
dus.

– Be abejo, turi būti ir kartais
greitai neišsprendžiamų sunku-
mų. Ką prie jų priskirtumėte?

– Iš tikrųjų jų nėra. Dėl Dainavos
žaizdelių skrandyje tikrai neatsiras
(juokiasi). Aišku, vis reikia remontų,
bet tam turime daugelį kartų išban-

dytus, patikimus meistrus.

– Vasara jau čia pat. Kokios
stovyklos numatomos, kas atvyk-
sta ir kokiomis dienomis?

– Šį vasaros stovyklavimo sezoną
pradeda grupė mokytojų, kurie poil-
sio savaitę pradės birželio 20 d. Skau-
tai suvažiuoja birželio 27 d. Tuoj po
jų, nuo liepos 5 iki 15 d., stovyklaus
Jaunieji ateitininkai. Liepos 15–26 d.
renkasi Moksleiviai ateitininkai, o
liepos 26 – rugpjūčio 2 d. Dainavą pe-
rims Ateitininkai sendraugiai. To-
liau, rugpjūčio 2–9 d., vyks ,,Herita-
ge” (lietuvių kilmės vaikų) stovykla.
Tiriama galimybė rengti jaunųjų
sendraugių stovyklą rugpjūčio 9–16
d. Už poros dienų, rugpjūčio 20 d., ke-
turias dienas vyks chorvedžių semi-
naras.                        Nukelta į 9 psl.

Kastytis ir Rita Giedraičiai.                                      Dainos Čyvienės nuotr. 

Dainavos stovykla.                                               Vidos Rupšienės nuotr. 

Skaitant Dalios Cidzikaitės ve-
damąjį ,,Didysis bandymas” apie di-
džiųjų Amerikos laikraščių užsidary-
mą, ne vienam „Draugo” prenumera-
toriui kils klausimas, kaip ilgai pajėgs
„Draugas” lankyti savuosius skaity-
tojus?

Laikraštis išsilaikė ilgiau, negu
kai kurie jo skaitytojai, kurie metai
po metų iškeliauja į Amžinybę. Kas

prenumeruos „Draugą”, kai mūsų
nebus? Cidzikaitė savo rašinyje iškėlė
klausimą: ,,Kokią išlikimo formulę
pasirinks ‘Draugo’ leidėjai?” Tuos
pačius klausimus kelia ir nuolatiniai
„Draugo” skaitytojai, nes ne visada,
tyla yra gera byla.

Antanas Paužuolis
Čikaga, IL 

KÂ PLANUOJA ,,DRAUGO” LEIDÈJAI?

,,Drauge” gegužės 16 d. (šešta-
dienio numeris) Arvydas Barzdukas
rašo, kad Juozas Gaila tvirtina, jog
dabartinis JAV prezidentas nepateikė
savo gimimo metrikų, patvirtinančių,
kad jis gimė Amerikoje. Obama to
nepadarė nei Barzdukui, nei man. Aš
už jį nebalsavau, nors ir būtų pa-
teikęs. Balsavau už John McCain ne
dėl jo gimimo vietos, bet dėl to, kad
jis – patriotas amerikietis, kuris, kaip
admirolo sūnus, galėjo būti paleistas

iš Vietnamo nelaisvės, bet jis pasi-
rinko pasilikti, kol visi Amerikos be-
laisviai nebus paleisti, ir ketverius
metus kentėjo Vietname. Man atro-
do, turėtume žinoti, jog, jei vaikas
gimė Amerikos kariškio šeimoje, nes-
varbu, kur – Vokietijoje, Japonijoje ar
net Panamoje, jei tėvai buvo paskirti
tarnauti toje valstybėje, jis yra Ame-
rikos pilietis.

Algirdas Skudzinskas
Middletown, DE 

DAR APIE PREZIDENTO METRIKUS

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutam-
pa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius,
ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir tele-
fono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 
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Vilnius, birželio 12 d. (Lietu-
viams.com) – Gali būti, kad sostinėje
kiekvieną vidurdienį iš Gedimino pi-
lies griaudės patrankų šūviai. Tokį
pasiūlymą pateikė vicemeras Gintau-
tas Babravičius.  Jo nuomone, šitaip
būtų garsiai paminimas ir Lietuvos
vardo tūkstantmetis.

Prieš istorinėms patrankoms
pradedant šaudyti iš Gedimino pilies
G. Babravičius žada atsiklausti ir pa-
veldosaugininkų nuomonės.

Kiek kainuos griausmingas vi-
durdienio skelbimas, dar neapskai-
čiuota. Neaišku, ar kasdieniai šūviai
nekenks pačiai Gedimino piliai.

Anot etnologo Liberto Klimkos,
šis sumanymas nėra naujas. Vidur-
dienis šūviais iš Gedimino pilies buvo
skelbiamas XIX amžiaus viduryje.

Tai pradėta daryti, kai senosios
Vilniaus observatorijos direktorius
Piotr Smyslov 1868 metais, kad gy-
ventojams būtų patogiau, observato-
rijos bokštelyje įrengė tuo metu labai
modernų ir tikslų elektrinį laikrodį. 

P. Smyslov artilerininkams pa-
skolino vieną nenaudojamų telesko-
pų. Jie iš Gedimino pilies tuo teles-
kopu stebėdavo observatorijos laik-
rodžio rodykles. Kai jos priartėdavo
prie dvyliktos valandos, nugriaudėda-
vo šūvis.

Paklaustas, ar reikėtų atgaivinti
tradiciją taip skelbti vidurdienį, L.
Klimka atsakė, kad tai būtų gražus
žaidimas. Jo nuomone, reikėtų seno-
viškų patrankų, o iš jų šaudančius
karius aprengti senovinėmis unifor-
momis.

Vilnius, birželio 12 d. (Delfi.lt) –
Šiaulių „Aušros” muziejuje kabantys
Kolainių dvaro valdytojų Jono ir
Onos Adamkavičių portretai sukėlė
muziejininkų susidomėjimą. Mano-
ma, kad juose vaizduojami preziden-
to Valdo Adamkaus protėviai. 

Pats šalies vadovas tokios gali-
mybės neatmeta, tačiau ar tai tiesa,
paaiškės po kelių mėnesių, muzieji-
ninkams ištyrus prezidento genealo-
ginį medį.

Jono ir Onos Adamkavičių port-
retai nutapyti nežinomo dailininko
XVII amžiaus viduryje. Ši giminė
Šiaulių krašte pirmą kartą paminėta
1512 metais, kai nusipirko Kolainių
dvarą Kelmės rajone. Paskutinysis iš
giminės, kuris valdė dvarą, buvo že-
maičių raštininkas LDK pulkininkas
Jonas Adamkavičius. Jis 1750 metais
pastatė karmelitų vienuolyną ir jam
paliko visą turtą.

Atvaizdai įdomūs tuo, kad tai ga-
li būti vieninteliai Lietuvos preziden-

to Valdo Adamkaus protėvių portre-
tai, išlikę iki šių dienų.

„Jo giminės rezidavo ir gyveno
Šiaulių krašte. Dar ir dabar jis čia tu-
ri giminaičių. Tad dabar muziejinin-
kų užduotis – visų pirma išsiaiškinti
tiesioginį ryšį”, – teigė Šiaulių „Auš-
ros” muziejaus direktorius Raimun-
das Balza.

Portretus yra matęs ir šalies va-
dovas V. Adamkus. Jis neatmeta gali-
mybės, kad juose nutapyti jo protė-
viai. „Giminė tame regione yra įsi-
tvirtinusi. Kitas dėdė gyveno Plate-
liuose, turėjo savo dvarą ir vaistinę,
buvo farmacininkas. Tėvas ir mano
seneliai yra palaidoti Šiauliuose. Taip
kad tas visas regionas daugiau ar ma-
žiau susietas su mano šeimos na-
riais”, – teigė V. Adamkus.

Pasitvirtinus informacijai, kad
muziejuje saugomi V. Adamkaus pro-
tėvių portretai, ekspoziciją rengiama-
si papildyti ir prezidento portretu.

Vilnius, birželio 12 d. (BNS) –
Po Jungtinių Valstijų karinės opera-
cijos prieš maištininkus Afganistane
sustiprinta Lietuvos stovyklavietės
apsauga, tačiau kokio nors vietos gy-
ventojų aktyvumo nepastebėta.

Apie tai krašto apsaugos minist-
rei Rasai Juknevičienei pranešė Lie-
tuvos vadovaujamos devintosios Goro
provincijos atkūrimo grupės (PAG-9)
vadas pulkininkas Alvydas Šiuparis.

PAG-9 vadas sakė, kad po antra-
dienį amerikiečių karių įvykdytų oro
išpuolių Afganistano vakarinėje daly-
je, besiribojančioje su Goru, prieš ta-
libų maištininkų vadą ir jo būrio ko-
votojus sustiprinta stovyklavietės ap-
sauga, padidintas kovinis lygis.

Pasak oficialaus JAV pranešimo,
minėtos karinės operacijos taikiniu
buvo mula Mustafa, vadovavęs maž-

daug 100 kovotojų būriui, kuris orga-
nizuodavo išpuolius prie kelio, jun-
giančio nuošalų Gorą su Herato pro-
vincija, besiribojančia su Iranu.

Naujausiais duomenimis, nepasi-
tvirtino informacija, kad mula Mus-
tafa tikrai nukautas, tačiau žinoma,
kad per puolimą žuvo ir civilių žmonių.

Krašto apsaugos ministrė PAG-9
vado taip pat klausė, ar nėra vietos
gyventojų nepasitenkinimo dėl civilių
žūties. Pulkininkas A. Šiuparis sakė,
kad kol kas jokių atgarsių nepastebėta.

Šiuo metu Afganistane tarnauja
devintoji Afganistano Goro provinci-
jos atkūrimo karių pamaina, sudary-
ta Generolo Romualdo Giedraičio ar-
tilerijos bataliono pagrindu. Be Lie-
tuvos, šioje misijoje taip pat dalyvau-
ja Danijos, Gruzijos, Japonijos, JAV,
Kroatijos ir Ukrainos atstovai.

Vilnius, birželio 12 d.(1000odi-
seja.lt) – Visai netoli Danijos krantų
lūžo „Tūkstantmečio odisėjos” jach-
tos „Ambersail” gikas (horizontalus
stiebas, skirtas ištempti ir palaikyti
pagrindines bures). Iki Kopenhagos
likusias 35 jūrmyles „Tūkstantmečio
odisėjos” jachtai teks plaukti įjungus
variklį.

„Tai vienas rimčiausių išbandy-
mų, tekęs buriuotojams odisėjos ap-
link pasaulį metu. Atlanto, Indijos ir
Ramųjį vandenynus perplaukusią
‘Tūkstantmečio odisėjos’ jachtą ne-
svetingai pasitiko Baltijos jūra. Tai
dar kartą patvirtina seną buriuotojų
išmintį, kad sudėtingų ir pavojingų

oro sąlygų galima tikėtis bet kuriame
vandenyne ir visose jūrose”, – teigia
„Tūkstantmečio odisėjos” buriavimo
programos vadovas Simonas Stepo-
navičius.

Pagal numatytą odisėjos plauki-
mo kryptį šiandien jachta „Amber-
sail” turi pasiekti Kopenhagos Lar-
sens Plads krantinę. Odisėjos kranto
komanda užmezgė ryšį su Kopenha-
gos jachtų remonto dirbtuvėmis, kad
jau šį savaitgalį gikas būtų sutvarky-
tas ir jachta galėtų laiku išplaukti bei
tęsti kelionę. Birželio 16 d. numato-
ma pasiekti Gdanską ir susitikti su
Lenkijos lietuviais.

Nuo Gedimino pilies šaudys patranka

Vilnius, birželio 12 d. (ELTA) –
Pernai dėl narkotinių ir psichotropi-
nių medžiagų vartojimo mirė 60 žmo-
nių, tai 12 mažiau negu 2007 m., ta-
čiau gydytis nuo šios baisios priklau-
somybės panoro mažiau žmonių nei
užpernai.

Valstybinio psichikos sveikatos
centro duomenimis, pernai į gydymo
įstaigas kreipėsi 273 asmenys, nu-
sprendę gydytis nuo priklausomybės
nuo narkotikų ar psichotropinių me-
džiagų, tai 45 asmenimis mažiau nei
2007 m. 2008 m. pabaigoje besigy-
dančiųjų buvo 5,8 tūkst. (2007 m. –
5,7 tūkst.), iš jų 81 proc. – vyrai. Kaip
ir ankstesniais metais, dauguma besi-
gydančiųjų buvo 25–29 metų amžiaus.

2008 m. psichologinės ir socia-
linės reabilitacijos centruose sociali-
nės paslaugos su apgyvendinimu bu-
vo suteiktos 621 asmeniui, priklau-
sančiam nuo narkotinių ar psicho-
tropinių medžiagų, tai 212 asmenų
daugiau nei 2007 m.

2009 m. pradžioje įkalinimo įs-
taigose kas penktas įkalintas asmuo
sirgo priklausomybe nuo narkotinių
ar psichotropinių medžiagų. Iš kalin-
čių moterų šia priklausomybe sirgo

kas trečia, iš kalinčių vyrų – kas
penktas.

Informatikos ir ryšių departa-
mento prie Vidaus reikalų ministe-
rijos duomenimis, 2008 m. užregist-
ruotos 1,837 nusikalstamos veikos,
susijusios su narkotinių ar psicho-
tropinių medžiagų turėjimu ir jų
kontrabanda, arba 6 proc. daugiau
nei 2007 m. Daugiausia šių nusikals-
tamų veikų užregistruota Vilniaus,
Kauno ir Klaipėdos miestų savival-
dybėse.  Beveik du trečdaliai asmenų,
įtariamų padarius tokias nusikalsta-
mas veikas, buvo jaunesni nei 30 metų.

Statistikos departamento duo-
menimis, pernai narkotikų gatvės
kainos išliko panašios kaip ir 2007
m., tačiau kokainas, metamfetaminas
pabrango.

Kriminalinės policijos biuro Or-
ganizuoto nusikalstamumo tyrimo
valdybos duomenimis, pernai mari-
huanos (kanapių) konfiskuota 141,5
kg, arba 12 proc. mažiau nei 2007 m.,
tačiau hašišo konfiskuota 35,3 kg, ar-
ba 29,4 karto daugiau, heroino 14 kg,
arba 2,2 karto daugiau nei 2007 m.
Daugumos sintetinių narkotikų kon-
fiskuota mažiau nei 2007 m. 

Narkotikai pasiglemž∂� mažiau gyvybiû�  

Prie Danijos krant¨ sugedo„Ambersail” Muziejuje – V. Adamkaus prot∂vi¨� p∂dsakai

Prie Lietuvos stovyklaviet∂s
Afganistane ramu

Vilniaus oro uoste – bevielis internetas 

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius, birželio 12 d. (ELTA) – Vilniuje, Katedros aikštėje prie Valdovų rūmų,
surengta ,,Valdovų rūmų mugė”. Jau penkti metai, kai keli šimtai mokinių iš
visos Lietuvos dalyvauja rengiant kasmetę ,,Valdovų rūmų mugę”. Tai kera-
mikos, tekstilės ir stiklo dirbtuvių bei teatro projektai. Katedros aikštėje vyko
šių darbų pristatymas.                                    Piotro Romančiko (ELTA) nuotr.

Vilnius, birželio 12 d. (Lietu-
viams.com) – Tarptautiniame Vil-
niaus oro uoste (TVOU) pradėjo veik-
ti nemokama bevielio interneto pri-
eiga keleiviams ir oro uosto svečiams
„Airport-free”.

Interneto prieiga įdiegta bendro-
je keleivių laukimo salėje, išvykimo
terminale, kavinėse, oro uosto Verslo
klube ir Labai svarbių asmenų salėje.

„Pagrindinė oro uosto funkcija
yra aptarnauti atvykstančius ir iš-
vykstančius keleivius, todėl nemoka-
ma interneto prieiga padės jiems iš-
naudoti laiką belaukiant skrydžio,
leis neatitrūkti nuo verslo ir naujie-
nų. Bevielis internetas veikia dauge-
lyje oro uostų, tačiau dažniausiai yra

mokamas”, – sako TVOU generalinis
direktorius Tomas Vaišvila.

Pasak jo, ateityje TVOU bus die-
giama daugiau technologinių naujo-
vių, padėsiančių ir keleiviams, ir ke-
leivius aptarnaujančioms tarnyboms.

Prisijungimui prie oro uosto in-
terneto nereikia jokios papildomos
įrangos, užtenka nešiojamojo kom-
piuterio arba mobiliojo ryšio telefono,
palaikančių standartinę bevielio in-
terneto technologiją.

Keleivių patogumui informacija
apie nemokamą interneto prieigą bus
pateikiama informaciniuose sten-
duose TVOU teritorijoje. Iki šiol oro
uoste veikė tik mokamas kelių bend-
rovių bevielis interneto ryšys.
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mo laikui. Šiuo atveju yra pateikiami
tie patys dokumentai. Šiuo metu rin-
kliavos už LR paso išdavimą (keiti-
mą) bendrąja tvarka dydis yra 28 dol. 

Norint atsiimti naują pasą nebū-
tina avykti į konsulatą – pageidau-
jant dokumentas gali būti išsiunčia-
mas paštu per įgaliotą asmenį. Jei tu-
rite klausimų, galite skambinti į LR
generalinį konsulatą Čikagoje tel.: 1-
312-397-0382, papildomas nr. 202.

Planuojama, kad netolimoje atei-
tyje ir kitos pasaulio šalys pereis prie
tokių naujų dokumentų. Be to, as-

mens dokumentuose naudoti biomet-
rinius pirštų atspaudus pataria ir
Tarptautinė civilinės aviacijos orga-
nizacija – tai sumažintų kelionės for-
malumus, būtų galima organizuoti
automatizuotą dokumentų patikrą
(sienos praėjimo koridorius), kai rei-
kia tikrinti asmens dokumentus.

Piliečiams siūloma leisti
patiems pasirinkti

Šiuo metu Lietuvos piliečiams
siūloma suteikti teisę patiems pasi-
rinkti, kokį asmens dokumentą jiems
turėti – asmens tapatybės kortelę, pa-
są ar abu dokumentus.

Tai numatyta Vidaus reikalų mi-
nisterijos (VRM) parengtame teisės

aktų pataisų projekte. Jis jau nusiųs-
tas tvirtinti Vyriausybei.

,,Pagal esamą teisinę tvarką
kiekvienas pilietis turi turėti asmens
tapatybės kortelę, o tie piliečiai, kurie
ketina vykti į užsienio valstybes, ku-
rios asmens tapatybės kortelės nepri-
pažįsta kaip kelionės dokumento, pri-
valo gauti ir pasą”, – sako vidaus rei-
kalų ministras Raimundas Palaitis.

Anot jo, rengti įstatymų pakeiti-
mus paskatino piliečių nepasitenkini-
mas minėta nuostata. ,,Tai sukelia
žmonėms nepatogumų ir reikalauja
papildomų išlaidų už paso išdavimą
ar keitimą”, – sakė ministras.

Pasak jo, šiuo metu galiojantis įs-
tatymas numato, kad asmens tapaty-
bės kortelė yra pagrindinis piliečio
asmens tapatybę ir pilietybę patvirti-
nantis dokumentas. 

,,Mes siūlome panaikinti asmens
tapatybės kortelei suteiktą šį išskirti-
numo grifą ‘pagrindinis’ ir jos statu-
są suvienodinti su Lietuvos Respubli-
kos pasu”, – teigė R. Palaitis.

Jei Vyriausybė pritars VRM siū-
lomų įstatymų pataisoms ir jas pa-
tvirtins Seimas, ateityje Lietuvos pi-
liečiai galės patys nuspręsti, kokį as-
mens dokumentą jiems reikalinga įsi-
gyti.

Tikėtina, kad sudarius galimybę
piliečiui gauti tik vieną asmens tapa-
tybę ir pilietybę patvirtinantį doku-
mentą, bus surenkama mažiau lėšų į
valstybės biudžetą, nes gali būti, kad
dauguma piliečių pasirinks tik vieną
asmens dokumento formą ir valsty-
bės rinkliavą mokės tik už vieno do-
kumento išdavimą.

Per penkis šių metų mėnesius
valstybės rinkliava už išduotas as-
mens tapatybės korteles sudarė apie
10,5 mln. litų (išduota 104,503 as-
mens tapatybės kortelių), už pasus –
11,4 mln. litų (išduota 94,811 pasų).

Siūlomas šiame projekte esančių
įstatymų pataisų įsigaliojimo laikas –
2009 metų rugsėjo 1 d.

Pagal spaudos ir LR generalinio
konsulato Čikagoje pranešimus infor-
maciją paruošė Loreta Timukienė.

Naujov∂s keiçiant pasâ
Ne vienam susiruošusiam keisti

savo pasą lietuviui iškyla nemažai
klausimų, nes šio dokumento išdavi-
mo tvarka vis keičiasi. Žmonės pikti-
nasi turį kloti pinigus už neseniai pa-
keisto paso keitimą. Tuo metu as-
mens tapatybės dokumentų specialis-
tai aiškina, kad pasai keičiami sie-
kiant išvengti klastojimo ir dėl besi-
keičiančių tarptautinių reikalavimų.

Migracijos departamento Pasų
skyriaus vedėja Danutė Matarevičie-
nė sakė, kad pagal Europos tarybos
reikalavimus, kurie yra privalomi vi-
soms Europos Sąjungos (ES) valsty-
bėms, buvo įvesti biometriniai pasai.
Anot D. Matarevičienės, kiek pilietis
privalo sumokėti už vieną ar kitą do-
kumentą, numato Rinkliavų įstatymas. 

„Nuo 2003 m. sausio išduodami
naujos kartos pasai pakeitė išduoda-
mus nuo 1992 m., nes pastarieji se-
nieji blankai paprasčiausiai pasibai-
gė. Nuo 2006 m. rugpjūčio 28 d. visos
ES valstybės narės privalėjo įgyven-
dinti reikalavimą ir pradėti išdavinėti
biometrinius pasus su veido atvaizdu.
Nuo 2008 m. sausio išduodami vyš-
niniai ES pavyzdžio pasai, nes pasi-
baigė 2003 m. išduodamo modelio
blankai ir Lietuva, 2004 m. gegužės 1
d. tapusi ES valstybe nare, privalėjo
įgyvendinti atitinkamus bendrus rei-
kalavimus, keliamus pasams. Visos
naujosios ES narės per keletą metų
privalėjo pakeisti savo pasus, kad šie
atitiktų ES reikalavimus – vyšninis
(angl. „burgundy red”) viršelis, kal-
biniai reikalavimai įrašams ir pan.
Lietuva ES modelio pasų blankų įsi-
gijo ir pradėjo naudoti tik tuomet, kai
baigėsi iki tol turėto modelio pasų
blankai”, – sakė Asmens dokumentų
išrašymo centro prie Vidaus reikalų
ministerijos direktorius Ramūnas
Žičkis. Jis patikino, jog Lietuva iš
esmės nesiskiria nuo kitų Europos
valstybių apyvartoje esančių pasų
modelių skaičiaus požiūriu.

Birželio pabaigoje pasus 
keis dar kartą

Artimiausiu metu LR piliečių pa-
sai, siekiant apsaugoti juos nuo gali-
mo dokumentų klastojimo, bus dar
tobulinami.

„Europos tarybos reglamentas
2004 m. įpareigojo, kad kelionės do-
kumentai privalo būti išduodami su
biometriniais duomenimis. Antras
biometrinis dėmuo, tai yra pirštų at-
spaudai, privalės būti įrašomas į do-
kumentus jau nuo šių metų birželio
28 d. Piliečiai, kurie po birželio 28 d.
pateiks prašymus keisti arba gauti
naują dokumentą, jį jau gaus būtent su
dviem biometriniais duomenimis. Tai
yra su veido atvaizdu ir dar pirštų
atspaudais”, – sakė D. Matarevičienė.

Vidaus reikalų viceministro Al-
gimanto Vakarino teigimu, dėl įdie-
giamų naujovių paso išvaizda ar kai-
na nesikeis, tačiau kurį laiką pasų iš-
davimas gali ilgiau užtrukti.

,,Atsiras nauja pirštų atspaudų
nuskaitymo įranga, todėl pati proce-
dūra pirmomis dienomis gali trukti
ilgiau. Bet tai tik laikini galimi nepa-
togumai, didesnių techninių nesklan-
dumų nesitikima. Kartu prašome vi-
sus gyventojus, kurie rengiasi keliau-
ti, atkreipti dėmesį į savo pasų galio-
jimo laiką ir nauju dokumentu

pasirūpinti anksčiau, nelaukiant pas-
kutinės dienos”, – sakė A. Vakarinas.
Anksčiau išduotų pasų, kurių galioji-
mo laikas yra nepasibaigęs, keisti į
naujus nereikia, jie galioja iki doku-
mente nurodyto laiko.

LR generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

Keičiantis LR pasų išdavimo
(keitimo) tvarkai,  LR Generaliniame

konsulate Čikagoje bus įrengiama
reikalinga įranga pirštų atspaudams
nuskaityti. Dėl to nuo birželio 11 d.
laikinai visai nepriimami dokumen-
tai dėl paso išdavimo (keitimo). Apie
tai, kada bus atnaujintas dokumentų
dėl LR paso išdavimo (keitimo) priė-
mimas LR Generaliniame konsulate
Čikagoje, konsulato darbuotojai sakė
pranešiantys. Visos kitos konsulinės
paslaugos LR Generaliniame konsu-
late teikiamos taip, kaip ir anksčiau.
LR Generalinis konsulatas Čikagoje
atsiprašo LR piliečių dėl galimų ne-
sklandumų įgyvendinant naująją pa-
sų išdavimo tvarką.

Konsulato internetiniame pusla-
pyje primenama, kada pasas turi būti
keičiamas, jeigu: 1) jis tapo netinka-
mu naudoti; 2) pasas yra dingęs arba
prarastas; 3) išnaudoti vizoms skirti
lapai; 4) pasibaigė jo galiojimo laikas;
5) jame yra netikslių įrašų; 6) to pa-
geidauja pilietis; 7) pilietis pakeičia
vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, gi-
mimo vietą, asmens kodą.

Norint pasikeisti LR pasą pasi-
baigus paso galiojimo laikui, atvykus
asmeniškai į LR generalinį konsulatą
Čikagoje riekia pateikti šiuos doku-
mentus: 1) LR pasą; 2) 3 nuotraukas.
Reikalavimus nuotraukoms galima
rasti internetiniame puslapyje http:
//www.dokumentai.lt/nuotr_pvz.
htm. Reikia žinoti savo tėvų, vaikų
(jeigu turite) ir sutuoktinio (jeigu tu-
rite) asmens duomenis (vardus, pa-
vardes, asmens kodus arba gimimo
datas, jei mirę – mirties datas). Kei-
čiamo paso LR konsulatas nepaima.
Pakeitus pasą, senasis dokumentas
yra pažymimas negaliojančiu ir su-
grąžinamas pareiškėjui.

Atkreipiamas dėmesys, kad LR
pasai piliečiui pageidaujant gali būti
keičiami ir dar nesibaigus jų galioji-

Keičiantis LR pasų išdavimo (keitimo) tvarkai,  LR Generali-

niame konsulate Čikagoje bus įrengiama reikalinga įranga

pirštų atspaudams nuskaityti. Dėl to nuo birželio 11 d. laikinai

visai nepriimami dokumentai dėl paso išdavimo (keitimo).
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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

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 

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

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415
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 

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.

JAV Pilietybės bei imigracijos
tarnyba (US Citizenship and Immig-
ration Service arba USCIS) neseniai
išplatino pranešimą, primindama vi-
siems asmenims, pradėjusiems imi-
gracijos procesą, tačiau dar neturin-
tiems nuolatinio gyventojo statuso
(,,žaliosios kortelės”), apie būtinybę
įsigyti leidimus keliauti, dar vadina-
mus ,,Advance Parole”. Šie leidimai
yra išduodami USCIS per keletą mė-
nesių, pateikus prašymą (forma I-
131, ,,,Application for Travel Docu-
ment”) ir sumokėjus 305 dol. moke-
stį. ,,Advance Parole”, išduodamą for-
mos I-512L arba I-512 pavidalu, teisę
gauti turi asmenys, priklausantys
šioms imigracinėms kategorijoms: 

• Asmenys, turintys laikinos ap-
saugos statusą (Temporary Protected
Status), suteikiamą kai kurių šalių
piliečiams, esantiems JAV ir dėl ko-
kių nors priežasčių negalintiems sau-
giai grįžti į savo šalį. 

• Asmenys, pateikę prašymus
nuolatinio gyventojo statusui gauti
(forma I-485), tačiau dar negavę ,,ža-
liosios kortelės”.

• Asmenys, pateikę prašymus po-
litiniam priegobsčiui.

• Asmenys, pateikę prašymus le-
galizacijai.

Išduotas ,,Advance Parole” galio-
ja vienerius metus, jis leidžia minė-
tiems asmenims keliauti į užsienį (už
JAV ribų) ir yra vienintelis tokią fun-
kciją atliekantis dokumentas. Laiku
juo nepasirūpinus ir išvykus iš šalies,
jums gali būti uždrausta parvykti
atgal, o anksčiau jūsų pateikti statu-
so pakeitimo prašymai – atmesti. 

Prašymai ,,Advance Parole” gau-
ti turėtų būti teikiami pagal gyvena-
mąją vietą (į vieną iš USCIS centrų)
ne vėliau, kaip prieš keletą mėnesių
iki planuojamo išvykimo iš šalies,
kadangi šiuo metu prašymų peržiūra
bei ,,Advance Parole” dokumento
išdavimas užtrunka apie 90 dienų.
Prašymai atnaujinti ,,Advance Pa-
role”  priimami likus ne daugiau nei
120 dienų iki dokumento galiojimo

pabaigos. Instrukcijas, kur ir kaip
siųsti užpildytus prašymus, galima
rasti formoje I-131, o pačią formą ras-
ti USCIS interneto svetainėje adresu:
www.uscis.gov.

,,Advance Parole” negali prašyti
asmenys, neturintys legalaus statuso
šalyje, turintys tam tikrų įsipareigo-
jimų kitoms šalims (pvz., pagal aka-
deminių mainų J neimigracinio sta-
tuso reikalavimus), taip pat asmenys,
kuriems iškeltos deportacijos bylos.
Primename, jog pagal 1996-aisiais
priimtą įstatymą (Illegal Immigra-
tion Reform and Immigrant Respon-
sibility Act of 1996), nelegaliai JAV
buvę asmenys, net jei gautų ,,Advan-
ce Parole”, išvykę už šalies ribų,
rizikuoja būti neįleisti atgal (priklau-
somai nuo nelegaliai išbūto laiko,
,,draudžiamas” grįžimo laikotarpis
gali trukti nuo 3 iki 10 metų). Iškilus
abejonių dėl atitikimo visoms USCIS
taikomoms sąlygoms bei siekiant
apsidrausti nuo galimų netikėtumų
išvykus iš šalies, geriausia būtų su-
derinti savo planus su profesionaliu
imigracinės teisės specialistu. USCIS
teikiamą bendro pobūdžio informaci-
ją galima gauti paskambinus nemo-
kamu telefonu: 1-800-375-5283. 

Svarbu skirti ,,Advance Parole”
nuo vadinamojo ,,Reentry Permit”,
kuris išduodamas asmenims, jau tu-
rintiems nuolatinio gyventojo statu-
są, tačiau dėl kokių nors priežasčių
neturintiems savo pilietybės šalies
pasų arba ketinantiems išbūti už
šalies ribų ilgiau nei leistiną laiką.
,,Reentry Permit” leidžia tokiems
asmenims sugrįžti į šalį, nesikrei-
piant dėl naujos imigracinės vizos bei
išlaikant turimą nuolatinio gyventojo
statusą. Kaip ir ,,Advance Parole”
atveju, asmuo gali kreiptis dėl ,,tokių
leidimų” tik būdamas JAV, tačiau
,,Reentry Permits” nėra atnaujinami,
kol visiškai nepasibaigia jų galioji-
mas, ir yra išduodami ne ilgesniam
nei dvejų metų laikotarpiui. 

Pagal USCIS 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

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

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�

,,ADVANCE PAROLE”: KĄ VERTĖTŲ
ŽINOTI, SUSIRENGUS KELIAUTI IR DAR

NETURINT ,,ŽALIOSIOS KORTELĖS”JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
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
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ VAKARÂ 

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

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

Tel. 773-476-2242 Royal Residence, Pakalnės g. 3, LT – 59206 Birštonas, Lithuania
Just call us at (011) 370 686 77373 or visit us on-line at 

www.karaliskojirezidencija.lt
For information, brochure, DVD, appointment and tour, or consultation.

SOLUTIONS FOR SENIOR’S NEEDS – WHATEVER THOSE NEEDS ARE

• SENIOR COMMUNITY LIFE

• APARTMENTS AND HOUSES FOR SALE OR RENT

• LONGTERM AND SHORT TERM NURSING

• ASSISTED LIVING

• MEDICAL REHABILITATION

The royal choice for golden age!
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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. 14 atsakymai

,,Draugo” sudoku Nr. 13 teisingai išsprendė ir mums
atsakymus atsiuntė: 

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
K. J. M., Chicago, IL
Ona Rušėnienė, Palos Hills, IL

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. 

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500Atkelta iš 5 psl.  Vasaros stovyk-
lų sezonas baigiamas su ateitininkų
studijų savaitgaliu rugsėjo 4–7 die-
nomis. Dėl tolimesnių stovyklų pa-
tariu kreiptis į stovyklų ruošėjus.

– Ką atsiveža pačios stovyk-
laujančios grupės ir kokias pas-
laugas teikia Dainava?

– Stovyklų organizatoriai atsi-
veža stovyklautojus, savo programą,
štabą ir šeimininkes. Dainava pasirū-
pina vandens sargu, švaros palaiky-
mu nameliuose, salėse. Įrengus gais-
ro perspėjimo sistemą, valstija nak-
tinio sargo nebereikalauja, nors kai
kurios stovyklautojų grupės juos turi
ramybei bei tvarkai palaikyti.

– Vienintelė pačios Dainavos
stovyklos ruošiama stovykla yra
lietuvių kilmės vaikams, taip va-
dinama ,,Heritage Camp”. Ką ga-
lėtumėte daugiau apie ją pasaky-
ti?

– Stovyklai jau daugelį metų  sėk-
mingai vadovauja Rima Polikaitytė,
dabar jau Birutienė. Ši stovykla yra
rengiama Dainavos vardu, bet visa
programinė atsakomybė yra Rimos ir
jos sutelkiamo kolektyvo. Stovyklau-
tojai, jų tėveliai bei pati Dainavos Ta-
ryba jiems visiems yra didžiai dėkin-
ga.

– Mažai kas vyksta be lėšų.
Pakalbėkite apie Dainavos fi-
nansinę padėtį.

– Kadangi nesame turtingi, tai
kraštą ir visą pasaulį ištikusi finansi-
nė ir ekonominė krizė mūsų lyg ir ne-
palietė. Skolų irgi neturime. Verčia-
mės su tuo, ką turime. Banke porą
dolerių kasdieninėms išlaidoms irgi
dar turime.

– Ar turite numatę kokių
nors didesnių projektų, kurie
laukia reikiamų lėšų? Kas jie ir

kiek galėtų kainuoti?
– Stambiausias metų projektas

buvo naujų cementinių grindų įdėji-
mas svetainėje prie Spyglio ežerėlio.
Darbas, kainavęs 13,000 dol., jau
baigtas. Dideliems projektams ir su
tuo susijusioms išlaidoms bandome
užbėgti už akių pastoviai tvarkydami
ir remontuodami reikiamus objektus
savo jėgomis.

– Prieš porą metų buvo įs-
teigtas savarankiškas Dainavos
fondas. Koks jo ryšys bei santy-
kis su Dainavos jaunimo stovyk-
los Direktorių taryba? Ką apie
patį Fondą galėtumėte daugiau
papasakoti  dienraščio skaityto-
jams?

– Dainavos fondas buvo įsteigtas
Dainavai švenčiant savo penkiasde-
šimtmetį. Fondo sutelkos lėšos bus
naudojamos kapitaliniams remon-
tams ar naujoms statyboms. Iki šiol
yra sutelkta apie 100,000 dol. kapita-
lo. Fondui vadovauja penkių asmenų
Direktorių taryba, į kurią įeina du
Dainavos jaunimo stovyklos Direkto-
rių tarybos atstovai – dr. Marius La-
niauskas ir Kastytis Giedraitis, ir
trys kiti, atstovaujantys stovyklau-
jančioms grupėms. Tai: Paulius Jan-
kus, Saulius Čyvas ir Birutė Bublie-
nė. Šios Tarybos pirmininkas yra
Saulius Čyvas. Aukas Dainava Foun-
dation vardu galima siųsti iždininkui
dr. Mariui Laniauskui, 6604 Ivana
Court, Mentor, OH 44060.

– Ačiū už atsakymus ir su-
teiktą informaciją. Sėkmingo
tolimesnio vadovavimo Jums ir
smagios bei atmintinos vasaros
gausiems stovyklautojams.

Kalbėjosi 
Romualdas Kriaučiūnas 

Dainava ruošiasi vasarai

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Atkelta iš 4 psl.      esą TREM-
TINIAI. Detroite atsiradęs ir karšt-
ligiškai darbo beieškodamas, tik iš
sesers ir jos pažįstamų žmonių girdė-
jau, kad jau įsteigta ar dar tik steigia-
ma Lietuvių tremtinių bendruomenė.
Bet kažkur kitur, bene Čikagoje, buvo
siūloma nuo žodžio „tremtiniai” atsi-
riboti, nes į Ameriką patys „trėmė-
mės” su didžiausiu entuziazmu.
„Tremtinių bendruomenė” turbūt
nepaliko jokių steigimosi rašytų pro-
tokolų. Nieko nelaukiant, pamažu
ėmė steigtis  PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS (PLB) skyriai ne
tik Čikagoje, bet ir kituose JAV mies-
tuose, į kuriuos atvyko didesnis lietu-
vių skaičius. Į Detroitą suplaukėm
apie 5,000. LB skyrių įsteigėm 1953
metų balandžio 12 d. (Apie tai nese-
niai „Drauge” rašė viena iš steigėjų
Rožė Ražauskienė.)

Kad mes, 1949 m. atvykėliai,
kada nors vadinsimės ANTRABAN-
GIAIS, tuomet nežinojom ir nenu-
jautėm. Istoriją pakeitė bolševizmo
žlugimas, suteikęs progą į JAV bei kai
kuriuos kitus kraštus nuolatinim gy-
venimui atvykti ir mūsų tautiečiams.
Kaip mes, prieš 50 metų atvykę, ge-
rokai skyrėmės nuo senųjų mūsų
emigrantų, taip atvykę po Lietuvos
išsilaisvinimo skiriasi nuo mūsų. Tad
štai ir trys skirtingos bangos. Mano
nuomone, labai tinkami, absoliučiai
neužgaulūs jų pavadinimai: pirma-
bangiai, antrabangiai, trečiabangiai!

Pirmoji banga jau už horizonto,
deja! Mes, 1949-ųjų atvykėliai, daug

jų pažinome, su kai kuriais drauga-
vome, kai kuriose organizacijose kar-
tu veikėm, daug jų karstuose į kapi-
nes išnešėme... Tik labai nedaug jų
dukterų ir sūnų su mūsų, antraban-
gių, vaikais tuokėsi. Pirmosios ban-
gos šviesuolių liko tik veidai bei var-
dai enciklopedijose ir žinynuose, o jų
vertingieji darbai – archyvuose...

O kiek gi laiko beliko 60-metį
švenčiančiai antrajai bangai? Tokį
metų skaičių enciklopedininkai pava-
dintų dviem gentkartėm. „Ernie
Pyle” laivu plaukė didesnė dalis už
mane vyresnių lietuvių, tad kurie dar
gyvi, jie beveik šimtamečiai. O jų per
Atlantą vežti vaikai tik reti tuokėsi
su mūsų tautos vaikais. Nepaisant to,
kad ypač didžiuosiuose telkiniuose
kaip Čikaga, New York, Detroitas,
Clevelandas ar Los Angeles, yra tiek
daug gražaus lietuviško jaunimo, tik
nedidelis skaičius eina į lietuviškas
santuokas. Skaitai „Drauge” mūsų
žymūnų mirties pranešimus ir
springsti jų vaikų santuokinėmis pa-
vardėmis. Su tokiu velioniu, tokia ve-
lione į kapus žengia ir šeimos lietu-
viška kilmė.

Vargu ar šiuo rašiniu mano „Er-
nie Pyle” dar gyviems bendrakelei-
viams besukelsiu nostalgiją, nes jie,
kurie dar gyvi, jau labai seni, kaip ir
aš pats. Bet, mano nuomone, 60 metų
gyvenimo išeivijoje, dargi JAV (mel-
ting pot!), teikia progą diskusiniams
straipsniams. Viliuosi, kad ANTRA-
BANGIŲ lietuvių šešiasdešimtmetis
Amerikoje neliks tylomis praleistas.

„Antrajai bangai” – 60 metų
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SVINGO KARALIUI – 100SVINGO KARALIUI – 100
Amerikietiškos svajonės išsipildymas

RAMUNÈ LAPAS

Ar dažnai mes patys pagalvo-
jame, kiek daug mūsų maža šalelė
prie Baltijos jūros yra davusi pasau-
liui žymių žmonių? Muzikoje, tapybo-
je, skulptūroje, kinematografijoje,
žiniasklaidoje, grožinėje literatūroje,
filosofijoje, net politikoje, versle ir
griežtuosiuose moksluose dažnai už-
tinkame žodžius: ,,Born in Lithua-
nia”, ,,Lithuanian-American”, ,,Lit-
huanian descent” ar ,,of Lithuanian
parents”. Ir ne visuomet tai – lietu-
viai. Kitataučiai, gimę Lietuvoje ir jų
palikuonys, lygiai taip pat didžiuojasi
savo gimtine, dažnai jausdamiesi esą
,,geresni” ar ,,aukštesni” už iš cari-
nės Rusijos gilumų kilusius emigran-
tus.

Arie Crown gyvenimas yra kla-
sikinis amerikietiškos sėkmės pavyz-
dys: Lietuvoje gimęs 15-metis vai-
kinukas atvyko į Čikagą be grašio, o
tapo vienu sėkmingiausiu visų laikų
verslininku ir žinomos, turtingos
šeimos patriarchu. Kada nors plačiau
papasakosime jo istoriją. Tačiau šian-
dien – kita sėkmės istorija, o proga jai
– 100 metų jubiliejus. Šio straipsnio
herojus – emigrantės iš Kauno sūnus,
,,svingo karalius” Benny Goodman.

Benny Goodman – viena iš tų
retų pasaulio garsenybių, kuri legen-
da tapo dar būdama gyva. Jo vardas
ir jo klarnetas neatskiriami nuo big-
bendų eros – 4-tojo, 5-tojo praeito
amžiaus dešimtmečių, kai Vakaruose
viešpatavo svingo muzika. Jo sėkmės
tramplinu tapo trijų savaičių koncer-
tinis ciklas legendiniame „Para-
mount” teatre New York mieste 1937
m. kovą. 

Vėjuotas miestas – emigrantų
egzilė 

Benny tėvas Deivid kilęs iš Var-
šuvos, o mama Dora – iš Kauno. Abu
1890 m. į svajonių šalį imigravę jau-
nuoliai troško laisvės ir platesnių ga-
limybių ne tik sau, bet ir savo pa-
likuonims. Susipažino jie Baltimore
mieste – ten ir susituokė. Per ketvirtį
amžiaus pasaulį išvydo net dvylika jų
vaikų. 1903 m. likimas iš rytinio pa-
kraščio nubloškė juos į Čikagą. Čia

Deivid įsidarbino skerdyklose ir kokį
dešimtmetį dirbo katorgiškomis sąly-
gomis kartu su kitais emigrantais,
tarp jų ir lietuviais. Šį bjauraus gy-
venimo scenarijų atsimename, be
abejo, iš Sinclair romano ,,Raistas”
(,,The Jungle”). Vėliau Deivid išmoko
siuvėjo amato, tačiau daugiavaikė
šeima visą laiką gyveno vargingai.
Vienintelė viltis – kad vaikams bus
geriau. 

Benny gimė 1909 m. gegužės 30
d. Jis buvo devintas vaikas šeimoje.
Kai Benny buvo aštuoneri, šeima per-
sikėlė į mažą, nepatogų butuką „vest-
saidėje”, netoli Garfield Park – 1125
Francisco Avenue. Tai pirmasis žino-
mas Goodman šeimos Čikagoje ad-
resas pagal rašytinius šaltinius. De-
šimties metų Benny kartu su dviem
vyresniais broliais pradėjo lankyti
muzikos pamokas ir įsijungė į Jane
Adams Hull House kapelą. Tokie
vaikų „bendai” tuomet Amerikoje
buvo itin populiarūs. Mažų ansamb-
liukų tikslas buvo be mokesčio lavin-
ti jaunimo skonį ir juos auklėti, mat
šalyje tuomet žvairiai buvo žiūrima į
emigrantus iš Rytų Europos – kaip
keliančius pavojų aplinkiniams. Dar
nesulaukęs keturiolikos mažasis
Goodman jau grojo gimnazistų šo-
kiuose, uždirbdamas visai neblogą
pinigą.

Šešiolikos Benny buvo pakvies-
tas į vieną populiariausių California
valstijos orkestrų, kuriam vadovavo
buvęs čikagietis Ben Pollack. Pasiilgę
namų, orkestrantai greit sugrįžo į
gimtąją Čikagą. ,,Vėjuotas miestas”
tuomet buvo džiazo lopšys, tačiau nu-
sikaltimai mafijos valdomuose nak-
tiniuose klubuose kėlė pavojų tiek
lankytojams, tiek muzikantams. Net-
rukus įbaiminti džiazistai išvyko į
New York. Kiek pasispyriojęs po lai-
kinų nesutarimų su ansamblio vado-
vu, Benny taip pat suplasnojo spar-
neliais ,,Didžiojo obuolio” link. Bū-
tent New York jis su Pollack grupe
1928 m. įrašė savo pirmąją gramo-
fono plokštelę. Beje, ten grodamas,
susipažino ir su Čikagoje gimusiu
pianistu lietuviu Vic Briedžiu. 

1929 m. gruodžio 9 d. tėvas Dei-
vid žuvo po tramvajaus ratais. Benny

yra sakęs, kad šis įvykis – pats liū-
dniausias įvykis Goodman šeimoje. 

Laimė nusišypsojo Rytuose

1934 m. Goodman dalyvavo ži-
nomoje NBC laidoje „Let’s Dance”.
Šioje radijo laidoje skambėdavo įvai-
rių stilių šokių muzika. Kadangi kas
savaitę reikėjo paruošti naujų or-
kestruočių, vadybininkas John Ham-
mond pasiūlė Benny eiti lengviausiu
keliu – išpirkti visas džiazo natas iš
tuometinio populiariausio New York
juodaodžių orkestro vadovo Fletcher
Henderson. Reiktų pasakyti, kad
John turėjo nemažos įtakos Benny
gyvenime – jis net pripiršo į žmonas
jam savo seserį Alice (Goodman vedė
1942 m. kovo 14 d.).

Goodman meistriškas grojimas
klarnetu, Henderson orkestruotės
bei darnus orkestras greitai iškėlė
Benny į populiarumo viršūnes. Kito
populiaraus orkestro vadovas Chick
Webb suprato, kad jo turimą „Svingo
karaliaus” titulą teks perleisti Benny.
Taip ir įvyko. Deja, dėl darbininkų
unijos streiko 1935 m. gegužę „Let’s
Dance” transliacijos buvo nutrauk-

tos. Vienintelė išeitis buvo surengti
gastroles po Ameriką – sausas iš ba-
los neišlipsi! Ir pasileido muzikantai
po margus dėdės Samo plotus... Bū-
davo, kad vietos publika orkestrą
pasitikdavo šaltokai – Goodman
„hot” stilius ne visiems net džiazo
mėgėjams buvo priimtinas. 1935 m.
rugpjūtį Benny piniginė jau buvo
beveik tuščia, orkestrantai siaubingai
nusivylę. Buvo didelė pagunda viską
nutraukti. Bet tada ir atsitiko tai, kas
iš esmės pakeitė jų gyvenimą.

1937 m. rudenį naujasis Good-
man vadybininkas Wynn Nathanson
pasiūlė iškrėsti komercinį triuką ir
surengti orkestro pasirodymą legen-
dinėje klasikinės muzikos salėje New
York Carnegie Hall. Svingo karalius
bijojo žengti šį žingsnį – mat Car-
negie tuomet buvo aukščiausios kla-
sės europietiškos kultūros židinys
Amerikoje. Tačiau po to, kai Benny
kino filmas „Hollywood Hotel” su-
laukė palankių atsiliepimų ir milži-
niškų eilių prie bilietų kasų, baimė
iškart dingo. Pasirinkta data, kad
būtų galimybė dar ir vietoje pare-
petuoti, susipažinti su didingų rūmų
akustika. Juk groti džiazą Carnegie
scenoje – tai ne kokioje „knaipėje”...

Koncertas įvyko 1938 m. sausio
16 d. Salėje tilpo 2,760 žiūrovų, ir,
nepaisant gana brangių tuometinė-
mis kainomis bilietų – 2.75 dol., – vi-
sos vietos gerokai iš anksto buvo
išparduotos. Melomanai yra įsitikinę,
kad šis koncertas buvo pats reikšmin-
giausias visoje džiazo istorijoje. Po
daugelį metų užtrukusių įvairių mu-
zikantų pastangų džiazas pagaliau
tapo priimtinas masiniam klausyto-
jui. Bigbendų era po to ilgai nesitęsė,
tačiau ji davė pradžią kitiems popu-
liariems muzikos žanrams.

Už svingo horizontų

Ne paslaptis, kad Goodman pa-
darė įtaką kiekvienam džiazo klarne-
tistą. Tačiau laikui bėgant, džiazo ju-
dėjimo žiežirbėlė, užsižiebusi 1935
metais, pradėjo blėsti. 5-to dešimtme-
čio antrojoje pusėje sceną džiazas
turėjo užleisti bebopui bei „cool jazz”.
Nenorėdamas prarasti savo popu-Benny tarp artimų žmonių: Helen Oakley, Fletcher Henderson, Benny mama, mėgiamiausia sesuo Ethel.

Benny Goodman kvartetas 1937 m.
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liarumo, Benny pradėjo groti bebopą.
Tačiau jau 1953-iaisiais jis nuo jo
nusisuko, teigdamas, kad „bebopas
nesuteikia muzikai pažangos, tai
tarsi žingsnis atgal. Tai tas pats, kaip
nepažinti muzikinės gamos. Tai
nieko daugiau, kaip pigi komercinė
reklama!”

Netrukus Benny pasuko klasiki-
nės muzikos kryptimi. Jo dėka pa-
saulinio garso kompozitoriai buvo
kalbinami rašyti kūrinius klarnetui
ir simfoniniam orkestrui. Tokiu būdu
gimė Bartok „Concerto klarnetui”,
Arnold „Opus 115”, Gould „Deriva-
tions for Clarinet and Band”. Good-
man klasikiniai įrašai – Debussy
„Premjerinė rapsodija klarnetui”,
Brahms „Sonata E-dur nr. 2”, Weber
„Rondo”, Bellison aranžuotė Beet-
hoven „Don Žuano motyvais” – net
dabar, beveik po pusės šimtmečio nuo
jų išleidimo, yra kolekcionierių itin
vertinami.

Jei nebūtų Goodman, 
nebūtų buvę ir svingo

Vieni teigia, kad Goodman buvo
reiklus, kiti – kad arogantiškas, treti
– ekscentriškas. Daugelis muzikantų
jį vadindavo „The Ray” („spindu-
lys”), mat jo žvilgsnis dažnai perver-
davo tuos muzikantus, kurie neati-
tiko didelių jo reikalavimų. Štai vo-
kalistės Anita O’Day ir Helen Forrest
savo dvidešimties metų darbą su
Goodman net prilygina kalėjimui. 

Kai kurie mano, kad Elvis Pres-
ley sulaukė tokio pat pripažinimo ro-
kenrole, kaip Goodman džiaze bei
svinge. Jie abu padėjo tarp jaunų bal-
tųjų klausytojų propaguoti juodao-
džių muziką. Yra teigiančių, kad jei
nebūtų Goodman, apskritai nebūtų
buvę svingo. Daugelyje apklausų
minimas kaip geriausias klarnetistas,
1957 m. Goodman buvo išrinktas į
,,Down Beat Jazz Hall of Fame”.

Benny daug prisidėjo ir prie ra-
sinės integracijos Amerikoje. Anks-
tesniais metais juodaodžiai muzikan-
tai negalėjo groti kartu su baltaisiais.
Benny sugriovė tą tradiciją, kai į savo
trio priėmė Teddy Wilson. Po metų,

1936-taisiais, įjungė dar ir Lionel
Hampton – tokiu būdu ansambliukas
išaugo iki kvarteto. Po trejų metų į
Benny komandą įsijungė ir džiazo
gitaristas Charlie Christian. Tai mu-
zikoje įvyko dešimtmečiu anksčiau
nei sporte, kai tarp profesionalių
sportininkų atsirado pirmasis juo-
daodis žaidėjas Jacky Robinson.

Uždanga

Po žmonos Alice mirties 1978 m.
„Svingo karaliaus” sveikata pradėjo
šlubuoti. Tačiau tik 1983 m. lapkritį
jis apsilankė pas gydytoją. Elektro-
kardiogramos testai rodė, kad muzi-
kantą būtina kuo skubiau vežti į ligo-
ninę. Jis buvo ,,aptvarkytas” ir išleis-
tas, o po kelių mėnesių vėl atsidūrė
palatoje – jam buvo įstatytas dirbtinis
širdies vožtuvas. Tuomet Goodman
nutarė pasitraukti iš muzikinio gy-
venimo. Sveikatą taisė Connecticut ir
St. Maartens saloje. Daug plaukioda-
vo – nebuvo pasyvus pacientas. Ben-
ny tikrai nebuvo iš tokių, kurie sė-
dėtų supamajame krėsle ir linguotų
pirmyn atgal valandų valandas.

1985 m. Goodman draugas, advo-
katas Bill Hyland prasitarė, kad ište-
ka jo dukra ir galbūt Benny norėtų
pamuzikuoti vestuvėse. Daugelio
nuostabai šis sutiko – jam tai buvo
proga sugrįžti į senas vėžes. Iki 1986
m. Benny pagrodavo radijuje, retsy-
kiais pasirodydavo scenoje. Buvo su-
planuotos ir jo ansamblio gastrolės,
tačiau ,,Svingo karalius” jose sudaly-
vauti nebespėjo.

1986 m. birželio 12 d. Benny kar-
tu su savo drauge, buvusia ,,Vogue”
madų žurnalo redaktore Carol Phil-
lips, išsiruošė į klubą „Mr. Sam’s”.
Smarkiai lijo. Goodman pajuto skaus-
mus peties srityje ir grįžo namo. Kitą
dieną Phillips sulaukė skambučio –
skambino Benny buto šeimininkė.
Carol žaibiškai nulėkė pas jį. Good-
man sėdėjo lovoje, šalia pasidėjęs sa-
vo klarnetą. Carol nuėjo į kitą kam-
barį telefonu iškviesti greitąją pagal-
bą. Kai grįžo, Benny jau buvo miręs.
Ant piupitro buvo atskleistos pagel-
tusios Brahms „Opus 120” natos...
Buvo birželio 13-ta diena.

Goodman su dirigentu Leonard Bernstein įrašų studijoje 1963 m.

Jim ir Vaiva Vilniuje 2007 m.

Pažadėtas laiškas
SIGITA ŠIMKUVIENÈ-ROSEN

Jau daug dienų dėlioju mintis,
kaip pradėti šį laišką. O parašyti jį
turėjau būtinai, nes buvau paprašyta
Vaivos. Paskutinius metus stengiausi
daugiau laiko praleisti su ja. Norėjau,
kad ji nesijaustų vieniša, kovodama
su ta baisia liga. Buvau liudininke,
kaip ji kovoja. Ir visada turėjau vil-
ties, kad ji pagis, ir viskas bus gerai,
kaip ir anksčiau. Bet šį kartą, deja,
sugrįžusi liga skausmingai ją išplėšė
iš mūsų nesugrąžinamai. Tik jau ma-
tydama ją ligoninėje supratau, kad ji
jau tikrai traukiasi iš mūsų tarpo.
Klausiau jos, ką galiu padaryti. Ir
Vaiva paprašė, tada dar tvirtai spaus-
dama mano delną: ,,Parašyk laišką
visiems nuo manęs, parašyk. Kad
man labai rūpi Lietuvių Bendruome-
nė, Lietuva, kad visus aš labai myliu,
tegul visi tą žino. Ir kad visos jūs trys
būtumėte laimingos.” Nors ir praėjo
jau pusė metų, bet tas akimirkas atsi-
menu labai aiškiai, ir man suspau-
džia širdį, kad neturiu draugės, ben-
dražygės, puikaus žmogaus šalia sa-
vęs – man labai jos trūksta.

Su Vaiva Vėbraite susipažinau
dar 1991 metų vasarą. Klaipėdoje tuo
metu vyko patys pirmieji A.P.P.L.E.
kursai Lietuvos mokytojams, kuriuo-
se ir turėjau progos dalyvauti kaip
Tauragės Jovarų vidurinės mokyklos
mokytoja. Dar prieš prasidedant kur-
sams, į mus, kursų lankytojus, didžiu-
lėje Klaipėdos universiteto salėje
kreipėsi ir pasveikino A.P.P.L.E. di-
rektorė Vaiva Radasta Vėbraitė. Tą
akimirką įsiminiau visam gyvenimui
– aukšta, liekna, juoda suknele, su
gintaro sage apsirengusi moteris į
mus kreipėsi gražia, lietuviška kalba.
Daugelis, ir aš tarp jų, labai nuste-
bome, kad būdama iš ten, iš Ame-
rikos, ji prabilo į mus gražiais lietu-
viškais žodžiais. A.P.P.L.E. kursų di-
rektorė paprastai ir išsamiai dėstė
savo mintis, paaiškino, kodėl būtent
šie kursai yra suorganizuoti mokyto-
jams. Savo trumpoje kalboje ji išsakė
kursų tikslus – padėti Lietuvos moky-
tojams geriau suprasti mokinius,
pasiūlyti jų darbui naujų, veiksmingų
mokymo būdų. Paskaitos, vykusios

dvi savaites, patiko daugumai Lietu-
vos mokytojų, tad kitais metais dalis
mūsų užsirašėme kitiems metams.
Pertraukos metu turėjau progos pri-
eiti prie Vaivos ir susipažinti, pasikal-
bėti. Taip prasidėjo mūsų pažintis.

Prieš aštuonerius metus atvyku-
si į New Haven, Connecticut, vėl su
Vaiva ir jos šeima susitikau dar vei-
kiančioje Šv. Kazimiero bažnyčioje,
per Lietuvių Bendruomenės apylin-
kės renginį. Manau, kad tai buvo iš
aukščiau surėdyta, nes pažintį su Vai-
va laikau tikra Dievo dovana sau ir
savo šeimai. Vaivos nepaprastas mo-
kėjimas bendrauti ir išklausyti visus,
jos kuklumas ir nuoširdumas mane
žavėjo ir žavi. 

• • •
Vaiva, tarsi ta Aušrinė žvaigždė,

kartu su didžiuliu bendraminčių
pulku visada dirbo Lietuvai. Kartu su
vyresniąja išeivijos karta ji puoselėjo
lietuvybę, rūpinosi išsaugoti jos kal-
bą, kultūrą. Jau nuo pat Lietuvos Ne-
priklausomybės atgavimo Vaiva visa
širdimi pasinėrė į Lietuvos švietimo
reikalus: 1998–2001 metais ėjo Švie-
timo ir mokslo viceministrės parei-
gas, nuo 2004 metų – ji – Lietuvos
Respublikos prezidento Valdo Adam-
kaus patarėja. Būdama patarėja ji ap-
siėmė nelengvas JAV LB Krašto val-
dybos pirmininkės pareigas (2003–
2006), kurios iš jos pareikalavo daug
jėgų. Dabartinėje Krašto valdyboje ji
buvo šios organizacijos atstovė Lietu-
vai. Būdama jos vadove, Vaiva Lietu-
vių Bendruomenę iškėlė į aukštesnį,
gilesnį pasaulėžiūros lygmenį.

JAV LB, darbas joje Vaivai buvo
šventas reikalas. Jai būnant Krašto
valdybos pirmininke, man teko dar
geriau pažinti ją, kaip vadovę. Jos
kadencijos metu turėdavome mažų –
,,greitų posėdukų’’ (taip mažybiškai
Vaiva juos vadindavo), kuriuose spręs-
davome iškilusius, neatidėliotinus
uždavinius. Būtent būnant Krašto
valdyboje šalia Vaivos galėjau daug ko
išmokti ir suprasti, stengiausi išmok-
ti būti naudinga LB, pradėjau iš ar-
čiau pažinti jos veikėjus. Visada stebi-
no politinis Vaivos įžvalgumas. Ji tar-
si aiškiariagė numatydavo keletą stra-
teginių žingsnių į priekį, kurie vėliau
pasitvirtindavo.      Nukelta į 13 psl.
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

Accent
Homefinders

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

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

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

SIÙLO DARBÂ

PARDUODA

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055
770088--227755--22007700

RIMAS
STANKUS

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

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

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

HONIG – BELL

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

IÕNUOMOJA

SKELBIMÛ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

Parduodu automobilius:
Plymouth Voyager – 1992,
Chevrolet Lumina – 1994,
Chevrolet Caprice – 1991 (po avari-
jos – dalims).
Tel. (708) 359-0899 

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.

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai î Vilniû, Kaunâ, Palangâ.
• Poilsinès kelionès, pažintiniai turai î Las Vegas,
Floridâ, Havajus, Meksikâ, Dominikâ, Karibû salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3WWW. SKYTRIP.NET
info@skytrip.net

FOR SALE – PARDUODAMAS –
VILNIUJE naujas 200 kv. m namas
Užupio rajone. Puiki vieta; arti cen-

tro, senamiesčio, $649,000 USD

UŽUPIS Neighborhood – VILNIUS
Adjacent to old-town/Very Trendy &
hip artist community Approx 2150

sq. ft./New – never lived in. 649,000

Contact 370-698-88111 or
<info@akvila.lt>

Same Seller Also Offers...

FOR SALE – PARDUODAMAS –
VILNIUS – Centre 2 kambarių butas,
Basanavičiaus ir Mindaugo sankryža.
Senos statybos, greta senamiesčio; 

3 aukštas; stovėjimo aikštelė.
$209,000 USD

VILNIUS adjacent old-town/
Spacious 2 room flat. Intersection of

Basanaviciaus & Mindaugo
100 yr old classic/high ceilings/

prestigious neighborhood
3rd floor/gated parking. $209,000.

CNC COURSES
Symbol Job Training, Inc.

Machine Shop School 
(847) 674-1109
GRANTS AVAILABLE

8106 N. Ridgeway, Skokie, IL 60076

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

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIŲ
BUTAS BRIGHTON PARK RA-
JONE. Arti Orange Line ir 55 greit-
kelio. Yra uždaras kiemas ir maši-
nai pastatyti vieta. Nuoma $400 su
viskuo. Tel. 773-899-1067
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Atkelta iš 11 psl.     Visada stebino
ir žavėjo Vaivos gerumas. Pati esu
mačiusi, skaičiusi pykčio ir pagiežos
laiškus, adresuotus jai, kaip JAV LB
Krašto valdybos pirmininkei. O ji vi-
sada buvo ramiai nusiteikusi, nerody-
davo jokio nepasitenkinimo, mokėjo
viską gražiai išspręsti ir sakydavo:
,,Na, ką padarysi, kad jam taip norisi
būti piktam.” 

Ypatingai mums, tik atvyku-
siems iš Lietuvos, Vaiva buvo tas
žmogus, kuris privertė pažvelgti į
save, į Lietuvą kitomis akimis. Dau-
guma mūsų tik atvykę supratome,
kas esame ir kaip mylime Lietuvą. Ir
čia, išeivijoje, mums sustiprėjo tau-
tiškumo ir pilietinio sąmoningumo
jausmas. Tokie bendruomenininkai
kaip Vaiva ,,užvedė” mus, taip vadi-
namus trečiabangius, lietuviškai ben-
druomeniškai veiklai. Būtent čia,
Amerikoje, šalia kitų bendruomenių
ir tautų sustiprėja tavo, kaip lietuvio,
tautiškumas. Įvertini lietuvišką žodį,
lietuvišką spaudą, džiaugiesi išgirdęs
lietuvišką muziką.

• • •
Paskutiniuosius keletą metų su

Vaiva bendravome artimiau. Visada
stebėjausi jos protu ir sumanumu,
klausdavau jos, kaip tokia maža gal-
velė turi tiek daug proto ir žinių. Tie
klausimai ją labai prajuokindavo.
Pradėjau daugiau domėtis jos šeima
tėvais, seneliais. Namuose, Durham,
Jim ir Vaivos taip vadinamoje raš-
tinėje, pagarbioje vietoje, puikuojasi
Vaivos senelio P. Židonio teisininko
diplomas, išduotas Vilniaus univer-
siteto. Senelis iš pašaukimo buvo mo-
kytojas. Mama Genovaitė Židonytė-
Vėbrienė – buvo baigusi Sorbonos
universitetą, apsigynusi filosofijos
daktarės laipsnį. Tėvelis – Juozas
Vėbra – pulkininkas, chemijos moks-
lų daktaras, inžinierius ir išradėjas,
vienas iš Lietuvos kariuomenės kūrė-
jų. Atvykęs į JAV jis 20 metų pradirbo
chemijos pramonės tyrimų labora-
torijose. Savo laisvalaikį Vėbra skyrė
lietuvybei, dalyvavo įvairiose lietu-
viškose organizacijose, tautiečių ren-

giniuose skaitydavo pranešimus
reikšmingų sukakčių progomis, ragi-
no remti lietuvišką spaudą.

Žinoma, Vaivą veikė tėvų pavyz-
dys, didelis tėvo autoritetas. Pati
Vaiva sakė: ,,Mūsų tėvai, mus mylė-
dami, norėjo padovanoti mums grožį,
o jiems didžiausias grožis buvo Lie-
tuva.” Genutė ir Juozas Vėbrai pa-
dėjo Vaivai be dvejonių pasirinkti ne-
lengvą gyvenimo kelią – dirbti lietu-
vybės darbą. Jo pradžia Vaivą pagavo
lietuviškoje šeštadieninėje mokyklo-
je, lietuviškose sekmadieninėse pa-
maldose, vasaros stovyklose. Jos šeš-
tadieninės mokyklos mokytoja buvo
mūsų visų gerbiama dr. Elona Vaiš-
nienė. Būdama jau 12 metų, Vaiva
pažinojo daug lietuvių veikėjų, nes su
tėveliu dalyvaudavo jų pokalbiuose,
susirinkimuose. Ji pasakojo, kaip bū-
davo įdomu klausytis jų sampro-
tavimų ir ginčų. Visa tai formavo
Vaivos asmenybę. Jau vėliau sukū-
rusi šeimą ir gimus vaikams, Vaiva
atgaivino šeštadieninę mokyklėlę

New Britain, CT ir dirbo ten kaip
direktorė ir mokytoja, vežiodama

Pažadėtas laiškas

visus savo keturis vaikus kiekvieną
šeštadienį. Dabar jos vaikai didžiuo-
jasi ir yra dėkingi savo mamai, kad
gali laisvai kalbėti ir rašyti lietu-

viškai.
O kokias Jonines Vaiva su Jim

šeima suruošdavo savo namuose! Su-
važiuodavo šokėjai iš New Haven šo-
kių grupės ,,Vėtra’’, net šokėjai, seni
draugai iš New Jersey pasirodydavo,
,,Sodauto’’ ansamblis atvykdavo iš
Boston miesto. Ir skambėdavo dainos
ir žaidimai, merginos pindavo lauko
gėlių vainikus. Didžiulis laužas, su-
krautas šalia tvenkinio, skrosdavo
savo liepsnomis ir kibirkštėlėmis
žvaigždėtą dangų, susirinkusiems
pakeisdamas geriausius šviestuvus,
per Durham klonelius skambėdavo
dainos ir muzika…

• • •
Gal dar kas nežino, kad mūsų

Vaiva labai mėgo žemės darbus. Dur-
ham ji su vyru Jim suarė didelį žemės
plotą, kuriame prisodino aviečių,
mėlynių, braškių. Prisėdavo didžiau-
sias vagas kukurūzų, kurių užtekda-
vo visai didelei šeimai per žiemą.
Vaiva visada domėjosi naujomis dar-
žovių rūšimis, pomidorai užaugdavo
jų darže nepaprasto didumo ir skanu-
mo. Visi, atvykę į svečius, buvo išlydi-
mi į namus su jų daržo gėrybėmis.
Dalindavomės su ja daržo paslapti-
mis, rasoda, gėlių daigeliais. Praeitą
vasarą dar kartu darbavomės jos
gėlyne. 

Paskutiniaisiais mėnesiais kiek-
vieną rytą stengdavausi pakalbinti
Vaivą, aptardavome, kas naujo Lie-

tuvoje, kas darosi čia, mūsų Lietuvių
Bendruomenėje, klausdavau jos pata-
rimo, kaip jos daržai laikosi. Nė karto
neišgirdau iš jos jokių dejonių, nusi-
skundimų, tik iš balso žinojau, kad jai
sunku. Ji atkakliai laikėsi, kovojo su
savo liga ir tikėjo, kad kas nors bus
kitaip. Labai norėjo dar nuvažiuoti į
Lietuvą ir planavo pasilikti…

• • •
Šiais metais Vasario 16-osios ir

Kovo 11-osios nepriklausomybės
šventės praėjo jau be Vaivos skaitomų
pranešimų, daug LB apylinkių pager-
bė jos išėjimą šv. Mišiomis, tylos
minute. Mes prisiminsime Vaivą Ra-
dastą Vėbraitę kaip ypatingą JAV LB
veikėją, per tokį trumpą savo gyveni-
mą atlikusią tiek daug darbų lietuvy-
bei, Lietuvai. Vaivos dėka JAV LB
pasidarė tokia, kokia ji yra dabar –
suartėjusi su Lietuva, veiksmingai
sprendžianti Pasaulio Lietuvių Bend-
ruomenės uždavinius. Ji buvo tas
žmogus, į kurį visi drąsiai galėjo
kreiptis patarimo. Visiems ji surasda-
vo tinkamą atsakymą. Sunkiai sirg-
dama ji pirmiausia rūpinosi kitais.

Vaiva išėjo, bet jos darbai tęsiasi.
Jos vaikai, užauginti lietuviška dva-
sia, tęsia mamos darbą. Aras su šei-
ma gyvena Lietuvoje, dirba švietimo
srityje. Dukra Liepa tęsia doktoran-
tūros mokslus, bendradarbiauja su
Lietuva, dalyvaudama jos projek-
tuose. Sirvydas ir Lokys vasaromis
darbuojasi ,,Neringos’’ stovyklose. A.
a. Vaivos Vėbraitės atminimas nieka-
da neišblės iš mūsų atminties. Jau-
čiu, kad a. a. Vaiva labai džiaugiasi
visais mūsų pasiekimais. Manau, kad
dauguma, kurie ją gerai pažinojo,
susimąsto, kaip ir aš, prieš priimdami
bet kokį sprendimą, paklausdami
savęs, o kaip elgtųsi mūsų Vaiva?
Brangus jos atminimas ir pagarba,
jos atsidavimas lietuvybei įpareigoja
mus tęsti jos darbą, būti visada kartu
su Lietuva. 

Vaivos vyro Jim sprendimu buvo
nuspręsta, kad vietoj gėlių šeimai visi
aukotų JAV LB demokratijos plėtros
fondui, kuris remia Piliečių santalkos
demokratijos ugdymo darbus Lietu-
voje. Šis Fondas jau išsiuntė į Lietuvą
2,600 dol. Aukos priimamos ir dabar
(žiūrėkite www.javlb.org).

Dar pernai, birželio mėnesį, New
Haven apylinkė turėjo savo ataskai-
tinį susirinkimą pas Vaivą, Durham.
Šį šeštadienį, birželio 13 dieną, Con-
necticut ir aplinkinių vietovių lietu-
viai renkasi ten pat – pabūti su Jim ir
vaikais, prisiminti Vaivą, kurios jau
pusę metų nebeturime šalia.

Vaiva Vėbraitė su šeima Los Angeles.

Vaiva su Sigita sodina gėles.

A. a. Vaiva su LB bendruomenininkėmis Boston per JAV LB XVIII Tarybos sesi-
ją: Zita Sideriene iš Floridos, Rima Girniuviene iš Boston ir Laima Šileikyte-
Hood iš Manhattan, NY.  Sigitos Šimkuvienės nuotr. 
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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XIII SEIMAS
Programa–projektas

(Nurodytas Lietuvos laikas)
LIEPOS 5 D.
12:30 val. p. p., šv. Mišios, skir-

tos užsienio lietuviams Vilniaus ar-
ki katedroje bazilikoje (Katedros a. 1).

LIEPOS 7 D.
5 val. p. p. – Lietuvos nacionalinia -
me muziejuje (Arsenalo g. 3, Vilnius)
JAV Lietuvių Bend ruomenės Kultū -
ros taryba kviečia į fotografijų albu-
mo „Lietuvių kultū rinis paveldas
Ame rikoje” prista ty mą. Renginį ve da
Lietuvos nacio na linio muziejaus
direktorė Birutė Kul nytė. Albumą
pri stato atsakingasis redaktorius
Algis Lukas, Vilniaus uni versiteto
prof. Domas Kaunas, Vilniaus peda-
goginio universiteto prof. Romualdas
Grigas. Dalyvauja garbės svečiai:
užsienio reikalų mi nistras Vygaudas
Ušackas, kultūros ministras Remi -
gijus Vilkaitis, PLB valdybos pirmi -
ninkė Regina Naru šienė, JAV LB
Krašto valdybos pir mi ninkas Vytas
Maciūnas. Meninę programą atliks
Vilniaus jaunimo folkloro ansamblis
„Spiečius”.

LIEPOS 8 D.
8–9 val. r. – Registracija.
9–9:30 val. r. – Pasaulio Lie tu -

vių Bendruomenės vėliavos pakėli-
mas Nepriklausomybės aikštėje.

9:30–10:30 val. r. – Iškilmingas
posėdis Lietuvos Respublikos Seimo
III rūmų Konferencijų salėje. Invoka-
cija, kraštų Lietuvių Bendruomenių
delegacijų pristatymas, Lietuvos Res-
publikos prezidento Valdo  Adamkaus
sveikinimas ir seimo atidarymas,
sveikinimai.

10:30 val. r.–11 val. r. – Per t -
rauka.

11–11:30 val. r. – Renkama:

PLB seimo prezidiumas, sekreto-
riatas, Balsų skaičiavimo, Nomi -
nacijų ir Rezoliucijų komisijos. Dar -
bo tvarkės pristatymas ir priėmimas.

11:30 val. r.–1 val. p. p. – PLB
valdybos pirmininkės Reginos Naru-
šienės pranešimas. Kontrolės komisi-
jos protokolas, Garbės teismo prane -
šimas, PLJS valdybos pirmininko
Sta sio Kuliavo pranešimas. Disku-
sijos.

1–2:30 val. p. p. – Pietūs.
2:30–3:45 val. p. p. – „PLB

prasmė”, Leonas Narbutis, Algi man -
tas Gečys.

3:45–4:15 val. p. p. – „Bendra-
darbiavimo momentai”, Vitalija Palu-
baitytė-Kolesnikova.

4:15–5 val. p. p. – „Kas yra lie-
tuvis, gyvenantis užsienyje?”, Liūda
Rugienienė, Dalia Henke.

LIEPOS 9 D.
9–9:30 val. r. – „Lituanistinio

švietimo užsienio šalyse ypatumai ir
iššūkiai. Bendrieji mokyklų nuosta-
tai”, Jūratė Caspersen, Šveicarijos
Lie tuvių Bendruomenės pirmininkė.

9:30–10 val. r. – „Kraštų Lietu-
vių Bendruomenių archyvai”, Jaras
Alkis.

10–10:30 val. r. – „Sielovados
apžvalga ir tendencijos Lietuvių
Bendruomenėse”, prelatas Edmun -
das Putrimas.

10:30–11 val. r. – Pertrauka.
11–11:30 val. r. – „Tautinių

mažumų ir išeivijos departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės reorganizavimas”, LR užsienio
reikalų ministras Vygaudas Ušackas.

11:30–11:45 val. r. – „PLB fi-
nansai”, PLB valdybos pirmininkė
Regina Narušienė.

11:45 val. r.–1 val. p. p. – „Ko-
kia parama reikalinga iš Lietuvos iš-
laikyti lietuvybę užsienyje?”, Argen-
tinos LB pirmininkas Jurgis Brazai-
tis, Kanados LB pirmininkė Joana
Ku raitė-Lasienė, Ukrainos LB pirmi-
ninkė Džiulija Fedirkienė, Vokietijos
LB pirmininkas  Antanas Šiugždi-
nis.

1–2:30 val. p. p. – Pietūs.
2:30–3:15 val. p. p. – „Ar PLB

yra kompetentinga ir autoritetinga
spręsti kraštų Lietuvių Bendruome-
nių vidaus problemas?”, Algis Rugie-
nius.

3:15–3:45 val. p. p. „Atstovybė
– reikalingumas, potencialas, išlaidų
finansavimas”, PLB atstovas Lietu-
vo je Gabrielius Žemkalnis. „Bendra-
darbiavimas su Lietuvos visuomeni-

Fotografijų albumo „Lietuvių kultū rinis
paveldas Ame rikoje” viršelis.

2008 m. gegužės 12–16 dienomis Vilniuje posėdžiavę Seimo ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės komisijos nariai.

Lietuvos ambasadoje Osle balan -
džio 29 d. vyko du menotyros dakta -
rės, docentės Laimos Marijos Petru -
sevičiūtės-Sjur knygos „Melancholija
ir Saulė: Munchas ir Čiurlionis”
(Vilnius, „Mintis”, 2008, 168 psl.) pri-
statymai, kurių vienas buvo skirtas
norvegų publikai – meno organizacijų
atstovams ir me no mylėtojams, o
kitas – Norvegijos lie tuviams.

Lietuvai ir Norvegijai Mikalojus
Konstantinas Čiurlionis (1875–1911)
ir jo amžininkas Edvard Munch
(1863–1944), kurio darbų parodą ne -
seniai galėjo mtyti ir Čikagos meno
mylėtojai, tai menininkai, kurių no -
vatoriški ieškojimai, idėjos tiesiogiai
ar netiesiogiai paveikė moder nis tinę
sąmonę ar atvėrė naujus meno rai dos
kelius.  

Novatoriška lyginamoji Čiurlio-
nio ir Munch kūrybos analizė atsklei-
džia šių menininkų kūrybos vietą
Vakarų modernėjančios dailės raidos
procesuose ir jų kūrybos gilumines
prasmes.

Tiek Munch, tiek Čiurlionis, kur-
dami svetimšalių pavergtose tėvynė -
se, vienodai giliai išreiškė savo tautos
laisvės siekius, formavo tautinius ide-
alus, jų laisvės ilgesį, kūrė romantinį
idealizuotą savo tautos dvasinį veidą,
ateities vizijas, kovotojų už savo ide-
alus vaizdinius, tačiau, nuostabiau-
sia, kad netrukus iš romantinių svajų
versmių išsiliejo jėgos, kurios šį vaiz-
duotės sukurtą pasaulį pavertė rea -
lybe.

Pasak knygos įžangos autoriaus
pro fesoriaus Antano Andrijausko, au -

torė pirmą kartą plačiau įveda Čiur -
lionio kūrybą į kitus platesniam pri-
pažinimui svarbius kontekstus ir pa -
rodo jo kūrybos svarbą XIX ir XX a.
sandūros meno procesuose. Knyga
pa deda geriau M. K. Čiurlionį ir E.
Munch susieti su Vakarų modernė-
jančios dailės raidos procesais ir  su -
vokti šių nepakankamai įvertintų
me nininkų kūrybą.

Menotyrininkė L. Petrusevičiūtė
studijavo meno istoriją ir teoriją
Vilniaus dailės akademijoje. Dirbo
Lietuvos istorijos instituto Meno -
tyros skyriuje, penkerius metus reda-
gavo „Kultūros barų” žurnalo dailės
skyrių ir daug metų dėstė Vilniaus
dailės akademijoje. Šiuo metu jau ke -
turiolikti metai dėsto dailės istoriją ir
teoriją Asker meno koledže ir Nor -
vegijos valstybinėje muzikos akade -
mijoje Osle.

Paruošė Laima Apanavičienė

„Melancholija ir Saulė: Munchas ir Čiurlionis” 

Spaudos apžvalga 

nė mis organizacijomis”, Vitalija Pa-
lubaitytė-Kolesnikova.

3:45–4:30 val. p. p. – „‘Pasaulio
lietuvis’ ir užsienio lietuvių spauda”,
PLB valdybos vicepirmininkas Petras
Maksimavičius, Audronė Škiudaitė.

6 val. v. – Lietuvos nacionalinėje
dailės galerijoje (Konstitucijos pr. 22,
Vilnius) knygos „‘Draugui’ – 100.
Žygis už krikščionybę ir lietuvybę”
pristatymas. Renginį veda Lietuvos
dailės muziejaus direktorius  Romu -
al das Budrys ir JAV LB vicepirmi -
ninkė Marija Remienė. Kalbės: Lietu -
vos vyskupų konferencijos pirminin -
kas, Kauno arkivyskupas metropoli-
tas Sigitas Tamkevičius, SJ, žinomas

išeivijos LB narys, buvęs JAV LB
Krašto valdybos pirmininkas Algi-
man tas Gečys ir knygos redaktorė
Audronė Škiudaitė. Meninė progra-
ma: poeto Kazio Bradūno eiles iš
„Draugo” kultūrinio priedo skaitys
aktoriai, skambės muzika.

LIEPOS 10 D.
9–10 val. r. – „LR pilietybė”,

PLB valdybos pirmininkė Regina
Narušienė.

10–10:30 val. r. – LR Seimo ir
PLB komisijos nuostatų patvirtini-
mas, Algimantas Gečys ir Dalia Puš-
korienė.

10:30–11 val. r. – Pertrauka.
11 val. r.–12 val. p. p. –

Kandidatų į PLB valdybą, Kontrolės
komisiją ir Garbės teismą pristaty-
mas.

12–12:30 val. p.p. – Rinkimai.
12:30–2 val. p.p. – Pietūs.
2–4 val. p. p. – Nutarimų ir

rezoliucijų priėmimas, balsavimas.
4–4:15 val. p. p. – Rinkimų

rezultatų paskelbimas.
4:15–5 val. p. p. – PLB XIII

seimo apibendrinimas.
Uždarymo vakaras. Vakaro

programoje – Valstybinio dainų ir
šokių ansamblio „Lietuva” koncertas
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų
mokyklos šokio teatro salėje – Vil-
niuje (adresas: T. Kosciuškos g. 11,
Vilnius). Programoje – „Aukso fon-
das” – geriausi ir įspūdingiausi
kūriniai bei šokiai iš ansamblio
repertuaro. Po koncerto – vaišės.

Knygos „‘Draugui’ – 100. Žygis už krik -
š čionybę ir lietuvybę” viršelis.
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Lietuvos regionų margumynai

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632
12401 S. Archer Ave. Lemont, IL 60439

1-773-523-0440  

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

Prasideda Tytuvėnų vasaros festivalis
Birželio 13 dieną, VI tarptautinio

Tytuvėnų vasaros festivalio atidary-
mo koncerte – atlikėjų iš Vokietijos
„Trio Avance” parengta programa
„Stebuklinga fleita ir daugiau”.

Festivalio atidarymo koncertas
Tytuvėnų vienuolyno bažnyčioje bus
maloni staigmena kamerinių ansam-
blių mylėtojams: jie galės paklausyti
unikalios sudėties kolektyvo iš Vo-
kietijos „Trio Advance”, kuriame yra
trys iki šiol kartu nederinti instru-
mentai – fleita, altas ir gitara. 

Puikios akustikos Kelmės dvaro
salėje ir Baisogalos dvare šią vasarą
bus suteikta galimybė pasiklausyti
įstabių vokalistų ir muzikos virtuozų.
Nepaprastai ryškus ir įdomus kon-
certas vyks Tytuvėnų vienuolyno
ansamblyje. Liepos 5 dieną koncerte,

skirtame Lietuvos vardo 1000-mečiui
paminėti, parengta išskirtinė progra-
ma: lietuviškų operų arijos, duetai,
tercetai ir kvartetai, kuriuos atliks
jau gerai žinomi jauni operos solistai,
televizijos konkurso „Triumfo arka”
laureatai Liudas Mikalauskas ir Egi-
dijus Bavikinas, tarptautinių kon-
kursų laureatė Sabina Martinaitytė
ir kiti. Su M. K. Oginskio gyvenimu ir
kūryba Baisogalos dvare supažindins
teatralizuota muzikinė programa,
sudaryta ir atliekama trijų talentingų
atlikėjų: aktorės Virginijos Kochans-
kytės, vokalistės Giedrės Zeicaitės ir
pianistės Šviesės Čepliauskaitės.

Išsamią festivalio programą ga-
lima rasti www.filharmonija.siau-
liai.lt

Bernardinai.lt

LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto apylinkèse ir

priemiesçiuose. Patarnavimas 24 val.

A † A
DANUTĖ

ŠALKAUSKAITĖ
ORENTIENĖ

Mirė 2008 m. rugsėjo 11 d.
Šv. Mišios už a. a. Danutę bus aukojamos šeštadienį, birželio 20

d. 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. Po šv. Mišių velionės
palaikai bus palaidoti Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus Danutės draugus ir pažįstamus dalyvauti
Mišiose ir laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Always with FlowersAlways with Flowers Atributikos pokyliams
nuoma, pristatymas JAV,

Lietuvoje ir visame
pasaulyje

Tel. 630 257 0339
1138 B  State St., Lemont, IL
www.alwayswithflowers.com

teleflora
FTD

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

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

* Vyras ieško pastovaus darbo su
gyvenimu. Didelė patirtis, automo-
bilis. Tel. 773-715-5364.

* Moteris, gyvenanti Oak Lawn, gali
jums padėti šeštadieniais. Tel. 708-
220-3202.

* Moteris ieško darbo su grįžimu
namo. Vairuoja, anglų kalba, geros
rekomendacijos. Tel. 773-575-3343.

* Maloni, ramaus būdo moteris
ieško senelių slaugos darbo su gyve-
nimu.Vairuoja, gali dirbti ir kitoje
valstijoje. Tel. 630-999-9505.

* Moteris, su minimalia anglų kalba
ieško pastovaus darbo ar pakeitimų
tik lietuvių šeimoje. Siūlyti įvairius
variantus.  Tel. 630-272-6535 arba
630-863-0958.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo ar ruošos darbo
namuose. Gali pakeisti bet kurią
dieną. Tel. 312-307-4619.

Brangiai Motinai
A † A

LIUDAI GRIAUZDIENEI

mirus, užjaučiame mūsų tunto brolius sūnų, v. s. fil. dr.
MINDAUGĄ, anūką s. v. v. sl. JULIŲ bei kitus gimines ir
kartu liūdime.

LSB „Lituanicos” tuntas

Naujos prieplaukos nesulaukia turistų

Vokiečių karo belaisvių palaikams – kita
amžinybės vieta

Mažonų seniūnijos Vizbutų
kaimo žvyrduobėje VšĮ „Kultūros
vertybių globos tarnyba” specialistai
atlieka vokiečių karo belaisvių pa-
laikų ekshumacijos darbus.

Vokietijos karių kapų globos tau-
tinė sąjunga rūpinasi savo tautiečių
perlaidojimu ir palaiko glaudžius
ryšius su istorikais bei kultūros pa-
veldo specialistais. Gavę duomenų
apie tėvynainių palaidojimo vietas,
vokiečiai organizuoja palaikų ekshu-
macijos ir tyrinėjimo darbus. Pernai
vykusių kasinėjimų metu Vizbutų
žvyrduobėje atkasta 20 kapų.

Nustatyta, kad ten palaidoti vo-
kiečių belaisviai, kurių stovykla
1945–1946 metais veikė prieškario 7-
ojo pėstininkų žemaičių kunigaikščio
Butigeidžio pulko kareivinėse Vytau-
to gatvės gale. Rusams užėmus Tau-
ragę čia įsikūrė Raudonosios armijos
kareiviai.

Aptikus palaidojimus imtasi visų
paveldosaugos priemonių: kreiptasi į
Kultūros vertybių apsaugos departa-
mentą dėl laidojimo vietos įtraukimo
į kultūros paveldo sąrašus, nustatyta
ir patvirtinta palaidojimo teritorija. 

„Tauragės kurjeris” 

Vandens turizmas Nemuno aukš-
tupyje vos alsuoja. Dėl menkai iš-
vystytos ir turistams nepatrauklios
infrastruktūros Vidaus vandenų ke-
lių direkcija kaltina savivaldybes, o
valdininkai – seklią upės vagą.

Plaukiant garlaiviu didžiausia
Lietuvos upe grožėtis gamta kol kas
galima tik svajonėse. Ambicingas
Valstybinio turizmo departamento
projektas ,,Nemuno turistinės trasos
pilotinis išvystymas”, kainavęs dau-
giau kaip 2,67 mln. eurų (apie 9 mln.
litų), vilčių nepateisino. Valstybės
kontrolė konstatavo, kad krašte neiš-
naudojamos visos vidaus vandenų
kelių galimybės. Nustatyta, kad iš 18
prieplaukų, pastatytų vaizdingiau-

siose vietose prie kultūrinių ir is-
torinių objektų, veiksmingai veikia
vos dvi – Druskininkų ir Klaipėdos.
Visos kitos prieplaukos – Alytaus
miesto, Birštono, Pagėgių, Jurbarko,
Kaišiadorių, Kauno, Prienų, Šakių,
Šilutės ir Varėnos rajonų savivaldy-
bių – beveik neatlieka savo paskir-
ties. Į jas užsuka tik pavieniai van-
dens turistai, nes nuolatinių marš-
rutų vandens transportu nėra.

Savivaldybės specialistai įsitiki-
nę, kad geras užmojis skatinti van-
dens turizmą pradėtas ne nuo to galo.
Pirmiausia reikėjo pasirūpinti upės
vagos gilinimu, kad ja būtų galėję
plaukti garlaiviai, o tik tuomet imtis
prieplaukų.         ,,Lietuvos žinios”
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��Gen. T. Daukanto jūrų šaulių
kuopa, JAV LB Brighton Park apy -
linkės valdyba ir Lietuvos vyčių 36
kuopa birželio 14 d., sekmadienį, kvie -
čia visus paminėti Gedulo ir vilties
die ną. Susikaupimu ir malda prisi -
min   sime tuos, kurių netekome prieš
dau gelį metų. Jų kančios neleis iš -
trinti iš istorijos šios tragiškos dienos
puslapių. Paminėjimas prasi dės 10
val. r. šv. Mišiomis Švč. Mer gelės Ma -
rijos Nekaltojo Prasi dėjimo baž ny -
čioje, Brighton Park. Po šv. Mi šių
visi kviečiami į Jaunimo centro ka -
vinę, kur vyks akademinė dalis ir
vaišės.  Tel. pasiteiravimui: 773-550-
4609 (Sigitas).

��Šeštadienį, birželio 20 d., 11 val.
r., Pasaulio lietuvių centras orga ni -
zuoja Golfo dieną, kuri vyks Old Oak
Country Club (143rd & Parker Rd.,
Homer Glen). Kviečiame visus golfo
entuziastus dalyvauti šioje šven   tėje ir
paremti PLC. Norintys užsisakyti
vietą, prašome skambinti Linui Gy-
liui tel. 630-674-5414,  el. paštas:  

lgylys@gmail.com.

�Visus – mažus ir didelius, ra tuo-
tus ir batuotus, laivų savininkus ir
dviratininkus ,,BATIC ENTERTAIN-
MENT” kviečia birželio 20 d., šešta-
dienį, nuo 2 val. p. p. iki vidurnakčio
apsilankyti nuostabiame Vasa ąžuolų
parke ant Fox upės kranto ir kartu
švęsti Jonines. Vyks muzikinė pro-
grama, ieškosime paparčio žiedo.
Vaišins ,,Ku ni gaik š čių užeigos”, ,,Li -
thuanian Plaza”, kavinės ,,Traviata”
virėjai. Par kas įsikūręs šalia Route 31
kelio, South Elgin, 5 mylios į šiaurę
nuo North Ave., 7 mylios į pietus nuo
90-to greitkelio. Kaip nuvykti į parką
rasite: www.vasaparkil.com. Tel. pa -
siteiravimui: 847-494-9046  (Arū nas
Au gustaitis).

�Tremtinių dienos minėjimas
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-

pijoje vyks sekmadienį, birželio 21 d.
Po 10:30 val. r. šv. Mišių visus kvie -
čia me į parapijos salę, kur kun. dr.
Kęstutis Trimakas skaitys paskaitą.
Po to – kavutė.

�JAV LB Lemonto apylinkė bir -
želio 21 d., sekmadienį, po 11 val. r.
šv. Mišių Palaimintojo J. Matulaičio
misijoje šalia PLC  rengia gegužinę.
Maloniai kviečiame apsilankyti.

��Šeštadienį, birželio 27 d., 6 val.
v. Lietuvių klubo salėje prasidės orga-
nizacijos „Banga” valdybos ruošiama
Joninių šventė. Svečiuose – Jonavos
savivaldybės teat ras su spektakliu –
E. Salolos ko me dija „Bobos”.  Regis t -
ruotis Joninių šventei galima pas
Laimutę Alvarado tel.: 727-360-1064
arba pas Ramutę Krikščikienę tel.:
727-687-1061 ar

Raminta:_kr@yahoo.com

�,,Meno8dienos”, kūrybinė sto -
vykla suaugusiems, penktą kartą
ruo šiama š. m. rugpjūčio  23–30 die -
nomis Neri ngos stovykloje, Vermont.
Numatomos piešimo, fotografijos,
skulptūros, tekstilės, grafikos, poezi-
jos, judesio, juvelyrikos, mezgimo,
dra mos, liaudies dainų ir kitos pa mo -
kos, kurias dėstys lietuviai daili nin -
kai, poetai, muzikai. Daugiau in for -
macijos apie stovyklą ,,Me no 8 die nos”
stovyklą rasite: 

www.neringa.org

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
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

DF PAVASARIO VAJAUS AUKOTOJAI 

IŠ ARTI IR TOLI...

Savings, Checking ir IRA Ac -
counts Certificates nuo 6 mėn. iki
3 metų. California Lithuanian
Cre dit Union, 2806 Santa Mo-
nica Blvd., Santa Monica, CA
90404. Tel. 310-828-2095

www.clcu.org

Norintys pasveikinti ,,Draugo” dienraštį jo 100-mečio proga (laikraštis
pradėtas leisti 1909 m. liepos 12 d.), savo sveikinimus siųskite adresu:
,,Draugas”, 4545 W 63rd Street, Chicago, IL 60629 (pažymėkite ,,Sveikini-
mas Draugui”) arba el. paštu adresu: dalia.cidzikaite@gmail.com 

Jūsų sveikinimai bus nemokamai išspausdinti š. m. liepos 11 d., šeštadie-
nį, – dieną prieš dienraščio gimtadienį.

Redakcija

Lietuvos Res publikos Seimo Parodų salėje Vilniuje šių metų ru-
denį numatoma atidaryti ,,Draugo” 100-mečiui skirta paroda, šiuo metu ro-
doma Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre. Norint parodą nuvežti į Lietuvą,
ją reikia pritaikyti Lietuvos žiūrovui, išleisti parodos katalogą ir apmokėti
persiuntimo išlaidas. Tam reikalingos lėšos, kurių trūksta. 

Draugo fondas ir Čiurlionio galerija krei piasi į Jus, gerb. skaitytojai.
Būtume dėkingi, jei ištiestumėte pagalbos ranką ir finansiškai paremtumėte
šį projektą. Čekius siųsti adresu: Draugo fondui su nuoroda ,,Šimtmečio pa-
roda”, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 arba ,,Šimtmečio paroda”,
Čiurlionio galerija, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636. Iš anksto
dėkojame už pagalbą.

Draugo fondo pavasario vajus tęsiasi
Vienintelis dienraštis už Lie tu -

vos ribų ,,Draugas” liepos 12 d. minės
šimto metų sukaktį. Kas prieš 100
me tų galėjo pasakyti, kad laikraštis
sulauks tokios garbingos sukakties?
Tikriausiai net ir įkūrėjai to nesitikė-
jo. O sulaukė. Ir sulaukė todėl, kad
,,Draugas” savo žiniomis, jų įvairu-
mu bei objektyvumu informuoja vi -
sus geros valios lietuvius, nepaisant
jų politinių, religinių bei ekonominių
skirtumų. Tačiau ,,Draugo” išlikimui
nuolat graso lėšų trūkumas.  ,,Drau -
go” pajamos nebepadengia išlaidų,
nes išlaidos nuolat didėja. Reikia fi -
nansinio šaltinio, kuris pastoviai pa -
remtų dienraščio leidybą. 

Draugo fondas kaip tik buvo
įkur tas pastovaus kapitalo telkimui.
Š. m. gegužės mėn. buvo paskelbtas
pa vasario vajus. Labai malonu, kad
DF pavasario vajaus laiškai dar grįž-
ta su aukomis. Visiems atsiliepu -
siems ir mus remiantiems DF
nuoširdžiai dėkoja ir laukia laiškelio
iš kiekvieno ,,Draugo” skaitytojo.
Prisiminkime ,,Draugo” šimtmetį su
didesne ar mažesne auka.

Rašydami testamentus, nepa -
mir škime dalį savo turto paskirti
Draugo fondui.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Su 300 dolerių:
Viktorija Karaitienė, garbės na -

rė, iš viso 4,100 dol., Union Pier, MI
Su 200 dolerių:
Stasys ir Dalia Strasiai, garbės

na riai, iš viso 1,700 dol., Ann Arbor, MI
Algis ir Angelė Laurinaičiai, gar-

bės nariai, iš viso 1,000 dol., Bur -
bank, CA

Su 100 dolerių:
Dr. Kazys ir Marytė Ambro zai -

čiai, garbės nariai, iš viso 4,650
dol., Chesterton, IN

Ada Sutkuvienė, garbės narė, iš
viso 4,400 dol., Beverly Shores, IN

Gražina Kenter, garbės narė, iš
viso 2,750 dol., Danbury, CT

Birutė Prasauskienė, garbės na -
rė, iš viso 1,500 dol., Lomita, CA

Laima Jarašunienė, garbės na -
rė, iš viso 1,550 dol., Santa Monica, CA

Jonas ir Gloria Sadūnai, iš viso
900 dol., Los Alamitos, CA

Vytautas Jonaitis, iš viso 850
dol., Grand Rapids, MI 

Ona Liutkienė, iš viso 705 dol.,
Waterbury, CT

Marija Kriščiūnienė, iš viso 400
dol., Burlington, IA

Dr. Henrikas ir Alicija Soliai, iš
viso 200 dol., Juno Beach, FL

Teodoras ir Irena Mitkai, iš viso
400 dol., Chicago, IL

Pranas ir Julija Zarankos, iš viso
400 dol., Livonia, MI

Bernardas ir Ona Brizgiai, iš viso
200 dol., Farmington Hills, MI

Dr. Allan Konce, iš viso 200 dol.,
San Francisco, CA

Su 60 dolerių:
Apolonija Andrašiūnienė, gar-

bės narė, iš viso 2,040 dol., Orland
Park, IL

Su 50 dolerių:
Algimantas ir Teresė Gečiai, gar-

bės nariai, iš viso 1,800 dol., Hun -

tin gton Valley, PA
Jonas ir Marija Šimoniai, garbės

nariai, iš viso 1,100 dol., Santa Bar -
bara, CA

Algis ir Vaida Mikuckiai, iš viso
775 dol., La Canada, CA

Sigutė Mikrut, iš viso 365 dol.,
Lake Bluff, IL

Ričardas ir Jolita Klementa vi -
čiai, iš viso 270 dol., Gulf Breeze, FL

Jurgita Gvidas, iš viso 300 dol.,
Naperville, IL

Prima Vaškelienė, iš viso 170
dol., St. Petersburg Beach, FL

Pijus ir Danguolė Bielskai, iš viso
50 dol., Hinsdale, IL

Aldona Kavaliūnienė, iš viso 50
dol., Waukegan, IL

Danguolė Smith, iš viso 50 dol.,
Wichita, KS

Stasys Žukauskas, iš viso 50 dol.,
Chicago, IL

Su 25–20 dolerių:
Marija Vilutienė, garbės narė,

iš viso 6,825 dol., St. Petersburg, FL
Eugenija Kolupailaitė, garbės

na rė, iš viso 1,000 dol., Chicago, IL
Marija Talzūnienė, iš viso 125

dol., Omaha, NE
Jonas Vasaris, iš viso 90 dol.,

Nor ton, OH
Monika Seikūnienė, iš viso 30

dol., Highland, IN
Ona Rušėnienė, iš viso 20 dol.,

Palos Hills, IL
Frenk ir Irena Petrauskai, iš viso

20 dol., Baldwinsville, NY
Su 15–10 dolerių:
Elizabeth Berchau, iš viso 80

dol., Walnut Creek, CA
Maria Jasėnienė, iš viso 20 dol.,

San Francisco, CA
Juozas ir Jūratė Venckai, iš viso

10 dol., La Crescenta, CA
Visiems DF aukotojams nuoširdi

padėka.

Apsilankykite www.draugas.org


