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•Ateitininkai (p. 2, 10)
•Apmąstymai iš Ellicott
miestelio. Ar kviečiame,
kad verkšlentų? (p. 4)
•Šauniai susituokus, dar
sėkmingiau išsiskyrus: Pe-
lenės pasaka (p. 5, 11)
•Lietuviai grąžina skolą už
nepkriklausomybę (p. 7)
•Mūsų šeimose (p. 8)
•J. Siručio laiškai (9) (p.
11)
•Renginių kalendorius (p.
13)
•Spalvingas M. Rosentha-
lio pasaulis (p. 14)

Lietuvâ pasiekè per pasaulî
keliaujantis kryžius

Pristatytas
pirmasis
lietuviškas
rankraõtis

Vilnius, birželio 27 d. (Bernardi-
nai.lt) – Vilniuje Gedulo ir Vilties die-
nos išvakarėse lankėsi „Viešpaties

padėkos kryžiaus komiteto” atstovai.
Jie atgabeno įspūdingo dydžio medinį
kryžių. Nukelta į 6 psl.

Galvojama kryžiaus kelionę per Lenkiją, Lietuvą ir Latviją pratęsti Europoje, iš
kur žygis tęstųsi į kitus žemynus. Bernardinai.lt nuotr.

Î Jungtines Valstijas atvyksta premjeras
ir užsienio reikalû ministras

Vilnius, birželio 27 d. (BNS–
,,Draugo” info) – Premjeras Gedimi-
nas Kirkilas kitą savaitę lankysis
Jungtinėse Valstijose, kur planuoja
susitikti su aukščiausio rango JAV
pareigūnais. Kaip pranešė Vyriausy-
bės spaudos tarnyba, birželio 29 – lie-
pos 5 dieną vyksiančios viešnagės me-
tu G. Kirkilas lankysis Washington,
DC, New York ir San Francisco.

Apsilankymo metu numatomi
premjero susitikimai su JAV vicepre-
zidentu Dick Cheney, valstybės sek-
retore Condoleezza Rice, gynybos
sekretoriumi Robert Gates. Pasak
pranešimo spaudai, pokalbių metu
numatoma aptarti dvišalio bendra-
darbiavimo plėtrą, pasikeisti nuomo-
nėmis svarbiais tarptautinės politi-
kos klausimais.

,,Taip pat numatyti pokalbiai su
didelių įmonių vadovais, kuriuos ga-
lėtų dominti atominės elektrinės ir
kiti išskirtiniai projektai Lietuvoje”,
– sakė premjeras.

Viešnagės programoje taip pat
numatomi G. Kirkilo susitikimai su
JAV Lietuvių Bendruomenės, Tautos
fondo ir kitų lietuvių organizacijų at-
stovais. G. Kirkilas skaitys paskaitą
Strateginių ir tarptautinių studijų
centre (CSIS) ir susitiks su šio centro
moksliniu bendradarbiu, buvusiu
prezidento patarėju nacionalinio sau-
gumo klausimais Zbigniew Brzezinski.

G. Kirkilas susitiks su Amerikos
žydų komiteto atstovais ir apsilankys
Žydų kultūros tyrimų (YIVO) institu-
te, kuriame saugomas ir Lietuvos žy-

dų kultūrinis palikimas.
Premjeras taip pat lankysis įmo-

nių ,,General Electric” ir ,,Westing-
house” būstinėse Washington, DC ir
,,CISCO Systems Inc.” San Francis-
co, dalyvaus apskrito stalo susitikime
su Amerikos lietuvių ekonominės
plėtros patarėjų taryba (ALEDAC),
Lietuvos garbės konsulais ir JAV vers-
lininkais. Susitikimo metu bus aptar-
tos verslo galimybės Lietuvoje.

Savaitgalį į Jungtines Valstijas
atvyksta ir Užsienio reikalų minist-
ras Petras Vaitiekūnas. Ministras Či-
kagoje vyksiančiame susitikime su
JAV Lietuvių Bendruomenės atsto-
vais aptars jiems rūpimus pilietybės,

migracijos, Lietuvos užsienio ir vi-
daus politikos klausimus. Birželio 29
d., sekmadienį, 12:15 val. p. p. P. Vai-
tiekūnas Pasaulio lietuvių centro di-
džiojoje salėje (adresas: 14911 127th
Street, Lemont, IL 60439) susitiks su
visuomene. Kartu su užsienio reikalų
ministru atvyksta Lietuvos Respub-
likos ambasadorius JAV Audrius
Brūzga, Vyriausybės kancleris Val-
demaras Sarapinas ir premjero pata-
rėjas Mindaugas Jurkynas.

Birželio 29 d. 3:30 val. p. p. mi-
nistras P. Vaitiekūnas kartu su dele-
gacija lankysis Čikagoje vyksiančiose
„Lietuvių dienose”, taip pat aplankys
Dariaus ir Girėno paminklą.

Volfenbiutelis (Vokietija), bir-
želio 27 d. (ELTA) – Vokietijoje pris-
tatytas pirmasis lietuviškas rankraš-
tis – Volfenbiutelio postilė. Šis rank-
raštis yra vienas išsamiausių ir svar-
biausių lietuvių kalbos istorijos do-
kumentų, liudijančių rašomosios kal-
bos atsiradimą, taip pat gerokai spar-
tesnę nei iki šiol manyta Europos
kultūros sklaidą lietuviškai kalban-
čiuose kraštuose.

Pasak Užsienio reikalų ministe-
rijos sekretoriaus Laimono Talat-
Kelpšos, ši postilė yra svarbi gairė
kelyje europietiškos Lietuvos tapaty-
bės link – į postilę įtraukti pirmieji
antikinių ir viduramžių tekstų verti-
mai sieja Lietuvą su Europos istorijos
palikimu.

Hercogo Augusto bibliotekoje vy-
kusioje naujo Volfenbiutelio postilės
leidimo pristatymo iškilmėse minis-
terijos sekretorius pažymėjo, kad šis
svarbus rankraštis – vienas seniau-
sių lietuvių kalbos rašto paminklų –
nukelia į protėvių laikus.

Volfenbiutelio postilė – nežinomo
autoriaus lietuviškas rankraštinis
1573 metais sudarytas pamokslų rin-
kinys ,,Išguldymas Evangelijų per vi-
sus metus”. Jis nuo 1648 metų sau-
gomas Hercogo Augusto bibliotekoje
Volfenbiutelyje. Postilė liudija apie
glaudžią tuometinę Lietuvos ir Vo-
kietijos kaimynystę. Tai lietuviškos
kultūros ženklas Mažąja Lietuva va-
dintoje Rytų Prūsijoje.

Premjeras G. Kirkilas penktadienį BNS pripažino suklydęs paminėdamas, jog
planuoja susitikti su JAV prezidentu George W. Bush. Balsas.lt nuotr.
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Audra Kubiliūtė Daulienė

Visa gamta šypsojosi ir saulė švietė skaidriame
mėlyname danguje sekmadienį, birželio 1 d. Sunku
patikėti, kad prabėgo dar vieni darbingi ateitininkų

veiklos metai. Rodos, lyg taip neseniai įvyko pirmieji
susirinkimai, susipažinome su metų šūkiu ,,Su gyvuoju
Dievu mes gyvi — širdimi į Šiluvą”, o dabar jau daly-
vaujame Šeimos šventėje Pasaulio lietuvių centre,

Lemonte ir su vienais
atsisveikinsime iki sto-
vyklų, su kitais iki ru-
dens, o su trečiais – iki
kada vėl pasimatysime.

Po šv. Mišių įvyko
iškilmingas posėdis,
kurį vedė Rasa Kas-
niūnienė. Visi dalyviai
sustojo pagerbti įneša-
mas Čikagos apylinkių
ateitininkų kuopų vė-
liavas. Sugiedoję Atei-
tininkų himną, visi pa-
gerbė neseniai mirusį
buvusį Ateitininkų Fe-
deracijos vadą dr. Petrą
Kisielių.

Savo įžangoje Rasa
Kasniūnienė visus nus-
tebino ir nudžiugino,
pranešdama, kad šiais
metais Čikagos apylin-
kių Jaunųjų Ateitinin-
kų kuopoje dalyvavo
daugiau nei 160 narių, o
Moksleivių kuopoje 60.
Didelis ,,ačiū” ir ,,va-
lio!” globėjams, vado-
vams, padėjėjams.

Toliau vyko įžo-
džiai, kuriems sunkiai dirbo ir ruošėsi kandidatai. Visus
įžodžius vedė brolis Lukas Laniauskas, SJ. Laima Alek-
sienė supažindino dalyvius su Jaunučiais įžodininkais:
Rimu Barškečiu, Vincu Hoffman, Aleksu Jeske, Petru
Jeske, Martha Karoblyte, Kamile Kevličiūte, Nora Klein,
Luku Kliarskiu, Danieliumi Kwiatkowski, Matu Maleiš-
ka, Elyte McCarthy, Mantu Motekaičiu, Pauliumi Mi-
kužiu, Mantvydu Piliponiu, Diana Satkauskaite, Simona

Sidaugaite, Liuce Siliūnaite, Sandra Sližyte, Martinu
Staniu, Deimante Tamošiūnaite, Ramune Zentikaite, Gri-
gu Zimkumi. Įžodininkams juosteles užrišo ir pasveikino
globėjos Rasa Kasniūnienė, Laima Aleksienė ir būsima
kuopos ko-globėja Rita Rušėnienė.

Laima Aleksienė supažindino su Jauniais kandidatais.
Tai: Marija Čyvaitė, Gintarė Daulytė, Lija Hoffman, Alek-
sas Jeske, Matas Jeske, Kajus Kavaliauskas, Kamilė Kev-
ličiūtė, Aleksas Kubilius, Elytė McCarthy, Juozas Miku-
žis, Vaida Narytė, Daina Polikaitytė, Petras Rušėnas,
Viktoras Rušėnas, Sabyna Sandoval, Simona Sidaugaitė,
Sandra Sližytė, Deimantė Tamošiūnaitė, Ramune Zen-
tikaitė. Ženkliukus prisegė globėjos Rasa Kasniūnienė,
Laima Aleksienė ir būsima kuopos ko-globėja Rita Ru-
šėnienė.

Iõ Ateitininkû gyvenimo
Medñiagâ siûsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org
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Viso pasaulio ateitininkai!
Susitikime Šokių šventėje Los Angeles!

Šią vasarą Los Angeles vyksiančios XIII Lietuvių
tautinių šokių šventės metu penktadienį, liepos 4

d. įvyks ir ateitininkų susitikimas. Užsukę į Hiro
Room, ,,Hilton Universal” viešbutyje, susitiksite su
seniai nematytais ateitininkais draugais iš viso
pasaulio. Visuomenė taip pat kviečiama apsilankyti ir
susipažinti su ateitininkų organizacija. Bus nuotrau-
kų, filmukų, literatūros, ateitininkai atstovai supa-
žindins su organizacijos veiklą. Susitikimą ruošia ir
visus kviečia: Šiaurės Amerikos ateitininkų
taryba kartu su sendraugių, studentų, moks-
leivių ir jaunųjų ateitininkų sąjungomis.

ČIKAGOS ATEITININKŲ
ŠEIMOS ŠVENTĖ

Brolis Lukas Laniauskas, SJ, veda jaunučių ir jaunių ateitininkų įžodį Čikagos ir jos apylinkių ateitininkų Šeimos šventės metu,
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Visos nuotraukos Dainos Čyvienės.

Nuotraukoje: Čikagos ateitininkų Šeimos
šventė prasidėjo iškilmingomis šv. Mišio-
mis Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. Vėlia-
vą neša jaunutės ateitininkės Lina Lie-
tuvninkaitė ir Ūla Lapkutė.

Rasa Kasniūnienė, po ilgų darbo
metų kartu su Laima Aleksiene
Partizano Daumanto/ Prano Dieli-
ninkaičio jaunųjų ateitininkų kuo-
poje, atsisveikino su pareigomis.
Rasa toliau dirba ateitininkų veik-
loje, ypatingai aktyviau dalyvau-
dama Šiaurės Amerikos ateitinin-
kų taryboje ir jos Plėtotės komisi-
joje.
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APIE ŠV. MAKSIMĄ IŠPAŽINĖJĄ
Trečiadienio rytą Šv. Petro aikš-

tėje vykusioje bendrojoje audiencijoje
dalyvavusiems maldininkams popie-
žius Benediktas XVI kalbėjo apie šv.
Maksimą Išpažinėją. Šventasis Mak-
simas, vienas iš Bažnyčios tėvų, „Iš-
pažinėjo” vardo nusipelnė savo nepa-
prasta drąsa, kurios kupinas išpažino
ir skelbė vientisą, nepažeistą ir visą
tikėjimą į Jėzų Kristų.

Maksimas gimė 580 metais Pa-
lestinoje. Dar būdamas paauglys tapo
vienuoliu ir atsidėjo Šventojo Rašto
studijoms. Vėliau persikėlė į Kons-
tantinopolį. Iš ten, dėl barbarų ant-
puolių, buvo priverstas prieglobsčio
ieškoti Šiaurės Afrikoje. Čia pa-
garsėjo drąsiu tikėjimo ortodoksišku-
mo gynimu. Tais laikais Bažnyčios
ganytojai ir teologai, taip pat ir pa-
saulietiniai valdovai, buvo pasinėrę į
nesibaigiančias diskusijas ir ginčus
dėl Kristaus dieviškosios ir žmo-
niškosios prigimčių vienybės. Šiuose
ginčuose dalyvavo ir Maksimas, ne-
sutinkantis su Kristaus žmogiškumo
menkinimu.

Maksimas tvirtino, jog Šventojo
Rašto mums pristatomas Kristus
nėra suluošintas, bevalis žmogus.
Dievas, Jėzuje Kristuje tapęs žmogu-
mi, prisiėmė, išskyrus nuodėmę, visą
žmogystę, taigi ir žmogaus valią.
Pasak Maksimo, Kristus arba yra,
arba nėra žmogus. O jeigu skelbiame
jį esant žmogumi, vadinasi jis turėjo
ir visiems žmonėms būdingą laisvą
valią. Maksimas suprato, jog tvirti-
nime, kad Kristus viename asmenyje
buvo tikras Dievas ir tikras žmogus,
slypi tam tikras dualizmas. Jį
Maksimas išsprendė aiškindamas, jog

žmogus savo tikrąjį pašaukimą vykdo
tuomet, kai sugeba pakilti aukščiau
savęs, įveikti savo žmogiškus polin-
kius, savąją valią palenkdamas Dievo
valiai. Taip ir Kristus, neprieštarau-
damas asmens vienumui, savo žmo-
giškąją valią įveikdavo savąja die-
viškąja valia. Šito akivaizdžiausias
pavyzdys – tai Kristaus malda Alyvų
sode. Žmogaus valia priešinasi mir-
čiai, dieviškoji valia – aukojasi dėl
žmonijos išganymo.

649 metais Maksimas buvo
pakviestas į Romą dalyvauti popie-
žiaus Martyno I sušauktame Late-
rano susirinkime. Šio susirinkimo
tikslas buvo ginti mokymą apie
Kristaus dieviškąją ir žmogiškąją
valią. Susirinkimas buvo sušauktas
nusižengiant imperatoriaus įsakymui
daugiau nediskutuoti šiomis temo-
mis. Popiežiui Martynui teko bran-
giai sumokėti už nusižengimą impe-
ratoriaus įsakymui. Jis buvo suimtas,
atgabentas į Konstantinopolį ir nu-
teistas mirties bausme. Vis dėlto vė-
liau mirties bausmė buvo pakeista
ištrėmimu į Krymą. Pažemintas ir
iškankintas popiežius mirė 655 me-
tais.

Ir Maksimas brangiai sumokėjo
už savo drąsą. 662 metais, būdamas
jau 82 metų amžiaus, Maksimas buvo
suimtas ir kankinamas. Kadangi
neišsižadėjo savo skelbiamo tikėjimo,
jam buvo išluptas liežuvis ir nukirsta
dešinė ranka – kad savo įsitikinimų
negalėtų skelbti nei žodžiu, nei raštu.
Suluošintas ir iškankintas, Maksi-
mas Išpažinėjas mirė 662 metų rug-
pjūčio 13 dieną. 

,,Vatikano radijas”

Kritinės masės 
paieškos

DALIA CIDZIKAITÈ

Studijų metais sugrįžusi atostogų į Vilnių ir susitikusi su tada dar
nesusituokusiais (o jei ir susituokusiais, tai dar be atžalų), energi-
jos, jėgų ir sumanymų pilnais draugais, kalbėjome, kaip mes atei-

tyje, būdami jau subrendę, susibūrę draugėn keisime mus supantį gyve-
nimą. Galbūt su tam tikru ilgesiu Sąjūdžio laikus prisimindami, manėme,
jog vienas lauke – ne karys, ir norint ką nors pakeisti reikalinga toji kri-
tinė masė – bendraminčių būrys, kuris lyg užtvenkta upė prasiveržia ir
užlieja vandens ištroškusias lygumas. 

Nors Lietuva ir jos gyventojai jau 18 metų džiaugiasi nepriklausomy-
bės suteiktais vaisiais, ne paslaptis, jog lietuviai į organizacijas, pilietines
bendruomenes, grupes ar šiaip būrelius buriasi nenoriai. Negalime pa-
sidžiaugti ir savanorių gausa. Tam priežasčių rastume ne vieną, tačiau
šįkart norisi pakalbėti ne apie tokios padėties priežastis, bet apie tai, kad
ji pamažu keičiasi.

,,Drauge” jau ne kartą rašėme apie Lietuvoje įsikūrusią ir neseniai
trijų metų gimtadienį atšventusią Lietuvių, gyvenusių Amerikoje, visuo-
meninę organizaciją (LGAVO) ,,Sugrįžus”, kurios vieną iš įkūrėjų, šiuo
metu LGAVO einančią viceprezidentės bei bendradarbiavimo ir ryšių su
visuomene koordinatorės pareigas Giedrę Šipailaitę kalbinome ir
,,Draugo” puslapiuose. Šią vasarą, liepos viduryje, du šios organizacijos
nariai lankysis ir Amerikoje, kur numatoma susitikti su keleto lietuviškų
telkinių lietuviais.

Iš pradžių grupė susikūrė daugiau kaip klubas tiems lietuviams, kurie
kurį laiką dirbo ar mokėsi Amerikoje, o šiuo metu gyvena Lietuvoje. Per
tuos trejus savo gyvavimo metus organizacija keitėsi. LGAVO ,,Sugrįžus”
įvardija save kaip nepolitinę ir pelno nesiekiančią organizaciją, kuri nors
ir buvo įkurta iš JAV sugrįžusių lietuvių, yra atvira tautiečiams iš viso
pasaulio. Per keletą metų išsirutuliojo ir organizacijos teigiamos vertybės
– ,,Mes mylim Lietuvą ir tikime jos ateitimi”, o savo misija LGAVO ,,Su-
grįžus” nariai laiko Lietuvos pažangos skatinimą, suvienijant viso pa-
saulio lietuvius. Vienas iš svarbiausių jos tikslų – tapti aktyviausia Lietu-
vos ir užsienio lietuvius vienijančia organizacija.

Apsilankius LGAVO ,,Sugrįžus” internetinėje svetainėje, galima pa-
stebėti paskutiniaisiais metais paaktyvėjusią ir brandesnę jos narių veik-
lą – susirenkama ir veikiama ne tik sau ir tarp savųjų, bet ir kitiems. Štai
gegužės 26 d. keletas LGAVO ,,Sugrįžus” narių lankė Vilniaus universite-
to Vaikų ligoninės onkohematologijos ir traumatologijos skyriuose besigy-
dančius mažuosius; gegužės 9 d. įvyko narių susitikimas su Artūru Zuoku,
o balandžio 30 d. – su JAV ambasadoriumi Lietuvoje John A. Cloud. Orga-
nizacijos prezidentas dr. Daumantas Matulis, buvęs JAV LB Philadelphia
apylinkės pirmininkas, šiuo metu dirbantis Vilniaus Biotechnologijos ins-
titute bei prieš metus LR prezidento V. Adamkaus paskirtas konsultantu
emigracijos klausimais, kovo mėnesį susitiko su studentais, besimokan-
čiais Didžiojoje Britanijoje. Su jaunais žmonėmis kalbėtasi apie karjeros
galimybes Lietuvoje ir šalies ateitį. 

Dr. D. Matulį ir anksčiau minėtą G. Šipailaitę netrukus galima bus
pamatyti ir JAV padangėje. Neseniai išeivijos spaudoje išplatintoje infor-
macijoje pranešama, jog šie du atstovai su Amerikos lietuviais susitiks net
keliose JAV vietose: Chicago, Cleveland, Philadelphia, Washington, DC,
New York ir kitur. ,,Sugrįžėliai” (taip save jie vadina) pokalbiuose su Ame-
rikos išeivija skatins ieškoti dėmesio vieni kitiems ir susiklausymo, kad
ateityje išnyktų susiskaldymas į ,,emigrantus” ir ,,likusius”. Patys turė-
dami ,,kelio namo” patirtį ir matydami prasmę sugrįžti, LGAVO ,,Su-
grįžus” nariai ne tik dalinsis savo patirtimi, bandys užmegzti dialogą, bet
ir skatins išvažiavusius iš Lietuvos sugrįžti. Sugrįžti, anot jų, dėl vieno
tikslo – Lietuvos. Galbūt ir per skambiai nusakyti būsimos kelionės tiks-
lai, bet pats sumanymas sveikintinas, o svarbiausia – ateinantis ne iš vir-
šaus: Lietuvos valdžios ar vieno iš daugybės jos padalinų, pvz., Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės.
Tiesiog tai dar vienas bendraminčių projektas, nukreiptas į mus, skirtas
mums, daugiausia – trečiosios bangos lietuvius, šįkart įgyvendinamas už
Lietuvos ribų.

Šį savaitgalį Čikagos priemiestyje Summit (lietuviams gerai pažįsta-
mame dėl ten įsikūrusio restorano ,,Kunigaikščių užeiga”) dvi dienas vyks
Lietuvių dienos. Į jas atvyks ir su plačiąja išeivijos visuomene bei žinias-
klaida Pasaulio lietuvių centre, Lemont susitiks Lietuvos Respublikos
Užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas. Be kitų dalykų išgirsime ir
ministro raginimą sugrįžti. Dar po savaitės lietuviškų tradicijų gajumą ir
išlikimą išeivijoje su šokiu atšvęsime XIII Lietuvių tautinių šokių šventė-
je Los Angeles, California. O liepos viduryje (tikslios datos bus paskelbtos
netrukus) mus aplankys ir sugrįžimo į Lietuvą ,,ambasadoriai”. Ne val-
džios atstovai, bet tokie pat, kaip ir mes, žmonės, dirbę, mokęsi Ameriko-
je, su kuriais galima bus pasidalinti ta pačia emigrantine patirtimi. Ir
tiesiai paklausti: Tai kaip ten, Lietuvoje? Ar gyventi galima? Ar verta su-
grįžti? Galbūt ,,sugrįžėliai” ir bus ta mano draugų apkalbėta, vis labiau
pastebima kritinė masė Lietuvos padangėje?

Šv. Maksimas Išpažinėjas.
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Prieš savaitę Baltimore miesto
kino teatre žiūrėjau estų sukurtą fil-
mą „Dainuojanti revoliucija” (The
Singing Revolution). Filmas tikrai
gerai pastatytas ir neabejotinai ame-
rikiečiui žiūrovui sudarys nuostabų
įspūdį apie tą mažą kraštą. Man di-
džiausią įspūdį padarė scena, kur Es-
tijoje gyvenantys rusai kolonistai, ap-
supę estų parlamento rūmus, laužiasi
į vidų. Tūkstančiai estų skuba gelbėti
savųjų ir rusus apsupa daugiatūks-
tantinis estų žiedas. Atrodo, kad
tikrai žiauraus susirėmimo, sužalo-
jimų ir aukų nebus išvengta, bet, tar-
tum burtininko lazdele pamojus,
minios estų prasiskiria ir sudaro
laisvą taką rusams iš apsupimo išeiti.
Eina jie nešini savais raudonais
skudurais, ant kurių išteplioti kūjai
su priekalais, mojuodami ir grasinda-
mi  ramiai, bet  su panieka į juos žvel-
giantiems estams.

Aš visada savotiškai gailėjausi
Rusijos žmonių. Juk ta gausi tauta
daug davė pasaulio muzikai, literatū-
rai, kentėjo nuo žiaurių carų, dau-
giausia aukų patyrė kare su Vokietija,
o nuo komunizmo kentėjo tiek pat,
kiek ir pačios Rusijos pavergti kraš-
tai. Keisčiausia, kad net jos valdžioje
esantys vadinami satelitiniai kraštai
pasiekė aukštesnį gyvenimo lygį nei
pati Rusija. Net Sovietų Sąjungoje
buvusios vadinamos respublikos,  to-
kios kaip Estija, Gruzija, Latvija,
Lietuva, taip pat ir okupuota Rytų
Vokietija, pragyvenimo lygiu lenkė
okupantą. Bet dabar filme maty-
damas su raudonais skudurais mo-
suojančias ruses ir rusus, negalėjau
nesibjaurėti ta tauta. Atvykę su ter-
bomis į okupuotus kraštus, be eilės
gavę butus, kitas privilegijas, įžūliai
elgdamiesi su vietiniais krašto gyven-
tojais, jų išsilaisvinimo valandai
atėjus drįso bandyti užgniaužti lais-
vės siekiančius. Žiūrėdamas filmą
turi žavėtis estų susiklausymu ir san-
tūrumu, bet išgirdus filme minint,
kad Lietuvoje ir Latvijoje buvo žu-
vusių, nežinančiam tų įvykių raidos
tikrai  susidarys įspūdis, tartum estai
sugebėjo daina laimėti prieš okupan-
tą, o kitiems reikėjo kraujo aukų. Net
keletą kartų rodomas buvęs estas
partizanas, kovojęs prieš raudonuo-

sius, bet aišku neužsimenama apie
estų SS dalinius, kovojusius kartu su
vokiečiais rytuose.

Negali nepavydėti estams suge-
bėjimo savo kraštą aukštinti. Juk
mes prasidėjus vokiečių–rusų karui
sukilome prieš raudonuosius okupan-
tus, atsispyrėme rudojo okupanto

kėslams kurti lietuvių SS legioną,
grįžus raudoniesiems vedėme parti-
zaninį karą prieš juos, atgrasindami
rusus kolonistus nuo veržimosi į
Lietuvą, ko neišvengė nei latviai, nei
estai, beveik likdami mažuma sava-
me krašte. Bet atgavę laisvę nemoka-

me ja džiaugtis ir ją vertinti. Tiesa,
kad estai nuo pirmųjų dienų prašoko
mus ekonomiškai. Jų pašonėje buvo
Vakarai – jiems gimininga, ekonomiš-
kai stipri Suomija. O mums Vakarai
buvo pasiekiami tik per ilgus, pasi-
baisėtinus ir nelabai mums drau-
giškos tuometinės Lenkijos kelius.
Lenkija pati buvo vargana ir mums

padėti negalėjo, iš  tikrųjų, tai net
kenkė,  nuteikdama Lietuvos lenkus
prieš lietuvius. 

Jei estai kiek galėdami kūrė Esti-
jos, kaip krašto, sparčiai žengiančio į
Vakarų Europą įvaizdį, tai lietuvis
įniko peikti savo kraštą. Lietuvos pei-
kimas tapo tartum antruoju sportu
po krepšinio.  Peikiame ją ne tik Lie-
tuvoje, bet ir išeivijoje. Ir ne tik tarp
savęs, bet blogiausia, kad pradėjome
peikti ir svetimtaučiams. Paskundė-
me žydams žinodami, kad jiems tik to
tereikia – prikergti mums ir visi Lie-
tuvai antisemitizmą. Tokios etiketės
bijo visi, net ir būsimas JAV prezi-
dentas Barack Obama (esu įsitikinęs,
kad juo jis taps), nors ir priklausęs
antisemitizmu garsėjančiai bažnyčiai,
bet jau spėjęs pareikšti, kad Jeruzalė
turi tapti Izraelio sostine ir Izraelis
bus ginamas. Mes net į savo Nepri-
klausomybės minėjimą pasikvietę
amerikiečius svečius ir valdžios ats-
tovus nieko teigiamo apie Lietuvą ne-
sugebame pasakyti. Tad kam juos
kviečiame? Ar kad jie verkšlentų su
mumis? O gal kad guostų?

Prisipažinsiu, kad ir aš esu prisi-

dėjęs prie to peikimo. Dirbdamas
PLB atstovybėje Vilniuje, kas penkta-
dienį paruošdavau savaitinę įvykių
Lietuvoje apžvalgą. Išsiuntinėdavau
ją daug kam. Australijoje V. Lands-
bergio brolis Gabrielius Žemkalnis  ją
perduodavo per savo vedamą radijo
valandėlę, Aldona Stempužienė per
„Tėvynės garsų” programą Cleve-
land, net  „Draugo” redaktorė Danu-
tė Bindokienė kartais rasdavo jai vie-
tos dienraštyje. Štai kaip rašiau vie-
noje apžvalgoje 1997 m. lapkričio 28
d.: „Taip norisi ką nors puikaus ir
nuostabaus parašyti apie Lietuvą, bet
va, išvartai žmogus visą spaudą ir
taip sunku ką nors džiuginančio su-
rasti. O tiesa, jaunas 27 metų daini-
ninkas Mindaugas Žemaitis Romoje
vykusiame ‘Jaunųjų balsų’ konkurse,
kuriame dalyvavo dainininkai dau-
giau nei iš 40 šalių, laimėjo pirmąją
vietą. Galime pasidžiaugti, kad Lietu-
voje po sėkmingos širdies persodini-
mo operacijos iš ligoninės paleistas
vienas penkiasdešimtmetis. Dabar be
jo su svetimomis širdimis gyvena dar
du vyrai, vienas iš jų jau 13 mėnesių.
Ak, kad taip būtų galima perkelti
širdis kai kuriems Lietuvos konsuli-
nių įstaigų biurokratams. Ypač tiems,

dėl kurių aš jau antra savaitė kaip
vargstu bandydamas atgauti į Lie-
tuvą gyventi sugrįžusiems buvusiems
‘Grandinėlės’ vadovams Sagiams
Lietuvos pilietybę...”

Ir nors jau praėjo dešimtmetis
nuo mano išvykimo iš Lietuvos, bet
neatrodo, kad biurokratija būtų pa-
žabota ir žmogaus vaikymas iš vienos
įstaigos į kitą užsibaigęs. Deja, ne-
užsibaigęs, nepaisant kokia partija
iki šiol Lietuvoje turėjo daugumą,
kokia vyriausybė valdė ir koks prezi-
dentas vadovavo. Apie tai tikrai
reikia rašyti ir reformų reikalauti. Ir
tai ne vienintelė Lietuvos problema,
bet tam ir yra rinkimai, kad rinkėjai
nubaustų nesugebančius valdyti kraš-
to ir vykdyti duotų pažadų. Bet tai
nereiškia, kad ištisai turėtumėm
peikti Lietuvą, tartum tai būtų la-
biausiai atsilikęs kraštas. Ir nesu aš
vienas, kuriam tai skauda. Štai birže-
lio 16 d. ,,Delfi” ta tema išspausdino
M. Mockutės  straipsnį „Nustokime
plaktis – Lietuvą gerai vertina rimto-
ji užsienio spauda”. Straipsnis susi-
laukęs beveik šimto komentarų ir
tikrai vertas dėmesio. 

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIOAPMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO
Ar kviečiame, kad verkšlentų?

JUOZAS GAILA
gaila1@verizon.net

Jei estai kiek galė-
dami kūrė Estijos, kaip
krašto, sparčiai žen-
giančio į Vakarų Euro-
pą įvaizdį, tai lietuvis
įniko peikti savo kraš-
tą. Peikiame ją ne tik
Lietuvoje, bet ir išeivi-
joje.

Nuotraukos iš J. Gailos archyvo ,,Svajonių Lietuva”.
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Šauniai susituokus, dar sėkmingiau
išsiskyrus: Pelenės pasaka

RAIMUNDAS MARIUS
LAPAS

Visa tai įvyko seniai seniai... Ka-
daise gyveno mergaitė, vardu Ievutė.
Jos šeima vertėsi vargingai. Ievutės
mamytė nelabai mylėjo savo vyrą. Jų
keliai išsiskyrė. Mama nenorėjo, kad
Ievutė ir jos sesutė augtų po juodu,
suodinu dangumi. Nutarė jas išvežti
toli toli – į Vėjuotą miestą. Bet jis,
deja, nebuvo pasakų karalystė. Mies-
te gyveno labai daug žmonių; daugu-
ma jų sunkiai dirbo. Ievutė, kaip ir
mama, nebijojo darbo. Ji buvo ener-
ginga, darbšti ir svajojo apie geresnį
gyvenimą. Tikėjo, kad kada nors taps
karalaite. Dievulis grožio jai nepagai-
lėjo! Paaugus pradėjo nešioti gražias
sukneles. Nutarė ir vardą pakeisti į
kitą, kuris jai gražiau skambėjo –
Barbara, arba Bobo, kaip ją švelniai
vadino artimieji. Išsikraustė iš ne-
tikros karalystės, nes panoro išban-
dyti save scenoje. Po to susipažino su
jaunikaičiu vardu Ričardas. Po kiek
laiko suprato, kad nebus su juo lai-
mės ir nutarė pasakyti jam su-
diev. Bet išdykėlis Amūriukas ir vėl
paleido meilės strėlę į Barbaros šir-
dutę. Šįsyk jai pasipiršo jaunas ir
gražus karalaitis Winthrop. Turėjo jis
ne tik pilaitę, bet ir daug daug aukso.
Barbara tapo jo karaliene. Jos nuo-
traukos puošdavo žinomiausių šalies
žurnalų viršelius. Garsūs dailininkai
veržėsi tapyti jos portretus. Gimė
sūnelis ir vėl – neišpasakytas dė-
mesys. Bet štai jos gyvenimą aptemdė
pilki debesys. Prasidėjo audros. Jos
išrinktasis vis labiau panašėjo į vilką.
Barbarai buvo baisu ir ji dažnai verk-
davo. Nenoromis apleido savo pilį ir
kartu su mažu sūneliu išvyko į kai-

mą. Ten ji gyveno trejus metus, o
vilkas savo staugimu iš tolo ją vis gąs-
dino. Tačiau Barbara buvo kovinga ir
nepasidavė, užtat laimėjo didelį puo-
dą auksinių pinigėlių. ,,Niekas iš
manęs mano turtų neatims, ir liksiu
aš karaliene iki pačios mirties,” –
sakė ji. Tačiau čia ši pasaka nepasi-
baigia, atvirkščiai – ji tik prasideda.

Nuo juodų anglies kasyklų 
iki pilkų skerdyklų

Ievutė Paulėkiūtė gimė 1916 m.
rugsėjo 6 d. Noblestown, Pennsyl-
vania valstijoje. Tėvas Julius – ang-
liakasys. Susitaupęs kiek pinigų su
žmona ir dviem mažytėmis dukre-
lėmis 1920 m. jis paliko Ameriką ir
grįžo į gimtąją Lietuvą, kur netoli
Kalvarijos įsigijo ūkį. Bet neradęs čia
laimės, po ketverių metų vėl išvyko
anapus Atlanto: iš pradžių į Kvebeką
(Quebec), vėliau – Detroitą, kol galop
nutūpė Čikagoje. Matyt, ir žmonai
pritrūko kantrybės su klajūnu gyven-
ti. 1925 m. ji paliko vyrą, ir Julius
grižo į Pennsylvaniją, kur iki mirties
dirbo angliakasiu. Kai 14-metė Ieva
kartu su metais jaunesne seserimi
Izabele ir motina apsigyveno Čikagos
Bridgeport rajone, paauglė net ne-
mokėjo angliškai! Ji buvo tikra
,,lugan” (taip dažnai Čikagoje buvo
pravardžiuojami lietuviai). Pirmas
asimiliacijos žingsnis buvo vardo ir
pavardės pakeitimas: Ievutė Paulė-
kiūtė tapo Eva Paul. Mama įsidar-
bino siuvėja Englander čiužinių fab-
rike (vėliau Eva prisiminė, kaip gy-
venimas pasuko visai kita kryptimi ir
su turtuoliais Englander bendrauda-
vo kaip lygi su lygiais). Mrs. Paul
buvo paprasta moteriškė, bet protin-

ga. Ji savo dukroms vis sakydavo:
,,Mergaitės, mokykitės iš manęs: mo-
ku skaityti, rašyti, siūti – bet gyve-
nime to neužtenka. Privalote išmokti
savarankiškai gyventi.” Amerika per-
gyveno depresiją, daugybė žmonių
skurdo – tarp jų ir Pauls. Tačiau šiai
lietuvių šeimai vargas neatrodė ne-
pakeliamas. Paauglė Eva laisvalaikiu
uždirbdavo kuklius centus kokiais tik
įmanoma būdais: mokydama kaimy-
nų mergaites pramoginių šokių, pri-
žiūrėdama vaikučius, valydama bu-
tus. Ji visad trykšdavo optimizmu. Su
bernais beisbolą lošdavo. Be baimės
šokdavo nuo uolų į Michigan ežerą.
Eva buvo labai sportiška ir tikra pa-
dauža! Buvo ji ir arši knygų mylėtoja
– skaitydavo viską nuo Hugo ,,Varg-
dienių” iki Horatio Alger romanų.
Lankė Englewood gimnaziją ties 62-
os ir Stewart sankryža. 1933 m. toje
mokykloje buvo per 4,500 gimnazis-
tų; 35 proc. negrų, tačiau netrūko ir
mūsų lietuvaičių, kurie, kaip ir Eva,
keliaudavo tramvajumi iš netolimo
Bridgeporto. Lietuviai – blondinai,
gražiai nuaugę, sąžiningai studijuo-
jantys, tačiau besilaikantys tarp
savųjų, jie dažnai būdavo išrenkami į
studentų valdžios postus. Eva buvo
populiariausia ,,freshman” (gimnazi-
jos pirmametė) savo klasėje. Ją buvo
įsimylėjęs mokyklos bėgimo koman-
dos narys Al Kuraitis. Jis į Ievos
draugės moksleivių suvenyrinį met-
raštį įrašė: ,,Manau, Tavo draugė turi
per daug kavalierių ir mane tevertina
dviem centais”, o į Evos egzemplorių:
,,Mirštu šuns mirtimi”. Vargšas Alas.
Evai labiau rūpėjo švedų kilmės
,,junior class” (trečiakursių) prezi-
dentas Edmund Lindblom. Tada jos
gyvenime atsirado ir lūpdažis, ir
kaspinai, ir liemenėlė. Visos draugės
teigė, kad ji panaši į Ann Harding.
Eva atsitiktinai sužinojo, kad Strat-
ford teatre 63-čioje gatvėje vyksta
konkursas ,,Ar atrodai kaip kino
žvaigždė?” ir nutarė pabandyti. Ir ką
gi – naujoji ,,Ann Harding” konkursą
laimėjo! Dažnai ji dalyvaudavo pa-
našiuose grožio konkursuose – tik-
riausiai pasąmonėje kažko tikėjosi –
gal garbės, lengvesnio gyvenimo, gal-
būt net kelialapio į Holivudą (Holly-
wood)? Ievos ir Izabelės mama antrą
kartą ištekėjo – už kaimyno staliaus
lietuvio Petro Navicko. Sumetė savo
santaupas ir nusipirko ūkį 40 mylių
už Čikagos Lowell, Indiana valstijoje.
Dukroms mamos sprendimas nebuvo
suprantamas. Eva prisimena, kad
pirmą pusmetį savo patėvį vadino
,,ponu”, o paskui priprato, ir jis tapo
jai ,,tėtušiu”.

,,A Star Is Born” 

1933-tieji. Pasaulinė ,,Century of
Progress” paroda Čikagoje. Čia vyko
ir Lietuvių diena. Eva tapo Miss
Lithuania. Vėliau 1951 m. ,,Chicago
Tribune” dienraščio korespondentui
ji prisipažino, kad nelaimėjo jokio
grožio konkurso – tiesiog rengėjams
reikėjo ,,lietuviškai atrodančios mer-
ginos” ir jie suteikė jai šį titulą. Bet
tai netrukdė Evai pasinaudoti atsi-
vėrusia galimybe: naktimis studijuo-
dama Northwestern University, ji
pradėjo manekenės karjerą. Per
trumpą laiką Eva buvo pripažinta
viena geriausių Čikagos manekenių.
Blondinės lietuvaitės nuotraukos
puošdavo populiariausių ,,Vogue” ir

,,Vanity Fair” madų žurnalų virše-
lius. Eva suprato, kad savo gabumus
reikia puoselėti platesniuose van-
denyse ir 1936 m. išvyko į Niujorką
(New York). Netrukus pradėjo mo-
kytis baleto. Domėjosi vaidyba, įsi-
traukė į teatrinę veiklą. Pasikeitė ne
tik gyvenimo stilius, ir vardas dar
kartą buvo pakeistas – šįkart iš es-
mės – į Barbarą, o tarp draugų prigi-
jo mažybinis Bobo. 1940 m. Bostone
vaidindama spektaklyje ,,Tobacco
Road”, Bobo susipažino su aukštuo-
menės veikėju John Sears Jr. Spek-
taklį sukūrė Jack Kirkland pagal
Erskine Caldwell novelę, Bobo vaidi-
no Pearl. (Čia reikėtų ištaisyti vien-
ame straipsnyje įsivėlusią klaidą:
Pearl vaidmenį ji atliko scenoje, o ne
1941 m. rež. John Ford to paties pa-
vadinimo filme, kuriame, beje, net ir
nefigūravo Pearl personažas.) Matyt,
dailusis Sears irgi turėjo ,,gerų vaidy-
binių savybių”, nes po mėnesio suge-
bėjo Barbarai ant piršto užmauti ves-
tuvinį žiedą. Santuoka įvyko Vašing-
tone (Washington, DC), kur Sears ėjo
diplomatinias pareigas. Barbara ku-
riam laikui nutraukė karjerą sce-
noje. Likimas susiklostė taip, kad
Sears gavo paskyrimą į užjūrį ir be-
veik viso II pasaulinio karo metu ne-
gyveno Amerikoje. Jaunoji nuotaka
taipogi gyveno nuolat keisdama ad-
resus: Paryžius, Bostonas, Jackson-
ville, San Francisco, Holivudas, Va-
šingtonas – keliavo paskui vyrą arba
savais aktorės keliais. Gyvenimas bu-
vo įtemptas, ir po karo, po beveik sep-
tynerių metų santuokos, jie nutarė
draugiškai išsiskirti. Nepaisant šiltų
komplimentų iš legendinio aktoriaus
Walter Huston ir pažadų apie pagrin-
dinius vaidmenis spektakliuose ,,You
Can’t Take it with You” ir ,,School for
Brides”, ji suprato, kad ,,jei iki šiol
nesulaukei scenoje triuškinančio pa-
sisekimo, ateityje tikrai to nesulauk-
si”. Jai buvo 30 ir akivaizdu, kad la-
biau rūpėjo auginti šeimą.

Nukelta į 11 psl.

Eva Paul ,,Miss Lithuania” 1933 m.
pasaulinėje parodoje Čikagoje.

Paulėkių šeimos portretinė nuotrauka – keturmetė Ievutė (dešinėje),
trimetė Izabelė ir tėveliai.
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Izraelio specialistai tiria
menamas žydû� kapines 

Druskininkuose prasideda
vasara su M. K. Çiurlioniu

Lietuvâ� pasiekè per pasaulî 
keliaujantis kryžius

Vilnius, birželio 26 d. (BNS) –
Vilniuje darbą pradėjo Izraelio spe-
cialistai, kurie geodeziniais tyrimais
bandys nustatyti, kurioje vietoje bu-
vo Lietuvą, kaip galimą kapų niekin-
toją, pasaulyje išgarsinusios žydų ka-
pinės.

Kaip sakė Lietuvos geologijos
tarnybos (LGT) vadovas Juozas Moc-
kevičius, darbai turėtų tęstis iki lie-
pos 6 d. Vėliau gauti duomenys bus
apibendrinti ir tyrimų rezultatai
pristatyti visuomenei.

Tikimasi, kad tyrimai atskleis, ar
prabangūs statiniai Neries krantinė-
je pastatyti ant buvusių žydų kapi-
nių. Tuo įsitikinę žydai dar vykstant
statybos darbams nepasitenkinimą
galimai niekinamomis kapinėmis
reiškė tarptautiniu mastu.

Vasario pabaigoje JAV Kongreso
Užsienio reikalų komitetas dėl šių
statybų priėmė rezoliuciją, kurioje
kritiškai vertinamas Lietuvos neveik-
lumas ir nesugebėjimas saugoti isto-
rinės atminties objektų.

Ginčai, kurioje vietoje veikė XIX
amžiaus viduryje uždarytos žydų ka-
pinės, tęsiasi nuo 2005 metų, kai JAV
žydų bendruomenės atstovai pasipik-
tino, jog buvusių žydų kapinių vietoje
gali būti vykdomos statybos.

Prabangų pastatą Neries kranti-
nėje baigę statyti verslininkai teigia,
kad pastatas išdygo ne buvusių žydų
kapinių teritorijoje. Tačiau Lietuvos

istorijos instituto pateiktas žemėlapis
rodo, kad statybos vyksta ir galimai
buvusioje žydų kapinių teritorijoje.

Kaip jau skelbta anksčiau, tre-
čiadienį pradėtiems tyrimams, ku-
riuos, reikalaujant žydų rabinams,
atliks jų tikėjimo specialistai, apmo-
kėti Lietuvos Vyriausybė iš rezervo
fondo skyrė 353 tūkst. litų. J. Mocke-
vičius sakė, kad Izraelio specialistai
teritoriją tirs keletu savo atsivežtų
prietaisų.

Premjeras Gediminas Kirkilas
anksčiau yra sakęs, kad Šnipiškių žy-
dų kapinių teritorijon patekę pastatai
turėtų būti griaunami, jeigu proble-
mos nepavyktų išspręsti derybomis
su pastatų savininkais.

Jeigu Vyriausybė pritartų kapi-
nių teritorijos įtraukimui į valstybės
saugomų teritorijų sąrašą, šiame že-
mės sklype negalėtų dygti pastatai.

Prezidentas Valdas Adamkus ko-
vo viduryje pareikalavo, kad Vyriau-
sybė kuo greičiau imtųsi konkrečių
darbų ir išspręstų visus klausimus,
susijusius su statybomis buvusiose
žydų kapinėse.

Žydų kapinės, kurių ribas dabar
bandoma nustatyti, Vilniaus centre
veikė nuo XVI amžiaus. Jos uždary-
tos XIX amžiuje, o žydų bendruo-
menė už tai gavo piniginį atlygį iš
tuometinės Rusijos caro administra-
cijos.

M. K. Čiurlionio gyvenime ir kūryboje Druskininkai užima išskirtinę vietą.

Atkelta iš 1 psl.
Kryžius buvo lankomas Šv. Te-

resės bei Dievo Gailestingumo bažny-
čiose, vėliau – Vilniaus arkikatedroje.

„Viešpaties padėkos Kryžiaus
komi-tetas” susibūrė 2003 m. Lvove
(Ukraina) ir ėmėsi įgyvendinti įdomų
sumanymą: nugabenti kryžių į kiek-
vieną pasaulio valstybės sostinę. Su-
manymą ir pagrindinius jos vykdyto-
jus Ukrainoje palaikė tiek katalikų,
tiek stačiatikių vyskupai, o 2004 m.
palaimino Jonas Paulius II.

Ąžuolinio kryžiaus padėkos ke-
lionė prasidėjo Lvove, kai 2004 m. ru-
denį miesto centre buvo pastatytas
didelis kryžius. Vėliau kryžiai buvo
statomi Kijeve ir Donecke.

Gavus tiek Ukrainos Katalikų
Bažnyčios kardinolo, tiek ir graikų
apeigų Katalikų bei Stačiatikių Baž-
nyčios vyskupų pritarimą, 2006 m.
kryžius apkeliavo visus Ukrainos re-
gionus, gausiai dalyvaujant įvairių
konfesijų tikintiesiems.

2006 m. gegužės 28 d. Krokuvoje

kryžių palaimino ir Benediktas XVI.
Vietos vyskupų kvietimu kryžius jau
apkeliavo ir kelias Lenkijos bažnyčias.

Pirminis šios kryžiaus kelionės
tikslas, anot organizatorių, – padėka
Dievui už Jo Gailestingąją Meilę, ku-
rios vedamas „mirė ant kryžiaus už
kiekvieną žmogų ir suteikė mums iš-
ganymą”. Vėliau išryškėjo vienybės
tikslas: „vienyti į vieną didelę Dievo
šeimyną visas pasaulio tautas”. „No-
rėtųsi, – sako organizatoriai, – kad vi-
si žmonės susimąstytų, jog Jėzus
Kristus kentėjo už kiekvieną žmogų.
Labai svarbu dėkoti Jėzui Kristui už
jo mirtį ant kryžiaus.”

Galvojama šią Ukrainoje pradė-
tą kelionę per Lenkiją, Lietuvą ir Lat-
viją pratęsti iki Estijos bei kitų Skan-
dinavijos valstybių. Vėliau keliautojai
galvoja pasukti į Vakarų Europą, iš
kur žygis tęstųsi į kitus žemynus.

Kryžiaus kelias skirtas simboli-
niam Jėzaus Kristaus mirties bei pri-
sikėlimo 2000 metų jubiliejui (33-
2033 m.).

Europarlamentarai giria
kultùros sostinès programâ

Druskininkai, birželio 27 d.
(ELTA) – Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio mieste – Druskininkuose
šeštadienį prasideda tradicinis tarp-
tautinis menų festivalis ,,Druskinin-
kų vasara su M. K. Čiurlioniu”.

Šeštą kartą rengiamo festivalio
programoje – smuiko muzikos šventė
ir meistriškumo kursai, M. K. Čiur-
lionio studijų savaitė ir mokslinė
konferencija ,,M. K. Čiurlionis ir pa-
saulis”, kurioje savo naujausiais ty-
rinėjimais ir atradimais apie Čiurlio-
nio ir jo amžininkų kūrybą dalinsis
žinomi menotyrininkai, muzikologai,
literatūrologai iš Lietuvos, Vokietijos,
Prancūzijos, Lenkijos, Rusijos, JAV ir
kitų šalių.

Tradiciškai Druskininkų muzi-
kos mokykloje rengiamos dvi smui-
kininkų meistriškumo mokyklos. Mo-
kyklų vadovais pakviesti vienas žy-

miausių smuiko pedagogų, Hambur-
go konservatorijos (Vokietija) profe-
sorius Petru Munteanu ir Nacionali-
nės M. K. Čiurlionio muzikos mokyk-
los mokytoja Gintvilė Vitėnaitė.

Druskininkų miesto muziejuose,
sanatorijose, prie M. K. Čiurlionio ir
Mindaugo paminklų bus surengta
per 70 įvairių meno renginių. Garsūs
Lietuvos ir užsienio šalių muzikos at-
likėjai bažnyčiose surengs vargonų
bei sakralinės muzikos koncertus,
skirtus tarptautiniams vargonų me-
tams ir Lietuvos vargonų 600 metų
sukakčiai.

Festivalio pabaigos šventėje rug-
sėjo 23 d. skambės gražiausios Lietu-
vos kompozitorių dainos, kurias at-
liks žymus solistas Virgilijus Norei-
ka ir kylančios operos žvaigždės, gros
žinomas pianistas, M. K. Čiurlionio
provaikaitis Rokas Zubovas.

Vilnius, birželio 27 d. (BNS) –
Lietuvoje viešėjusi europarlamentarų
delegacija negailėjo pagyrų ,,Vilniaus
– Europos kultūros sostinės” progra-
mai, tačiau paragino greičiau spręsti
esančias biurokratines problemas.

,,Susidarė įspūdis, jog Vilnius jau
dabar yra labai pažengęs įgyvendi-
nant šį projektą, mes manome, kad
projektas bus įgyvendintas sėkmin-
gai”,  – sakė delegacijos narė, euro-
parlamentarė Jolanta Dičkutė. Anot
jos, teigiamą įspūdį paliko ir apsilan-
kymas programą įgyvendinančioje
viešojoje įstaigoje ,,Vilnius – Europos
kultūros sostinė 2009”.

Europarlamentarė Grazyna Sta-
niszewska pastebėjo, kad Vilniaus
rengiama programa atrodo įdomi ir
išskirtinė, ji ne tik supažindina su
miesto ir Lietuvos kultūra, bet taip
pat kiek kitu kampu kviečia iš naujo
atrasti tai, kas lietuviams galbūt jau
pažįstama, nori pritraukti ne tik sve-
čius iš užsienio, bet ir vietinius gy-
ventojus.

,,Delegacijos nariams įspūdį pa-
liko nauji projekto sumanymai, ta-
čiau buvo keliamas klausimas dėl kai
kurių renginių, kurie ne taip gerai
pristato Lietuvos kultūrą”, – sakė eu-
roparlamentarė J. Dičkutė.

Vilnius Europos kultūros sostine
taps 2009 metais. Šiuo vardu Lietu-
vos sostinė dalinsis su Austrijos mies-
tu Lincu. Europos kultūros sostine
tapsiantis Vilnius žada pristatyti pla-
čią kultūrinę programą, kurioje savo
sumanymus pateiks menininkai, jau-
nimas, visuomeninės organizacijos. 

Didelį susidomėjimą Europos
Parlamento nariams sukėlė ir Euro-
pos kultūros dialogo metų programa,
kuri taip pat buvo pristatyta susitiki-
mo metu. Buvo pasidžiaugta keliais
sėkmingais Vilniaus universitete
įvykdytais projektais. 

Svečiai teigė, kad Lietuva yra
viena labiausiai Europos kultūromis
besidominčių šalių, tad Europos kul-
tūros dialogo metų renginiai yra itin
reikalingi ir svarbūs.

Lietuva yra viena labiausiai Europos kultūromis besidominčių šalių.   Eltos nuotr.
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Eglè Digrytè
Delfi.lt

Pritarimas Washington, DC po-
litikai yra ne vien parama Jungti-
nėms Valstijoms, bet ir tarptautinei
bendruomenei rūpinčių vertybių puo-
selėjimas, tvirtina šios šalies Valsty-
bės departamento pareigūnė Colleen
Graffy. Tai esąs tarytum skolos grą-
žinimas už pagalbą, kurios Lietuva
sulaukė prieš du dešimtmečius pra-
dėjusi žengti demokratijos keliu.
„Tuo, už ką atkūrę Nepriklausomy-
bę dėkojote užsienio valstybėms, da-
bar turite dalintis su kitais – šios ša-
lys ir jų žmonės bus tokie pat dėkin-
gi”, – tvirtino neseniai Lietuvoje vie-
šėjusi C. Graffy.

– Lietuviai ilgus dešimtme-
čius JAV vertino kaip draugišką
šalį – tūkstančiai žmonių emigra-
vo į Valstijas ieškodami geresnio
gyvenimo, nepripažinote mūsų
valstybės okupacijos, pastarai-
siais metais parėmėme kai ku-
riuos Washington, DC žingsnius
užsienio politikoje. Tačiau JAV
neatrodo itin dosnios mums – pa-
vyzdžiui, bevizis režimas išlieka
tik ateities svajone.

– Būtų klaida įsivaizduoti, kad
Vizų atsisakymo programa rodo JAV
dosnumą ir draugiškumą. Tai – visai
kas kita. Panašūs procesai yra bet ku-
rių dviejų valstybių santykių reikalas
– kaip elgtis su žmonėmis, kurie at-
vyksta į šalį? Gera naujiena yra ta,
kad Michael Chertoff ir jo vadovau-
jamas Krašto saugumo departamen-
tas aktyviai tuo rūpinasi. Norime,
kad lietuviai galėtų vykti į JAV, esame
svetingi, tačiau reikia įveikti tam tik-
rą procesą. Per televiziją girdėjau, jog
Lietuvoje lankėsi Krašto saugumo
departamento pareigūnai, kad galėtų
padėti savo kolegoms, – tai yra tei-
giamas žingsnis. Daug žmonių neži-
no, kad, pavyzdžiui, studentams iš
karto paskiriamas susitikimas am-
basadoje, gaunant vizas nekyla prob-
lemų. Per pastaruosius trejus metus
daugiau nei 700 žmonių buvo atvykę
į Jungtines Valstijas studijuoti, ir no-
rime, kad jų būtų dar daugiau. Dau-
giau nei 5,200 studentų per tą patį
laiką dalyvavo programoje „Work and
Travel” („Dirbk ir keliauk”). O stu-
dentams atitinkamų vizų juk reikia
bet kuriuo atveju.

– Vilnius neretai sulaukia
priekaištų dėl pernelyg didelio
palankumo Washington. Juk mū-
sų politikai, gyvendami Europo-
je, turėtų labiau žiūrėti ES inte-
resų. Štai tuometinis Prancūzi-
jos prezidentas Jacques Chirac
prieš keletą metų net pasiūlė
mums patylėti.

– Turiu gerą naujieną – Lietuvai
nereikia rinktis tarp ES ir JAV, nes
mūsų partnerystės nuostata yra dar-
bas su vertybėmis, kurios rūpi abiems
pusėms. Mums rūpi skurdo mažini-
mas, demokratija, spaudos ir žodžio
laisvė, aplinka ir klimato pokyčiai.
Nė vienas iš šių dalykų nėra svarbūs
tik Amerikai ar Europai. Nė vienoje
iš šių sričių neįmanoma dirbti vie-
nam. Taigi Lietuvai nereikia rinktis.
Kalba eina apie tai, ar remiate ir puo-
selėjate šias vertybes: demokratiją,
laisves. Jei remiate, jūsų draugai yra
ir ES, ir JAV.

– Politikai ir pareigūnai, pla-

nuodami užsienio politiką, sve-
ria daugybę „už” ir „prieš”, žvel-
gia toli į ateitį. O kaip Jūs pap-
rastiems žmonėms paaiškintu-
mėte, kodėl Lietuva ar kitos ES
valstybės turėtų žengti koja ko-
jon su JAV?

– Jie turėtų galvoti ne apie para-
mą JAV, o apie save pačius ir savo ša-
lį. Jie turėtų paklausti savęs: ar no-
rėjau, kad kitos šalys remtų Lietuvą?
Ar norėjome, kad kiti žmonės padėtų
mums gyventi demokratiškai atsikra-
čius okupacijos? Ar norėjome, kad ki-
tiems rūpėtų, jog buvo politinių kali-
nių, jog žmonės atsidurdavo kalėji-
muose vien už kalbas? Ar galėjome su
tuo kovoti vieni patys? Jei atsakymas
yra „ne”, negalėjome to padaryti vie-
ni, mums reikėjo kitų šalių paramos,
jie iš karto supras, kodėl dabar Lie-
tuvai, netgi būnant jauna demokra-
tija, svarbu atsigręžti į kitus ir ištiesti
jiems ranką. Tuo, už ką anksčiau dė-
kojote užsienio valstybėms, dabar tu-
rite dalintis su kitais, nes šios šalys ir
jų žmonės bus tokie pat dėkingi.

– Kai kuriems tikriausiai ne-
patinka, kad tenka prisidėti prie
sprendimų, kuriuos JAV priima
savarankiškai, neklausdamos mū-
sų ar kitų nuomonės. Valstijoms
neretai priekaištaujama, kad jos
ėmėsi pasaulio policininko vaid-
mens, nors niekas nesidomėjo, ar
norime tokio policininko.

– Tai gali būti neteisingas supra-
timas. Kalbant apie karą Afganista-
ne, pasaulis buvo vieningas. NATO
balsavimu pritarė, kad tai buvo ataka
(Rugsėjo 11-ąją) prieš mus visus.
Jungtinės Tautos pripažino, kad Af-
ganistanas – žlugusi valstybė – buvo
teroristus maitinanti šalis. Todėl kaž-
ko reikėjo imtis. Tuomet kilo stiprus
tarptautinis susirūpinimas ir atsira-
do būtinybė tarptautinei bendruo-
menei susivienyti, kad būtų kažkas

Irake ir Afganistane lietuviai grâñina
skolâ už nepriklausomybê

nuveikta. Galbūt dėl to, jog JAV yra
supervalstybė, manoma, kad tai yra
Amerikos reikalas. Iš tiesų yra ne
taip – tai yra NATO, pasaulinis, tarp-
tautinis rūpestis.

– Vidutinis amerikietis tik-
riausiai vargiai galėtų pasakyti
net žemyną, kuriame yra Lietu-
va, jau nekalbant apie tai, kad
jam mažai rūpi mūsų parama.
Gal mūsų valdžios vyrai ir vals-
tybės pareigūnai remia tik tokius
pačius politikus Washington, DC?

– Gerai žinoma, jog Lietuva at-
lieka nemažą vaidmenį Afganistane
ir Irake. Gal to ir nežino kiekvienas
gatvėje sutiktas žmogus, tačiau juk ir
paprasti lietuviai nežino, kokį vaid-
menį atlieka dauguma pasaulio šalių.
Svarbiausias dalykas lietuviams yra
suprasti, kokią jie turi įtaką ten vyks-
tantiems pokyčiams. Amerika verti-
na šitą darbą. Žinau, kad mūsų am-
basadorius kalbėjo apie tai ne kartą,
pripažino Lietuvos karių darbo svar-
bą. Tačiau yra kai kas daugiau. Tai –
lietuvių supratimas to, ką jūs darote
Afganistano žmonių gyvenimui.
Svarbu suvokti, kad šis pokytis – pa-
vyzdžiui, anksčiau daugybė mergai-
čių negalėjo eiti į mokyklą, o dabar
jos mokosi – neįvyks be atskirų šalių
pastangų. Kalbėjausi su studentais,
kuriems teko bendrauti su kariais,
grįžusiais iš Afganistano Provincijos
atkūrimo grupės. Dabar jie geriau ži-
no, kas ten yra daroma. Girdint, ko-
kią įtaką jūs darote kitų gyvenimui,
turėtų būti nacionalinis pasididžiavi-
mas. Jūs taip pat dėkojote už pagalbą
vystant demokratiją Lietuvoje. Afga-
nistanas buvo žlugusi valstybė. Da-
bar joje matome demokratijos daigų
ir tai neatsitiko be Lietuvos pagalbos.

– Afganistane neseniai žuvo
Lietuvos karys. Ne gindamas Tė-
vynę, o išvykęs, jei taip galima
pasakyti, į kitų pradėto mūšio
lauką. Ginčai, ar reikia toliau da-
lyvauti misijoje Irake, supriešino
kelias valdžios tarnybas. Galiau-
siai nuspręsta, kad dabar Irake
esantis būrys liks ilgesniam lai-
kui. Eiliniams žmonėms neleng-
va suprasti tokių aukų ir įsipa-
reigojimų prasmę.

– Sakote, kad karys žuvo ne gin-

damas savo Tėvynę. Tačiau iš tiesų
yra taip. Tėvynė yra jūsų šalies ver-
tybės. Jei jomis tikite, norite, kad jos
būtų puoselėjamos ir kitur, nes tai le-
mia pasaulio saugumą ir klestėjimą.
Kiekviena mirtis yra auka tikėjimui –
tikėjimui demokratija, laisve, teise
žmogui mokytis, turėti šeimą, pa-
reikšti savo nuomonę. Tai – didžiulė
auka, pati didžiausia, kurią gali at-
likti žmogus ir tauta. Tačiau jei ne-
same pasiruošę to padaryti, vadina-
si, demokratija nieko verta. Ši auka
reiškia, kad jūsų šalis pasirinko, ku-
ria kryptimi norite eiti.

– Jūs ne vienerius metus gy-
venote Europoje, todėl galite pa-
žvelgti anapus Atlanto mūsų aki-
mis. Kokį Amerikos įvaizdį yra
susikūrę europiečiai – atitin-
kantį tikrovę, prastesnį nei yra
iš tiesų ar pernelyg teigiamą?
Gal dėl sukurto įvaizdžio ar žur-
nalistų sutirštinamų spalvų ne-
matome tikrosios Amerikos?

– Kiekviena šalis turi tam tikrą
įvaizdį, sukurtą filmų, knygų, ir daž-
nai jis neaprėpia viso vaizdo. Geriau-
sias būdas iš tikrųjų pažinti šalį, jos
žmones, vertybes ir kultūrą, – ją ap-
lankyti. Tuomet paaiškėja, kad kaž-
kas buvo teisinga, kažkas – ne, bet tai
padeda susidaryti įspūdį apie šalies
gyvenimą ir žmones. Vilniuje susiti-
kusi su lietuvių studentais išgirdau
įvairių dalykų. Jie manęs paklausė:
„Kodėl amerikiečiai nuolat šypsosi?”
Toks jų įsivaizdavimas – kad ameri-
kiečiai yra viltingai nusiteikę žmo-
nės. Kitoje mano aplankytoje šalyje –
Albanijoje – žmonės atkreipė dėmesį,
kad Amerika yra galimybių šalis, ku-
rioje gali įgyvendinti savo svajones.
Tačiau viena mergina, buvusi JAV,
tvirtino, kad tai nėra visiška tiesa.
Viena vertus, tai – teisybė, bet reikia
nemažai paprakaituoti. Amerikoje
tikrai yra daug galimybių, įmanoma
įgyvendinti savo svajonę, bet tik po
sunkaus darbo. Tai įmanoma, bet nė-
ra lengva. Niekas neatsitinka tiesiog
šiaip sau. Vienas iš gerų dalykų – tai
ne vien amerikietiška, o bet kurios
šalies svajonė. Gal Amerika įkūnija
svajones, kurių turi kiekvienas. Tik-
riausiai todėl ji yra priešybių šalis –
mes norime visko visiems.

Colleen P. Graffy jau beveik
trejus metus dirba JAV valstybės
sekretorės Condoleezza Rice pa-
vaduotojos viešosios diplomatijos
klausimais Karen Hughes padė-
jėja. Iš Santa Barbara kilusi C.
Graffy po teisės studijų dirbo Vo-
kietijoje ir Anglijoje. Ji nuolat viešai
nagrinėja tarpžemyninius politi-
nius, teisinius ir kultūrinius reikalus.
C. Graffy yra Tarptautinio strateginių
studijų instituto, Karališkojo tarptau-
tinių santykių instituto, Britų tarp-
tautinės ir lyginamosios teisės ins-
tituto, kitų organizacijų narė, anks-
čiau vadovavo Anglų ir amerikiečių
teisininkų draugijai.
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Dr. VILIUS MIKAITIS
Dr. ANDRIUS KUDIRKA
Dr. JUSTYNA STENGELE

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

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimâ

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

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

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

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

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

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

Chirurgai 

DDrr.. VViiddaa II..PPuuooddžžiiūnniieenn�
HHeeaalltthhyy CCoonnnneeccttiioonn

CChhiirroopprraaccttiicc && RReehhaabb CClliinniicc

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

patarimai.

1166554477 WW.. 115599 SSttrreeeett
LLoocckkppoorrtt,, IILL 6600444411 

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

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

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

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

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

9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge

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

TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Plastinè chirurgija

Stuburo ir skausmo ligos 

Chiropraktika ir 
manualinè terapija

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

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

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

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

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

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

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

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

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

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

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

663300--994411--22660099

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

VVIIKK DDUUGGAARR,, MMDD
Illinois Pain Institute

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

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

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

MOKSLININKĖS  
B. SALDUKIENĖS NETEKUS
STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Mūsų išeiviai krenta vienas po
kito, sparčiau nei rudens lapai. Nors
dauguma jų ir sulaukė garbaus am-
žiaus bei atliko savo garbingas parei-
gas, vis vien palieka gilią spragą.
„Draugas” netenka prenumerato-
riaus, Lietuvių opera – mecenato,
lietuvybės ištroškę sausėjantys barai
– uolaus rėmėjo. Liūdesys pinasi su
skaudžiu gailesčiu. Jų vietoje neišau-
ga žaliuojantys ąžuolai.

Ir taip tyliai bei netikėtai praei-
tais metais sausio 9 d. netekome Bi-
rutės Tijūnaitytės-Saldukienės. Vil-
niuje gimusi 1915 metais B.  Saldu-
kienė, ramaus būdo, išlaikyta asme-
nybė, darbšti ir visą gyvenimą pa-
šventusi mokslui, prasmingai už-
baigė savo gyvenimo kelią Čikagoje.

Birutę Tijūnaitytę likimo buvo
lemta sutikti paauglystėje Lietuvoje,
kai kartu trynėme mokyklos suolą
toje pačioje klasėje Kėdainių gimna-
zijoje. Jau tada ji pasižymėjo kaip
gera mokinė, buvo pirmaujančiųjų
gretose, gabi, darbštumo aruodas,
giliai susipratusi lietuvaitė, skaučių
eilėse atidavusi savo meilę Dievui, tė-
vynei ir artimui. O tą patriotiškumą
Birutė išsinešė iš šilto lietuviškos
šeimos židinio. Jos tėtis buvo Kėdai-
nių pradžios mokyklos vedėjas, pla-
čiai bendradarbiavęs Lietuvos spau-
doje įvairiais slapyvardžiais. Taipgi
redagavo vaikų žurnalėlius „Žvaigž-
dutę”, o vėliau „Kregždutę”.

Jau vaikystėje Birutės „pirmoji
meilė” buvo geologija. Po pamokų iš-
bėgusi iš mokyklos Birutė, žiūrėk, jau
slankioja paupyje, rankiodama akme-
nis. Užtat ir gavusi brandos atestatą
tiesiai pasuko į Vytauto  Didžiojo uni-
versitetą Gamtos mokslų ir matema-
tikos fakultetą Kaune. 1942 metais ji
baigė geologijos studijas Vilniaus uni-
versitete.

Ištekėjusi už savo profesoriaus
Igno Salduko, 1942–1944 metais dir-
bo Lietuvos geologijos tarnyboje.

1944 metais pasitraukė su šeima
į  Vokietiją. Ir čia ji nerimo – vėl gili-
no savo geologines žinias: 1946–1950
metais tęsė studijas Greifswald uni-
versitete, o 1953 metais, persikėlusi į
JAV, Ohio valstybiniame universitete.

Amerikoje B. Saldukienė 24 me-
tus darbavosi savo pamėgtoje profesi-
joje 1956–1980 m. JAV geologijos tar-
nyboje Washington, DC.

Birutė visada pasižymėjo nuo-
stabiu atsidavimu mokslui, pedantiš-

ku darbų atlikimu bei nepaprastai
kruopščiu darbštumu. Ji yra parašiu-
si kelis šimtus mokslinių straipsnių,
tarnybinių geologinių ataskaitų mok-
sliniuose žurnaluose bei periodiniuo-
se leidiniuose. Uoliai bei gausiai ben-
dradarbiavo Lietuvių enciklopedija
(LE) ir Encyclopedia Lituanica (EL).

B. Saldukienė buvo daugelio
mokslinių ir profesinių organizacijų
narė: LKMA, PLIAS, ALIAS, Litua-
nistikos instituto, Baltijos studijų
plėtros asociacijos (AABS), Amerikos
geologų, Amerikos paleontologų ir kt.

B. Saldukienė gausiai skaitė pra-
nešimus bei paskaitas moksliniuose
ir profesiniuose suvažiavimuose, taip
pat tarptautiniuose simpoziumuose.
Tad ir ateinančiuose mūsų lietuviš-
kuose simpoziumuose jos bus gerokai
pasigesta.

Nors žinome, jog mirtis yra tokia
tikra, kaip rytojaus diena, kaip naktis
po dienos, kaip žiema po vasaros, ko-
dėl taip giliai liūdime, netekę artimų-
jų, brangių mylimųjų asmenų, šiuo
atveju nuoširdžios, malonios, drau-
giškos, brangios klasiokės? Įsidėmė-
kime vieno filosofo mintį: „Ar mirtis
yra paskutinis miegas? Ne, mirtis yra
galutinis pabudimas!”

Reikšdama nuoširdžiausią užuo-
jautą B.  Saldukienės dukroms  Biru-
tei ir Laimai, ramindama bei guos-
dama, noriu priminti joms matytą
užrašą prancūzų gamtininko Henri
Fabre antkapyje: „Tie, kuriuos lai-
kome mirusiais, tėra tik keliautojai,
išvykę pirma mūsų. Mirtis nėra visa
ko pabaiga, o tik įžengimas į tobulą
gyvenimą.”

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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

LAKE COUNTY
PLASTIC SURGERY

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

www.lc-plasticsurgery.com

MÙSÛ ÕEIMOSE �

Su 40-uoju bažnytinės santuokosSu 40-uoju bažnytinės santuokos
jubiliejumijubiliejumi

KAZĮ IR NIJOLĘKAZĮ IR NIJOLĘ
VARNUSVARNUS

Sveikina vaikai: Sveikina vaikai: 
Simas su šeima,Simas su šeima,
Šilainė, Tomas.Šilainė, Tomas.

Būkite sveiki ir laimingi!Būkite sveiki ir laimingi!

Birutė Tijūnaitytė-Saldukienė
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

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

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

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

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

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

Tel. 630-571-2630

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

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. 2 atsakymai

VILNIUS 2008
SKRYDÑIAI  FINNAIR ir kitomis oro linijomis iõ
îvairiû  JAV miestû. Grupès ir pavieniai keliautojai.

PPIIGGIIAAUUSSIIOOSS KKAAIINNOOSS!!!!!!

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363
TTeell.. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS

WWeebb ssiittee:: www.vytistours.com

AATTSSTTOOVVYYBBÈÈ ÇÇIIKKAAGGOOJJEE
Rita Pençylien∂ tteell//ffaaxx 708-923-0280

EE--mmaaiill:: pencylar@comcast.net

Bronè Barakauskien∂ tteell.. 708-403-5717
FFaaxx 708-403-4414;  EE--mmaaiill:: mamabar3@aol.com

Ruošiame 2008 m. keliones 
î Õiluvos 400 metû jubiliejû.

D∂l informacijos skambinti Ritai Pençylienei
,,Draugo” sudoku Nr. 2 teisingai išsprendė ir mums atsakymus atsiuntė

Vida Bučmienė iš Cleveland, OH. Ačiū Jums. Lauksime Jūsų atsakymų ir
toliau. Visiems primename, kad tiek sudoku, tiek kryžiažodžių atsakymus
mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL
60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

Lietuvos regionû margumynai

Kaune – Europos vasaros akademija
būsimiems žurnalistams

Birželio 27 d. Kaune simbolines
duris atvėrė pirmą kartą Lietuvoje
rengiama Europos vasaros akademi-
ja, skirta Baltijos ir Skandinavijos
šalių žurnalistikos studentams, taip
pat Lietuvos žiniasklaidos atstovams.
Iki liepos 5 dienos šioje akademijoje
paskaitas, seminarus bei praktinius
mokymus rengia Vytauto Didžiojo
universitetas (VDU), Europos Komi-
sijos atstovybė Lietuvoje bei tarptau-
tinis žurnalistikos mokyklų tinklas
,,InterLinks10.Net”.

Pasak VDU Politikos mokslų ir
diplomatijos instituto Viešosios ko-
munikacijos katedros docentės dr.
Auksės Balčytienės, vis aktualesnės
tampa europinės politikos ir kultūros
naujienos, sulaukiančios atgarsių
visose ES šalyse.

Dvidešimt per konkursą vasaros
akademijos klausytojais tapusių jau-
nųjų žurnalistų iš Lietuvos, Latvijos,
Estijos, Švedijos bei Norvegijos kaups
žinias apie ES politinę darbotvarkę,

politinės komunikacijos specifiką ir
Briuselio žurnalistinę kultūrą.

Didelis dėmesys bus skiriamas
naujųjų technologijų vaidmeniui:
supažindinama, kaip ir kokiais alter-
natyviais informacijos šaltiniais in-
ternete – naujienų portalais, el. duo-
menų bazėmis, tinklaraščiais (angl.
blog) – naudotis žurnalistui, esan-
čiam toli nuo Briuselio politinio gyve-
nimo. Nemažai mokymo laiko bus
skiriama straipsnių, videoreportažų
apie ES institucijų veiklą parengimui
bei pateikimui internete.

Kaip aiškino žurnalistams VDU
lektorė, Politikos mokslų ir diplo-
matijos instituto doktorantė Aušra
Vinciūnienė, paskaitas Europos va-
saros akademijoje skaitys aukštųjų
mokyklų dėstytojai, internetinės ži-
niasklaidos žinovai bei žurnalistai iš
Lietuvos ir kitų Europos šalių. Mo-
kymai vyks anglų kalba.

ELTA

Uostamiesčio kiemsargiai paskelbė streiką
Klaipėdos kiemsargiai pareiškė

nebedirbsiantys, jei nebus padidintas
jų darbo dienų skaičius ir pakeltos
algos. Ant Klaipėdos savivaldybės
administracijos direktoriaus pava-
duotojo Viačeslavo Karmanovo stalo
atsidūrė „Ąžuolyno valdų”, „Pempi-
ninkų valdų” ir „Mūsų namų valdų”
raštai. Juose pranešama, kad nuo bir-
želio 11-osios kiemsargiai paskelbė
neterminuotą streiką, rašo „Klaipėda”.

Priežastis – derybose su savi-
valdybės administracijos vadovais
šlavėjai neišsireikalavo, kad kiemai
būtų valomi ne tris, o keturis kartus
per savaitę. Tvarkytojai tikėjosi, kad
dirbdami daugiau gaus didesnį atly-
ginimą. Atlyginimai kiemsargiams
buvo sumažinti perpus, kai dėl pinigų
stygiaus savivaldybė nusprendė mo-
kėti už tris, o ne penkiskart per sa-

vaitę valomus kiemus. Po šių poky-
čių daugelis tvarkdarių pradėjo už-
dirbti tik pusę minimalios algos.
Kiemsargiai nesubūrė profesinės są-
jungos, be kurios oficialiai streiko
negali paskelbti. Todėl savivaldybės
administracijos atstovai šį streiką
vertina kaip pravaikštą.

Klausimas, kas valys kiemus,
būtų iškilęs ir valytojams nepaskel-
bus streiko. Sutartis dėl švaros ap-
link daugiabučius namus su valdomis
pasirašyta tik iki birželio 30-osios. Jai
pasibaigus, dar mažiausiai 10 dienų
nebus atplėšti konkurso, kuriuo bus
renkami nauji tvarkdariai, vokai.

Jeigu konkurso sąlygos bus ap-
skųstos, daugiabučių teritorijos be
valytojų gali likti ir ilgiau – mėnesį ar
pusantro.

Lrt.lt
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Po Čikagos ateitininkų Šeimos šventės iškilmingo posėdžio, jaunimas susirinko Ateitininkų Namų
gegužinėje, pasivaišinti ir pabendrauti. Iš k: Augustinas Sandoval, Gintarė Daulytė, Sabyna Sandoval,
Daina Polikaitytė ir Martha Karoblytė.                                                                  Dainos Čyvienės nuotr.

Iš Ateitininkų gyvenimo tęsinys iš 2 psl. Šeštadienį, balandžio 26 d. ė

Šeimos šventė Čikagoje
tęsinys iš 2 psl.

Su moksleiviais įžodininkais valdybos vardu supažindino Dainė Quinn.
Tai: Indrė Bielskutė, Rimas Grybauskas, Vija Kasniūnaitė, Žara Kisieliūtė,
Rita Kušeliauskaitė, Vaiva Lagūnavičiūtė, Kristė Lapkutė, Darius Lelis, Alek-
sas Sadauskas, Daiva Siliūnaitė. Moksleivių juostas užrišo ir pasveikino globė-
jai Marius Polikaitis ir Dainė Quinn.

Brolis Lukas Laniauskas vedė Ateitininkų Credo.

MAS Centro valdybos pirmininkė Dainė Quinn sveikino įžodį davusius
moksleivius ir priminė jiems, kad jų yra atsakomybė sekti kuopos narių pa-
vyzdžiu. Toliau buvo atsisveikinta su aštuntokais abiturientais ir jiems pa-
linkėta daug laimės.  Po ilgų metų Jaunųjų Ateitininkų Sąjungoje jiems jau
laikas pereiti į Moksleivių Ateitininkų gretas. Šie abiturientai buvo pasvei-
kinti kuopos globėjų Rasos Kasniūnienės, Laimos Aleksienės ir vadovės Vik-
tutės Siliūnienės:

Vilija Aleksaitė, Laura Annarino, Matas Jeske, Kamilė Kevličiutė, Siga
Kisieliūtė, Kovas Kulbis, Dovas Lietuvninkas, Alena Pranckevčiūtė, Kristina
Prunskytė, Viktoras Rušėnas, Milda Savickaitė, Simona Sidaugaitė, Audra
Siliūnaitė, Lija Siliūnaitė, Lukas Siliūnas, Sandra Sližytė. 

JAS Centro valdybos pirmininkė Laima Aleksienė sveikino įžodininkus ir
abiturientus. Ji prašė visų atsiminti ir įgyvendinti šūkį ,,Dievas gyvas ma-
nyje”.   

Moksleivių vardu atsisveikino Algis Kasniūnas ir Saulė Grybauskaitė.  Jie
padėkojo globėjams už darbą ir pasišventimą ir įteikė jiems dovanėlę.

Moksleivių abiturientų atsisveikinimą vedė globėjas Marius Polikaitis.
Jis priminė abiturientams, kiek jie yra išmokę, ką yra nuveikę savo atei-
tininkiškoje veikloje. Atsisveikindamas priminė nenutolti nuo ateitininkiškos
veiklos. Kartu su D. Quinn jie atsisveikino su šiais abiturientais: Mariumi
Aleksa, Mykole Annarino, Šarūnu Daugirdu, Saule Grybauskaite, Algiu Kas-
niūnu, Raimundu Kazlausku, Pauliumi Kupriu, Justu Leliu, Juozu Pranc-
kevičiumi, Robertu Senkevičiumi.

Čikagos Studentų Ateitininkų Draugovės vardu sveikino Kristina Quinn
ir kvietė moksleivius abiturientus prisijungti prie Studentų Ateitininkų gretų.

SAS Centro valdybos pirmininkas Matas Čyvas sveikino šventės dalyvius
ir sakė, kaip paskutiniu metu SAS veikla pagyvėjo. 

Su dideliu dėkingumu Jaunųjų ateitininkų kuopa atsisveikino su ilga-
mete ko-globėja Rasa Kasniūniene, daug širdies, energijos ir meilės įdėjusia į
kuopos veiklą.    

Moksleivių pasirodymas ,,Skredantis paršiukas” buvo šiltai sutiktas.
Moksleivius paruošė Dalia Lietuvninkienė. 

Visi Šeimos šventės dalyviai buvo pakviesti kartu pasidžiaugti nuostabia
diena, paremti Ateitininkų Namus ir pabendrauti Ateitininkų Namų gegu-
žinėje.

Ateitininkų sendraugių
savaitė Kennebunkport
Tėvų Pranciškonų sodyboje, Maine valstijoje

rugpjūčio 2-9 d.
Visi kviečiami dalyvauti. Atvykę ne tik turėsite
progą pasigrožėti Tėvų Pran ciš konų sodyba bei
Maine valstijos gamta, bet ir dalyvauti turi nin -
gose vakaronėse —  koncertuose, paskaitose,

pašnekesiuose. Štai kas jūsų laukia:

Tradicinį stovyklos atidarymo koncertą
šeštadienį, rugpjūčio 2 d., atliks pianistė
Dr. Frances Covalesky (Kavaliauskaitė).

Sekmadienį, rugpjūčio 3 d., koncertuos
lietuviškos dainos grupė ,,Sodžius” iš
Connecticut – vadovė muzikė Raimonda
Jalinskienė.

Pirmadienį, rugpjūčio 4 d. susitikimas su
garbingu svečiu iš Lietuvos.

Antradienį, rugpjūčio 5 d. rengiamas re-
liginis vakaras — bus paminėta Šiluvos
Marijos apsireiškimo 400 metų sukaktis.
Paskaitininkas kun. Arvydas Žygas, Ne -
kal tai Pra dėto sios Ma rijos vienuolyno

Pu t n a m e
kapelionas.

Trečiadienį, rugpjūčio 6 d., Dalė Lu-
kienė, JAV LB krašto valdybos Kultūros
komiteto pirmininkė, kalbės tema  ,,JAV
lietuviškų archyvų ir bibliotekų padėtis
ir veikla”.

Ketvirtadienį, rugpjūčio 7 d., kalbės Šv.
Antano vienuolyno Kennebunkporte vir-
šininkas tėvas Aurelijus Gricius, OFM
tema – ,,Šventas Pranciškus”.

Stovyklos užbaigimo koncertą, rugpjūčio
8 d., atliks solistė Danutė Mileikienė-
Grauslytė, mezzo soprano.

dr. Frances Covalesky
(Kavaliauskaitė)

sol. Danutė Mileikienė-
Grauslytė

Ateitininkų Sendraugių savaitės kapelionas bus Šv. Antano 
vienuolyno viršininkas tėvas Aurelijus Gricius, OFM.

Kviečiame nedelsiant užsisakyti kambarius Ateitininkų Sendraugių
savaitei, nes kambarių skaičius yra ribotas. Paminėkite, kad at-
vyks tate dalyvauti Ateitininkų sen draugių savaitėje.

Tėvų Pranciškonų svečių namų adresas yra:

Franciscan Guest House
28 Beach Avenue

Kennebunk, Maine 04043

Registruotis (užsisakant kambarį) per raštinės administraciją
Pašto adresas: P.O. Box 980, Kennebunkport, ME 04046

Tel:. (207) 967-4865
El pašto adresas: franciscanguesthouse@yahoo.com

Šių metų Ateitininkų sendraugių stovyklos organizacinį komitetą
sudaro: Eligijus Sužiedelis, Aldona Rygelė, Laimos Lileikienė,

Regina Stankaitytė ir Alfonsas Dzikas.

Smulkesnę informaciją galima gauti el. paštu:
dzikas@comcast.net

Geri draugai Ateitininkų Namų gegužinėje.  Iš k: Matas Čyvas, Dana Rugieniūtė, Br. Lukas Laniauskas, SJ,
Marius Polikaitis ir Liudas Landsbergis.                                                               Dainos Čyvienės nuotr.
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Šį kartą turiu laisvo laiko, nes
laikinai nedirbu. Po sunkiųjų kovo
mėnesio darbų buvau susirgęs gripu
ir dėl širdies priepuolio patekau į
ligoninę. Ten neilgai tegulėjau, bet li-
kau nusilpęs ir dirbti negaliu. Gydy-
tojai davė man laikinojo poilsio. Da-
bar jau širdis apsiramino, man jau
geriau, bet silpnumas dar nepraėjo.
Tikiuosi per tas poilsio dienas pa-
sitaisyti.

Dėl manęs labai nesirūpinkite.
Čia jau pavasaris, sniego nebėra, tik
visur purvas ir dar šaltoka. Visgi va-
sarą lengviau, negu žiemą.

Per tą nesveikąją širdį man su-
mažino darbingumą, tikiuosi, gausiu
kokį lengvesnį darbą. Bet dėl manęs
labai nesirūpinkite, su Dievo pagalba
kaip nors išsilaikysiu. Juk laikiausi
iki šiol. Gal ateis laikas ir grįšiu į tė-
vynę.

Čia labai ilgu, laiškų ir laikraščių
negauname. Visiems parašiau savo
naująjį adresą, bet žinių vis dar ne-
gaunu.

Prie šito laiško pridedu lagerio
administratoriaus pažymą, kad galiu
gauti siuntinius. Sako, dabar be tokių
pažymų siuntinių paštuose nebepri-
ims. Tokią pažymą siunčiu antrą kar-
tą, gal pirmoji pradingo.

Jeigu galite, padėkite man mais-
to produktais. Siųskite tai, kas pigiau
ir ką lengviau gauti: miltų, kruopų,
makaronų ir nedaug riebalų. Dar
visokių smulkmenų: paprastų pieš-
tukų, tualetinio muilo, dantų šepetėlį
ir šepetėlį rankoms plauti, popieriaus
rašymui, vokų, pašto ženklų, šiek
tiek tabako ir papirosų (tai kitiems
pavaišinti, kas čia labai priimta).
Būsiu už viską labai dėkingas. Jūsų
Juozas.

25. 1947 m. gegužės 6 d.
Gavau Jūsų banderolę, pasiųstą

naujuoju mano adresu. Dabar tikiuo-
si, kad šiuo adresu ateis ir daugiau
laiškų. Seserų laiškų vis dar ne-
gaunu.

Gyvenu po senovei. Balandyje
sirgau, dabar jau dirbu statyboje.
Nuo pusės balandžio čia buvo stebėti-
nai gražūs orai, sausa, bet šiandien
pakilo vėjas su sniegu, prisnigo 15–25
cm. Ir teko net darbus nutraukti.
Žiema laikysis dar keletą dienų... Štai
kokie Uralo orai.

Dar kartą dėkoju už pagalbą,
kuri man ligos metu buvo ypač rei-
kalinga. Dabar jau dirbu, bet dar ne-
sijaučiu visai sveikas. Viso gero. Jūsų
Juozas.

26. 1947 m. liepos 19 d.
Gavau jūsų banderolę. Dėkoju už

laikraščius, o ypač už popierių. Vėl
galėsiu rašyti laiškus. Čia dabar
vasara, bet šiltų dienų labai mažai,
vis lyja ir šaltoka...  Greit jau ir ruduo
ateis.

O pas jus tėvynėje jau tikra va-
sara, šienapjūtė. Greit ir rugiapjūtė...
Oi, kaip mėgau tėviškėje Dalginėje
šienauti, kirsti kviečius... Jonas ir
Liūda tikriausiai atsimena, kaip mes
visi šieną grėbėme, kaip po apylinkes
vaikščiojome. Varnupių piliakalnį ir

Dovinę lankėme. Tas viskas man da-
bar atrodo kaip sapnas... Nors tikiu,
kad dar į tėvynę grįšiu ir būsiu vi-
siems, taip pat ir saviesiems, naudin-
gesnis...

Tikiuosi greičiau savo laiką –
bausmę atlikti. Jau rašiau, kad
mums neva būsiančios įskaitos, tai
yra už gerą darbą, viršytas užduotis
ir gerą elgesį bus įskaitoma – už
vieną dieną 2 ar net 3 dienos lagery-
je. Tikiuosi, kad ir man užskaitys. Aš
ir anksčiau, ir dabar stengiuosi dirb-
ti. Jau ketvirtą mėnesį planus viršiju
net 130–200 procentų. Stengiuosi,
kad greičiau iš čia ištrūkčiau, kad
galėčiau grįžti į tėvynę ir ten savo
darbu įrodyčiau, kad nesu koks nu-
sikaltėlis, o kad aš reikalingas ir
naudingas visuomenei.

Labai noriu greičiau namo su-
grįžti ir vis dažniau galvoju apie savo
specialybę, bet jaučiuosi daug ką pa-
miršęs. Todėl prašau Jūsų – siųskite
man techniškos literatūros. Pradžiai,
man reikia techniškų formulių ir
lentelių. Pati tinkamiausia knyga yra
„Hutte”. Ši knyga vokiška, bet man
reikia rusiškos. Dar reikia knygų apie
autovariklius ir jų remontą, apie me-
talo apdirbimą staklėmis ir panašiai.
Šias knygas siųskite siuntinyje, ne
banderole. Prie knygų pridėkite porą
trikampių, 2–3 pieštukus braižybai,
trintuką, mastelinę ir logaritminę li-
niuotę (mano senąją), skriestuvą su
pieštuku ir braižyklę, taip pat keletą
lapų popieriaus braižymui.

Atsiprašau, kad taip įžūliai pra-
šau, bet Jūs visada rašote, kad pra-
šyčiau, ko tik reikia. Pinigų 300 rbl.,
kuriuos siuntėte senuoju adresu, ne-
gavau. Gal pasiteiraukite pašte. Tuos
išsiųstus balandyje gaunu po 100 rbl.
mėnesiui. Dėkoju už viską. Juozas.

27. 1947 m. rugpjūčio 3 d.
(Šis Juozo laiškas rašytas lietu-

viškai ir gal ne per paštą – L. R.)
Esu jums labai dėkingas už taip

gausią ir taip vertingą paramą. Siun-
tinius gavau pilnoje tvarkoje, svei-
kus, neišgrobtus (o tai kartais pasi-
taiko). Labai dėkingas už produktus
– ypač brangūs ir vertingi mūsų sąly-
gomis riebalai. Dėkoju ir už visas
smulkmenas.

Nepaprastai apsidžiaugiau gavęs
techniškųjų knygų. Itin vertinga ru-
siškoji „Mašinostroenije”. Ji iš tikrų-
jų atitinka tai, ko aš taip geidžiau. Ją-
ja džiaugiasi ir mano kaimynas (inži-
nierius iš Austrijos, rodos, apie jį jau
rašiau). Toje knygoje yra praktikai
svarbių lentelių ir brėžinių. Nesvar-
bu, kad ji senoviška, bet joje sukaup-
ti patys reikalingiausi pagrindai,
kurie nesensta ir  nesikeičia.

Turėsiu dabar kuo užsiimti lais-
valaikiu ir pakartosiu užmirštus da-
lykus. Gal po kurio laiko pereisiu
dirbti į remonto-mechanines dirbtu-
ves. Ten ši knyga man labai pravers.

Kol kas dirbu statybininkų briga-
doje dailide. Darbų čia labai daug.
Man nėra išskaičiavimo pereiti ki-
tur. 

Juozo Siručio laiškai 
iš Sibiro lagerių 
(1945—1950)

Nr. 9

Tęsinį skaitykite kitame šeštadienio
numeryje.

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

Neringoje suaugusiems

LIETUVIŲ KILMĖS STOVYKLAUTOJAMS
ANGLŲ KALBA

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

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

stovyklas ,,Neringos” stovyklavietėje Vermonte

,,Neringos” Stovyklos

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

atsakomybę už tolimesnį Tautos išlikimą...

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

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

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

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

Atkelta iš 5 psl.
Įdomu, kad 1944–1945 m. Barba-

ra pasirodė net septyniuose kino fil-
muose, tačiau net keturių filmų tit-
ruose… jos pavardės nebuvo. Tai
,,Sunday Dinner for a Soldier”, kur ji
suvaidino WAC leitenantę, ,,Keep
Your Powder Dry” (WAC McBride),
,,Diamond Horseshoe”(Chorine) ir
,,Nob Hill” (Mrs. Devereaux). Tik
kiek vėliau ją labiau pripažino: jos
pavardė buvo paminėta filmuose

,,That Night With You”(Clarissa),
,,Code of the Lawless” (Ruth Mon-
roe), ,,Bad Men of the Border”(Marie
Manning, visi vaidmenys sukurti
1945 m.) Daugiausia tai buvo vester-
nai. Įdomu pastebėti, kad ,,Bad Men
of the Border” buvo rodomas net
Suomijoje bei Graikijoje, o komedija
,,That Night with You” – Švedijoje,
Ispanijoje ir Italijoje.

Tęsinį skaitykite kitą šeštadienį.

Kadras  iš 1945 m. vesterno ,,Bad Men of the Border”.

Pelenės pasaka
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

Accent
Homefinders

DRAUDIMO PASLAUGOS

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

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

708-423-5900

NAMÛ REMONTO IR
STATYBINÈS PASLAUGOS

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

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

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

STASYS CONSTRUCTION

ÍildymasÍildymas
ÍaldymasÍaldymas

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

FREE
ESTIMATE

24
val. per parå

773-778-4007
773-531-1833

7 dienos
per savaitê

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

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

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS
PASLAUGOS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

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

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

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

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

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

•••ÎVAIRÙS•••

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

Aptarnaujame Čikagą ir jos apylinkes 
daugiau kaip 25 metus

INDEPENDENT REALTORS
OF ILLINOIS INC.

Reda Blekys
708-299-6622

Peter Paulius
708-214-5284

Parduodamas automobilis 
FFoorrdd RRaannggeerr –– ppiicckk uupp 11999988..

Muštas priekis. $500–700. 
Tel. 881155--552299--77113333.

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055

RIMAS
STANKUS

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

VISI STALIAUS
APDAILOS IR REMONTO

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

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

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

South Plainfield rajone
išnuomojamas duplex šeimai arba

dviems žmonėms.$1,350.
Skambinti 815-529-7133.

HONIG – BELL

PRIEŽIÙRA

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

PRANEŠIMAS

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

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

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

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

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

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

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

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

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

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

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

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

praõome skambinti Silvijai
tel. 773-585-9500 IÕNUOMOJA

PARDUODA Joliet rajone, netoli 55 greitkelio,
nuosavame name išnuomojamas

vienas kambarys septyniom
dienom arba grįžtant savaitgaliais.

Tel.: 815-529-7133

* Moteris ieško darbo po pietų, naktimis ar
gali išleisti atostogų nuo birželio pabaigos ar
liepos pradžios. Siūlyti ir kitus variantus.
Vairuoja automobilį. Anglų kalba buitinė.
Tel. 708-833-0417.

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

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

* Reikalinga anglų kalbos mokytoja Brigh-

ton Park rajone. Tel. 773-387-7232.

* Moteris, susikalbanti angliškai, turinti
medicininį išsilavinimą, vairuojanti, ieško
naktinio darbo pietiniuose rajonuose.
Valymo darbų nesiūlyti. Tel. 773-387-7232

* Vyras, turintis dokumentus, vairuojantis,
susikalbantis angliškai, ieško pakeitimų
savaitgaliais. Valymo darbų nesiūlyti. Tel.
773-600-2887.

* Studentė gali išvalyti Jūsų namus. Tel.:
708-363-3422.
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RENGINIŲ KALENDORIUSRENGINIŲ KALENDORIUS

2008 METAI2008 METAI
LIEPA

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

Liepos 12 d. (šeštadienį) –
liepos 18 d. (penktadienį): Lietu-
vių, gyvenusių Amerikoje, visuome-
ninė organizacija (LGAVO) ,,Sugrį-
žus” organizuoja susitikimus su JAV
Lietuvių Bendruomenėmis.

Liepos 13 d., sekmadienį:
Dariaus ir Girėno transatlantinio
skrydžio 75-ių metų sukakties pami-
nėjimas. Šv. Mišios bus aukojamos
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos bažnyčioje. Po Šv. Mišių – eisena
prie Dariaus ir Girėno paminklo. Pa-
minėjimo iškilmės prasidės 1:30 val.
p. p. 

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

Visą liepos mėnesį: Blue
Heron Gallery (19704 Vashon Hwy
SW, Vashon Island, WA) veiks lietu-
vių kilmės autorės Reginos Benson
tekstilės darbų ir Mary Hosick kera-
mikos darbų paroda. 

RUGPJŪTIS

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

Rugpjūčio 3 d., sekmadienį:
Ateitininkų namuose Lemont įvyks
Daukanto jūros šaulių kuopos pik-
nikas. Pradžia 12 val. p. p. Kreiptis

tel.: Regina Kava 708-482-3557 (n.),
708-288-4393 (mob.).

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

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

— Cicero Šv. Antano  parapijos
lietuviai rengia Šiluvos 400 metų
jubiliejaus paminėjimą. 

Rugpjūčio 24 d. – rugpjūčio
31 d.: Neringos stovykloje, Vermont
valstijoje ruošiama kūrybinė stovykla
suaugusiems ,,Meno8Dienos”. Dau-
giau informacijos: www.neringa.org

RUGSĖJIS

Rugsėjo 5-7 dienomis: Lietu-
vių dailės muziejuje Lemont (Pa-
saulio Lietuvių centras, 14915 127th
St., Lemont, IL 60439) vyks 55-oji
Santaros-Šviesos konferencija.

Rugsėjo 21 d., sekmadienį:
Pasaulio lietuvių centre, Lemont,
vyks Palaimintojo Jurgio Matulaičio
Misijos Bendruomenės diena ir tar-
nysčių mugė. Pradžia 10 val. r. 

— Čikagoje, Jaunimo centro
didžiojoje salėje (5620 S. Claremont
Ave), rengiamas Čikagos lietuvių
operos pagerbimo vakaras. Ruošia
LB Lemont apylinkės valdyba. Va-
karas prasidės 4 val. p. p. Tel.: 708-
424-9345 (Nijolė Penikaitė).

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

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

SPALIS

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

Spalio 10–12 d.: Čikagoje,

Jaunimo centre, įvyks XII Teatro fes-
tivalis. Organizuoja JAV LB Kul-
tūros taryba.

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

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

— Akademinio skautų sąjūdžio
metinė šventė įvyks Ateitininkų
namuose.

LAPKRITIS

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

Lapkričio 9 d., sekmadienį:
Pasaulio lietuvių centro Moterų ren-
gimo komitetas kviečia į Madų paro-
dą, kuri įvyks Pasaulio lietuvių cen-
tre, Lemont. Pradžia 12 val. p. p.

Lapkričio 23 d., sekmadienį:
Lietuvių karių veteranų sąjunga

,,Ramovė” Šaulių namuose rengia
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 90-
osios sukakties paminėjimą.

Lapkričio 26–30 d.: Pasaulio
lietuvių centre, Lemont įvyks XIV
Mokslo ir kūrybos simpoziumas. Visi
norintys dalyvauti kviečiami iki
birželio 30 d. registruotis simpoziu-
mo internetinėje svetainėje www.
mks14.com. 

GRUODIS

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

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

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

— Ateitininkų Kūčios vyks Jau-
nimo centre.

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

Liepos 6 d. Los Angeles įvyks 
XIII Lietuvių tautinių šokių šventė 

Į ją atvyksta šokėjai ne tik iš JAV, bet ir iš Kanados bei
Lietuvos. Atvyksta į šventę ir gausus būrys žiūrovų. 

,,Draugo” redakcija skelbia nuotraukų konkursą 
,,Šokam šokimėlį”

Nuotraukų lauksime iki š. m. rugsėjo 1 d.
Siųsti:   ,,Nuotraukų konkursui”, 

4545 West 63rd Street, Chicago, IL 60629 
arba jpg formatu (ne mažiau kaip 1000 pixels) 

el. paštu: redakcija@draugas.org; 
dalia.cidzikaite@gmail.com; 
laimaa@hotmail.com

Bilietus į XIII Lietuvių tautinių šokių šventę galite įsigyti šokių šventės
tinklalapyje: http://www.sokiusvente.com 

Dailininkų Gintaro Jociaus ir Rolando Kiaulevi-
čiaus specialiai šventei sukurta skulptūra. 
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Spalvingasis M. Rosenthalio pasaulis
LAIMA APANAVIÇIENÈ

Kai  gegužės viduryje Daiva Ka-
ružaitė atsiuntė pakvietimą į Zygman
Voss (savininkai – Nancy Voss ir
Ahron Zygman) galerijoje vyksiančios
parodos ,,Freedom of Color” atida-
rymą, net nenutuokiau, kad taip su-
sidomėsiu menininku Moche Rosen-
thalis, apie kurį išgirdau pirmą kartą,
ir jo darbais. Pagal pavardę – žydų
tautybės žmogus, bet mane labai
sudomino pavardė – pastebėjote – su
lietuviška galūne. Lietuvoje aš apie šį
dailininką nebuvau girdėjusi. Pavar-
čiau kvietimą – tikrai dailininkas gi-
męs Lietuvoje.  Kvietimas sudomino,
tad birželio 14 d. mes su Daiva vy-
kome į parodos atidarymą.

Zygman Voss Gallery įsikūrusi
222 West Superior St., Chicago. Tas,
kas domisi meno parodomis, mėgsta
lankytis galerijose, pasižiūrėję į ad-
resą supras, kad galerija yra kitų ma-
žų galerijų apsuptyje. Šiame rajone –
tikras galerijų miestelis. Ten nuva-
žiuoti visada smagu. Bet šį kartą ma-
nęs kitos galerijos nedomino.

Veriame galerijos duris. Mus pa-

sitinka vyresnio amžiaus vyras ir ma-
loniai pasisveikinęs kviečia apžiūrėti
parodą. 

Mane tiesiog pavergė spalvos
(neatsitiktinai toks parodos pavadini-
mas). Nėra veikiančios – jų gausa,
atrodo, turėtų priblokšti, tačiau taip
nėra. Jos dera tarpusavy, kaip natos
muzikiniame kūrinyje. Dailininko
paveikslai – moderni abstrakcija.
Žiūrint į juos net nekyla mintis, kad
juos tapė vyresnio amžiaus žmogus –
tiek juose gyvybingumo, muzikalu-
mo, harmonijos. Dailininko ranka
meistriškai valdo teptuką – jokio
nereikalingo potėpio. Jis puikiai žino
abstrakcinio meno ,,žodyną” ir struk-
tūrą. Nesvarbu, ar tai būtų nedidelis
darbelis, ar didelis paveikslas. O gal
ta harmonija sklinda todėl, kad (ma-
nau, neklystu) dailininkas mėgsta
muziką? Daug jo darbų skirti mu-
zikai – tai moteris, grojanti pianinu,
tai gitara, atremta į sieną, tai mu-
zikantai...

Myli dailininkas ir moteris – jo
darbuose jos tokios rubensiškos – ap-
takios, judančios, virpančios, gracin-
gos.

,,Piešimas man – tai džiaugsmas,
linksma daina, melodijos pulsavimas,
ritmas”, – tai dailininko žodžiai iš-
spausdinti kataloge apie savo dar-
bus.

Tad kas tas dailininkas, kuris sa-
vo pavardę rašo su lietuviška galū-
ne? Apie jį daug papasakojo galerijos
savininkas Ahron Zygman, kuris, iš-
girdęs kad mes su Daiva lietuvės,
priėjo prie mūsų ir daug papasakojo
apie dailininką ir jo kūrinius.

Pasirodo, kad M. Rosenthalis dar
ir dabar gyvena Izraelyje, tačiau dėl
sveikatos negalėjo atvykti į parodos
atidarymą.

Gimęs 1922 m. Marijampolėje ir
baigęs Marijampolės žydų mokyklą,
jaunuolis išvyksta mokytis į Kauno
meno mokyklą, tačiau mokslus nu-
traukia Antrasis pasaulinis karas.
Jis paimamas tarnauti į kariuomenę
dailininku. Jo darbas – piešti propa-
gandinius plakatus Raudonajai ar-

Dailininkas Moche Rosenthalis savo dirbtuvėje 2002 metais.
Nuotr. iš knygos ,,The Joy of Color”

Moche Rosenthalio parodos kata-
logo viršelis.

mijai. Niekur nesidėsi, reikėjo gyven-
ti, o ir kas kareivio klausia?

Pasibaigus karui jis įstoja į
Vilniaus dailės akademiją. Baigęs
mokslus, dailininkas daugiausia tapo
peizažus, mat to meto kūriniai turėjo
vaizduoti ,,socialistinį realizmą”, o
tapant gamtovaizdį nuo tokio ,,-iz-
mo” galėjai ,,išsisukti”.

Impresionistinio modernizmo
gūsį jis visa krūtine pajautė tik 1957
m., kai su žmona išvyko gyventi pra-
džioje į Lenkiją, vėliau – į Izraelį.
Dailininkas ne tik tapė. Jis tarsi sten-
gėsi aprėpti tai, ko negalėjo gauti
gyvendamas prie sovietinio režimo –
lankėsi muziejuose, galerijose, mokė-
si, studijavo didžiuosius dailininkus
ir jų kūrybą. Jau Lenkijoje jis su-
rengė savo pirmąją ,,laisvės” parodą.
Izraelyje dailininkas įsitvirtina kaip
abstarkcionistas. Žiūrint į jo darbus
matai, kaip su metais keičiasi jų brai-
žas, koloritas. Maždaug nuo 1980-ųjų
dailininko spalvos ryškesnės, turtin-
gesnės, teptuko potėpiai stipresni, li-
nijos ilgesnės. 

Neseniai dailininkas atsiskleidė

ir kaip skulptorius. Keletą jo sukurtų
nedidelių figūrėlių galima pamatyti ir
šioje parodoje.

Per netrumpą savo kūrybos lai-
kotarpį M. Rosenthalis suruošė ne-
mažai asmeninių parodų ir dalyvavo
daugelyje grupinių parodų. Už savo
darbus jis yra pelnęs keletą apdo-
vanojimų – vieni pirmųjų jo apdo-
vanojimų gauti dar Vilniuje. 1948 ir
1949 metais jis laimėjo pirmąsias pre-
mijas Vilniaus  dailės akademijos
surengtose parodose.

Jo paveikslų turi įsigijęs Lietuvos
dailės muziejus, Rusijos nacionalinis
muziejus Maskvoje, Latvijos nacio-
nalinis muziejus, namažai jo darbų
yra įvairiuose Izraelio muziejuose.
Dailininkas daug metų dirbo peda-
goginį darbą – jis dėstė keliose meno
akademijose Izraelyje.

Įdomu tai, kad gyvendamas toli
nuo Lietuvos, M. Rosenthalis nieka-
da neužmiršo savo gimtinės. Jis visa-
da domėjosi Lietuvos reikalais. Pasak
Zygman Voss Gallery savininko, dai-
lininkas puikiai kalba lietuviškai.
Lietuvių dailininkų sąjungos narys
nuo 1950-ųjų, 2002 metais M. Ro-
senthalis lankėsi Vilniuje, savo kelio-
nės metu nutapė ir padovanojo Lie-
tuvos dailės muziejui keletą pa-
veikslų.

Be rodomų galerijoje darbų gali-
ma nusipirkti ir dailininko katalogų.
Neiškenčiau  ir aš – nusipirkau pui-
kiai išleistą  knygą ,,The Joy of Co-
lor” su paties dailininko parašu. At-
vertus knygą laukė dar vienas netikė-
tumas – autorius knygą pasirašė ,,M.
Rosentalis”, be raidės ,,h”. Kas tai?
Atrodo, gimtinė tikrai jam brangi.
Tai įrodo ne tik jo pavardės su lietu-
viška galūne rašymas, bet ir jo tokie
lietuviški paveikslai.

Žiūrėjau į parašą ir galvojau,
kodėl kitos tautybės žmonės taip myli
Lietuvą (tokių pavyzdžių turime ne
vieną), o mes į savo tėvynę kartais
žiūrime kaip į pamotę, o atvykę į
Ameriką savo pavardes trumpiname,
o moterys staiga pakeičia jas į vy-
rišką. Kodėl tiek metų kitoje šalyje
išgyvenusiam žydui taip įstrigo
Lietuva, kad net ir dabar jo darbuose
jaučiamas lietuviškumas? Atsakymo
nerandu.

Siūlau meno mylėtojams ap-
lankyti M. Rosenthalio parodą, ku-
ri veiks Zygman Voss Gallery
(222 W. Superior St., Chicago) iki
rugsėjo 6 d.

Daiva Karužaitė ir galerijos savininkas Ahron Zygman parodos ,,Fredom of Color” atidarymo metu.
Laimos Apanavičienės nuotr.
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Lietuvos regionû 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   

1-773-523-0440;     1-708-873-0500

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

,,Still Proudly Serving Lithuanian Families”

HILLS
FUNERAL HOME

(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors)
10201 S. Roberts Rd.
Palos Hills, IL 60465

Other Locations Available
(708) 598-5880

“Formerly of Roseland”     “Family Owned & Operated”

• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

Tel. 630 257 0339; 888 594 6604 1120 State St., Lemont, IL
www.alwayswithflowers.com           www.alwayswithflowers.net teleflora

FTD

Always with FlowersAlways with Flowers
Gèlès visoms progoms JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
JUZEFA

GALĖJUTĖ
PAULAUSKIENĖ

Gilių minčių rašytoja ir
deklamatorė

Mirė 1998 m. birželio 29 d.
Mirties sukakties proga gimines, draugus ir pažįstamus pra-

šome už ją pasimelsti.

„Neliūdėk žalia girele, nes ateis laikai,
Uždainuos tau linksmas dainas, Lietuvos vaikai”.

Liūdinti šeima

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

Kuratorė 
HALINA JAKUBĖNAITĖ

DILIENĖ

Prieš vienerius metus, birželio 29 d. mūsų brangi ir mylima
motina, močiutė, promočiutė, uošvė ir teta, ištikima Lietuvių
Evangelikų Reformatų bažnyčios narė, ramiai užmigo amžinam
poilsiui.

Sekmadienį, birželio 29 d., 11:30 v. r. Lietuvių Evangelikų
Liuteronų „Tėviškės” bažnyčioje, 5129 S. Wolf Rd., Western
Springs, IL, a†a Halina bus prisiminta.

Sekmadienį, liepos 27 d., 9:30 v. r. (angliškai) ir 11:30 v. r.
(lietuviškai), Lietuvių Evangelikų Liuteronų „Ziono” bažnyčioje,
9000 S. Menard Ave, Oak Lawn, IL, a†a Halina irgi bus prisi-
minta.

Prašome visus velionę prisiminti savo kasdieninėse maldose.

Liūdinti šeima

Į privačias rankas pakliuvęs
vienas gražiausių Lietuvoje Raudon-
dvario dvaras per trejus metus ne-
priežiūros, pasak paveldosaugininkų,
dabar yra kritinės būklės ir toliau
griūva.

Dar prieš trejetą metų paveldo-
saugininkai Radviliškio rajone esan-
čio Raudondvario dvaro būklę įverti-
no kaip patenkinimą, tačiau atiduo-
tas į privačias rankas jis baigia su-
nykti: ugnis nuniokojo stogą, išdau-
žyti langai, dažais išterliotos sienos.
,,Šiandien dvaro būklė yra kritiška,
nes baigia sulūžti konstrukcijos per-
dangos, nebėra stogo”, – sako Kultū-
ros paveldo departamento Šiaulių
padalinio vyr. inspektorius Zenonas
Stundžia ir priduria, kad dvarui
atkurti nereikėtų didelių darbų.

Į Kultūros vertybių registrą
įtrauktą ir valstybės saugomą XIX
amžiaus pradžioje statytą dvarą prieš
trejetą metų nupirko šiaulietis ver-
slininkas. Paveldosaugininkų teigi-
mu, naujojo savininko pažadai jį tvar-

kyti baigėsi tuo, kad teko kreiptis į
teismą.

,,Jis nevykdo mūsų nurodymų
prižiūrėti pastatą: užsandarinti lan-
gus, duris, kad pašaliniai asmenys
ten nepatektų. Taip pat prašėme lai-
kina danga uždengti stogą, kad lietus
ir sniegas neardytų sienų ir kon-
strukcijų”, – pasakoja Z. Stundžia.

Neseniai į teismą iškviestas ver-
slininkas aiškino, kad dvarui prie-
žiūrėti jis neturi pinigų. Neoficialiais
duomenims, dvaras buvo apdraustas
ir savininkas po gaisro gavo draudi-
mo išmoką, kuri viršijo pastato pirki-
mo sumą.

Raudondvario dvarą pastatė vo-
kiečių kilmės baronas Teodor Fon Rop.
Jame saugotas giminės archyvas, di-
delė XVIII amžiaus paveikslų kolek-
cija. Istoriniuose šaltiniuose teigia-
ma, kad rūmus puošė italų tapytojo
Ticiano kūriniai. Per Antrąjį pasau-
linį karą dvaras nacionalizuotas, o me-
no vertybes sunaikino sovietų armija.

ELTA

Raudondvario dvaras baigia sunykti
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Nuolaida
Užprenumeravus „DRAUGĄ” metams

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

vardas, pavardė

adresas

telefono numeris

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

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

�Dariaus ir Girėno transatlanti-
nio skrydžio 75-ių metų sukakties pa-
minėjimo sumanytojai kviečia lietuvių
organizacijų atstovus birželio 30 d.,  pir-
madienį, 7 val. v. Jaunimo centre, 5620
S. Claremont Ave., dalyvauti šaukiama-
me pasitarime, kur bus svarstomos su-
kakties paminėjimo galimybės. 

�Buvusių Telšių Žemaitės gimna-
zijos mokinių dėmesiui. Šiemet mūsų

mokykla atšventė mokyklos 90-metį.
Liepos viduryje (tikslią datą ir vietą
pranešime vėliau) norime šią gražią
sukaktį paminėti ir Čikagoje. Malo-
niai kviečiame  atsiliepti visus, norin-
čius dalyvauti paminėjime. Tel. regis-
tracijai: 773-776-3335 (Aldona Šmulkš-
tienė) arba 708-349-4768 (Laima
Apanavičienė). Prašome palikti žinu-
tę  ir mes Jums paskambinsime.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
Visos kriminalinès bylos
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

CHICAGO, IL 60629
Tel.: 773-585-9500

• „Lietuvos Našlaičių globos
komitetas” birželio mėn. yra gavęs
šias aukas paremti našlaičius: $250:
Irene B. Worden, High  Bridge, NJ;
Peter P. Pranis, Jr, Mc  Allen TX; A. V.
Dundzila, Port Orange, FL. $210:
Albert P. Mikutis Jr, Philadelphia,
PA. $150: Gražina Kenter, Dambury,
CT; Alfonsas Nakas, Chipley, FL;
Melody Vydas, Columbus, MS; Lit-
huanian-American Community of the
USA Cape Cod Chapter. $25: Sophie
Mughes. Jūsų nuoširdžios aukos yra
labai vertinamos! „Lietuvos Našlai-
čių globos komitetas” (Lithua-
nian Orphan Care, Inc.), 2711
West 71st  St., Chicago, IL 60629.

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

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su negalia
vaikams, daugiavaikėms šeimoms bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: Rita ir
Charles Rackmil $20; Katherine
Mikals’ $100; a. a. Nijolės Banienės
atminimą pagerbiant Irena ir dr. Arū-
nas Draugeliai $500, Aldona ir Vytas
Vaitkai $200. Labai ačiū. „Saulutė”
(Sunlight Orphan Aid), 414
Freehauf  St., Lemont, IL, 60439,
tel. (630) 243-7275 arba (630) 243-
6435, el. paštas: tijunelis@sbc-
global.net 

Draugo fondui aukojo:

Dr. Petras ir Aldona Mažeikos, garbės nariai, aukojo dr. Petro Kisieliaus
šviesiam atminimui 100 dol. (iš viso įnašas 1,200 dol.)

Aniceta Januškienė, garbės narė, aukojo savo vyro Antano šviesiam
atminimui, penkerių metų netekties paminėjimui 100 dol. (iš viso įnašas
2,000 dol.).

LLiieeppooss 66 dd.. Galen Center at the University of Southern California
(3400 S. Figueroa Street, Los Angeles, CA 90007) patalpose vyks XIII
Lietuvių tautinių šokių šventė. Tautinių šokių šventės pradžia – 1:30 val.
p.p. California laiku. 

XIII Lietuvių tautinių šokių šventė jau čia pat, tad primename, kad
bilietus į uždarymo vakarienę ir jaunimo vakarienę (abi vakarienės
vyks liepos 6 d.) reikia  užsisakyti iš anksto.  Vakarienės dieną prie įėji-
mo durų bilietai į šiuos renginius nebus pardavinėjami. Prašome
užsisakyti pavienius bilietus arba  stalą iikkii  bbiirržžeelliioo 3300 dd..

Bilietus į susipažinimo vakarą ir Šokių šventę bus galima įsigyti prie
informacijos stalo ,,Hilton Universal” viešbutyje nuo liepos 4 d.

Bilietus į XIII Lietuvių tautinių šokių šventę ir kitus šventės
renginius galite įsigyti šokių šventės tinklalapyje: hhttttpp::////wwwwww..ssookkiiuu--
ssvveennttee..ccoomm. Ten rasite ir informaciją apie kitus šventės metu vyk-
siančius renginius. 

Tel. pasiteiravimui: 213-740-0626.

XIII Lietuvių
tautinių šokių
šventės 
meno vadovė
Danguolė
Razutytė-
Varnienė
laiminga –
šventės 
pasiruošimo 
darbai 
praėjo 
gerai. 

Aušrelės
Gibežienės

nuotr.

Dariaus ir Girėno  transatlantinio skrydžio 
75-ųjų metinių minėjimo  

PROGRAMA

Liepos 13 d., sekmadienis 

12 val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park,
šv. Mišios, skirtos Dariaus ir Girėno žygdarbiui atminti. Mišias koncele-
bruos kunigai: kleb. A Markus, dr. K. Trimakas, J. Kelpšas, A.Gražulis, SJ

Senovinių (antikvarinių) automobilių paradas, skirtas Dariaus ir
Girėno skrydžiui į Lietuvą  atminti. Dalyvauja autentiškas automobilis su
kuriuo Čikagoje važinėjo Darius ir Girėnas. Automobilių savininkai renkasi
prie  Marquette Park bažnyčios 11:30 val. r. Pageidautina turėti trispalves
lietuviškas vėliavėles.

Po pamaldų automobilių paradas ir eisena pasuks ,,Lituanicos”
paminklo Marquette Park link.

Mitingas prie paminklo: Lietuvos ir JAV himnus  atliks dūdų  or-
kestras ,,Gintaras”, dalyvaus lietuviškos organizacijos, JAV karo veteranai,
kariškiai, valstybės pareigūnai, diplomatai. Vyks kariškas žuvusiųjų pager-
bimas, gėlių, vainikų, vėliavų padėjimas.

Po minėjimo Jaunimo centre (5620 S. Claremont Ave., Chicago IL
60636) – draugiškas pabendravimas, vaišės, alus, karšti lietuviški užkan-
džiai, gros Algimanto Barniškio ansamblis.

Kviečiame prisijungti visus senovinių automobilių savininkus, šaulius,
ramovėnus, ateitininkus, skautus, kitas lietuviškas organizacijas, visus,
kam brangus Dariaus ir Girėno žygdarbio atminimas. 

Norintys  tapti rėmėjais galite   skelbtis Dariaus ir Girėno žygdarbio ju-
biliejui skirtame leidinyje. Čekius rašyti ,,Lithuanian Youth Center” vardu
ir  siųsti adresu:  Dariaus–Girėno  komitetas, 6434 S. Kedvale Ave., Chica-
go, IL 60629. 

Tel.  pasiteiravimui: 773-627- 2137; 708-945-1541.  
el. paštas: algis3@prodigy.net


