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Komunizmo aukos nėra pamirštos 

Kurt "VValdheim. 
Eltos nuotr. 

Mirė buvęs 
Austrijos prezidentas 

ir JT generalinis 
sekretorius 

Vilnius, birželio 15 d. (ELTA) — 
Mirė buvęs Austrijos prezidentas ir 
Jungtinių Tautų (JT) generalinis 
sekretorius Kurt VValdheim. Jo šei
mos duomenimis, 88 metų ekspoli-
tikas ketvirtadienį mirė sutrikus šir
dies veiklai, pranešė Austrijos žinių 
agentūra AP 

K Waldheim 1972-1981 metais 
buvo JT generalinis sekretorius, o 
1986-1992-aisiais - Austrijos prezi
dentas. K. Waldheim išrinkimą pre
zidentu aptemdė atskleisti faktai 
apie jo vaidmenj nacizmo metais. Šių 
faktų nuslėpimas sukėlė didelės kri
tikos bangą. Istorikų komisija vėliau 
priėjo prie išvados, kad K. Waldheim 
žinojo apie nacių vykdomus nusi
kaltimus, tačiau pats juose nedalyva
vo. 

Paskelbus apie eksprezidento 
mirtį, prie Prezidentūros Vienoje iki 
pusės stiebo nuleistos vėliavos. 

Siame 
numeryje: 
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•Iš ateitininku gyveni
mo. 
• Senelio pėdomis (Iš 
kelionės i Sibirą). 
•Ganytojo žodis. 
•Kelionė i Jeruzalę 
(Lm). 
•Komunizmo aukos 
nėra užmirštos. 
•Vasara — kelionių 
metas. 
•Summa cutn laude 
diplomas — lietuvei. 
•Netikiu — apie naują 
V Volerto knygą. 
•Dovanos mokyklai. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.59 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Dalia Cidzikaitė 

Birželio 12 d. JAV sostinėje Wa-
shington, DC buvo atidengtas pamin
klas komunizmo aukoms atminti ir 
įamžinti. Diena neatsitiktinai turbūt 
sutapo su keliomis kitomis svarbio
mis datomis. Pirmoji jų — tai prieš 
20 metų JAV prezidento Ronald Rea-
gan apsilankymas Vokietijoje ir to ap
silankymo metu prie Brandenburg 
vartų Vakarų Berlyne ištarta frazė 
tuometiniam Sovietų Sąjungos Ko
munistų partijos vadovui Michail 
Gorbačiov: „Mister Gorbachev, tear 
down this wall" (Pone Gorbačiov, nu
griaukite šitą sieną.). 

Tais visam pasauliui ir ypač So
vietų Sąjungos okupuotiems kraštams 
svarbiais 1989 metais, po dviejų mė
nesių Berlyno sienai iš tikrųjų sugriu
vus, amerikiečiai Lee Edwards ir Lev 
Dobriansky suvokė, jog su sienos griu
vimu pamažu pradės dilti ir atmintis 
apie komunizmą. Taip kilo mintis 
Įamžinti viso pasaulio komunizmo 
aukas. Edwards teigimu, pamatėme, 
jog žmonės nebuvo linkę kalbėti apie 
komunizmo padarytus nusikaltimus 
ir kad visuotinis užmiršimas ir užsi
miršimas pradėjo įsigalėti absoliučiai 
visur. Todėl netrukus Edwards ir Do
briansky jau beldėsi j JAV Kongreso 
atstovų duris, kol galų gale 1993 me
tais tuometinis Amerikos preziden
tas Bill Clinton pasirašė leidimą 
įamžinti komunizmo aukas Ameri
kos sostinėje Waihington. 

Dar po kiek laiko buvo įkurtas 
Victirrp of Corfimunism Memorial 
Foundation, kurio garbės pirmininku 
tapo dabartinis šalies prezidentas 
George W. Bush, o jo pirmininku — 
Edwards. 

Monsinjoras Alfonsas Svarinskas ir seselė Nijolė Sadūnaitė prie ką tik atidengto paminklo 
komunizmo aukoms atminti Washington, DC. Sauliaus Kuprio nuotr. 

Projekto vykdymo pradžia 

Prieš daugiau nei dešimtmetį 
pradėto įgyvendinti projekto iki šios 
atmintinos birželio 12 dienos nueitą 
kelią detaliai aprašė „Nat ion^ Re-
view" žurnalistas John J. Miller, pa
stebėdamas, mažai, o 24 žingsnius, 
tarp kurių buvo Kongreso sutikimo 
gavimas, vietos parinkimas, lėšų 

telkimas bei paties paminklo statyba. 
Klystkelių ir ieškojimų ypač 

daug. Vienas jų — pinigai komuniz
mo aukoms įamžinti: 1999 metais 
Fondas tegalėjo pasigirti mažiau nei 
vienu milijonu dolerių. 

Nukel ta į 6 psl. 

PERIODICALS 

Dovana LAK 80 mečio proga 

Čikagiečio 
Vytauto Pesecko 

sumanymu 
Lietuvos aeroklubo 

(LAK) 
80-mečio p r o g a 
klubo pirmininkui 

S. Murzai 
buvo padovanota 

skulptoriaus J. Šlivinsko 
sukurta 

transatlantinio lakūno 
Felikso Vaitkaus 

skulptūra. 

Gyčio Ramoškos nuot
raukoje: įrašas skulptūri
nės kompozicijos lentoje. 

Apie LAK 80-mečio pa
minėjimą Kaune skaityki
te 12 dienraščio psl. 
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Iš Ateitininkų gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org 
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Čikagos ateitininkų šeimos šventė 
Reda Blekienė 

Miela ir džiugu buvo stebėti kai 
tėveliai su mažamečiais 
vaikais ir gerokai ūgtelėju

siais jaunuoliais rinkosi sekmadienį, 
gegužės 3 d,, į Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią Lemon-
te. Tai buvo ypatinga šeimų šventės 
diena Čikagos ir jos apylinkėse gyve-
nantiems ateitininkams. Siaurės 
Amerikos ateitininkai paskelbė šj me
tinį šūkį „Švęskime Kristų šeimoje". 
Tai reiškia, kad per šeimą ateina mei
lė, tikėjimas, kultūrinės vertybės. 
Šios ypatingos Mišios, kurias atnaša
vo kun. Antanas Saulaitis SJ ir 
prelatas Ignas Urbonas, prasidėjo 
procesija, kurią sudarė jaunieji ateiti
ninkai. Buvo įneštos ateitininkų kuo
pų vėliavos, juostos ir ženkliukai. La
biausiai į akis krito nešama šeimos 
„antklodė", padaryta bendromis atei
tininkų šeimų pastangomis ir simbo
lizuojanti vieną didelę šeimą, sujung
tą bendrų idėjų ir principų saitais. 
Procesiją lydėjo Dariaus Polikaičio 
vadovaujamo vaikų choro giedojimas. 
Jų tyri ir švelnūs balsai susirinkusius 
nuteikė maldai. Jaunieji ateitininkai 
atliko visus patarnavimus per šv. 
Mišias: ir skaitinius skaitė, ir dova

nas nešė, ir prie altoriaus patarnavo. 
Savo pamoksle kun. Antanas Saulai
tis apibūdino Svč. Trejybės paslaptį. 
Anot jo, tarp antro ir trečio šimtme
čio (!), Švč. Trejybė buvo žymima 
įvairiais ženklais ir būdais. 

Po šventų Mišių visi sugužėjo į 
didžiąją Pasaulio lietuvių centro salę 
iškilmingajam posėdžiui, kurį vedė 
viena iš kuopos globėjų ir Š. Ameri
kos ateitininkų tarybos narė Rasa 
Kasniūnienė. Rasa pasidžiaugė kan
didatais, visus metus sunkiai dirbu
siais ir pasiruošusiais šiai dienai -
duoti ateitininko įžodį ir tapti pavyz
dingais kuopos nariais. Rasa pakvietė 
kun. Kęstuti Trimaką, SAAT dvasios 
vadą, vesti įžodį mylėti Dievą, Tėvynę 
ir šeimą. Pirmieji įžodininkai buvo 
jaunučiai. 

Laima Aleksienė, Jaunųjų ateiti
ninkų sąjungos pirmininkė ir Dau-
manto-Dielininkaičio jaunųjų kuopos 
ko-globėja, perskaitė jaunučių egzam
inų protokolą, o būrelio vadovai 
Andrius Kubilius ir Lina Poskočimai-
tė perrišo jaunučiams juosteles ir įtei
kė gėles. Po to penkto skyriaus jau
nučiai ateitininkai buvo pakelti į jau
nius, o jų vadovai Elzytė Lietuvnin-
kienė ir Marius Poskočimas kiekvie-

Keliaujate į Dainų šventę? 
Nepraleiskite šių renginių Vilniuje 

BR. POVILAIČIO KNYGOS SUTIKTUVĖS 
birželio 29 d. 18:30 vai. 
Šv. Kryžiaus namy salėje, Daukanto a. 1 . 

Šįmet sueina 100 metų nuo agronomo, genetikos 
daktaro, ateitininko, Dotnuvos Žemės ūkio akade
mijos absolvento, Kanados kataliko visuomenininko 

Broniaus Povilaičio 1907-1985) gimimo. Ta proga išleista jo prisiminimu 
knyga ,,Apie įvykius, žmones ir save". Knygos atsakinga redaktorė — 
Dalia Kuizinienė, sudarytoja — Ramunė Kubiliūtė. Prieš knygos sutiktuves, 
17:00 vai. gretimoje Šv. Kryžiaus bažnyčioje, bus laikomos iv. Mišios už 
velionio sielg. Visi kviečiami dalyvauti. 

JONO KUPRIO FOTOGRAFIJŲ PARODA 
Atidarymas liepos 5 d. 15 vai. Paroda tesis iki liepos 28 d. 
Lietuvos nacional inėje Martyno Mažvydo bibliotekoje 

Sendraugio ateitininko daugelio išeivijos leidiniu bendradarbio, fotogra
fo Jono Kuprio paroda apie lietuvius Amerikoje. Visi kviečiami. 

nam prisegė jaunių ženkliuką ir pa
sveikino su gėlėmis. 

Dainė Quinn, MAS CV pirminin
kė ir kun. Alfonso Lipniūno/prez. 
Aleksandro Stulginskio moksleivių 
ateitininkų kuopos kandidatų koordi
natorė, vedė moksleivių ateitininkų 
Įžodį. Savo sveikinime Dainė palinkė
jo moksleiviams toliau gerais darbais 
rodyti meilę artimui ir tėvynei. Kuo
pos globėjas Marius Polikaitis pasi
kvietė Sigą Poskočimaitę ir Algį Gry
bauską padėti įteikti juosteles, žino
ma, ir gėles. 

Vienas reikšmingiausių šio posė
džio pranešimų buvo tai, kad po de
šimties metų pertraukos Čikagos stu
dentai ateitininkai atgaivino savo 
draugovę. Studentų gyvenimas yra 
užimtas ir pilnas įsipareigojimų. Šie 
studentai niekuo nesiskiria nuo tūks
tančių kitų studentų, lankančių uni
versitetus, bet jie jautė svarbą susiei
ti ir toliau tęsti ateitininkų veiklą. 
Pirmiausia Rasa pristatė studentus 
Reginą Čyvaitę, Tomą Quinn, Julių 
Kasniūną ir Kristiną Quinn, kurie 
šiais metais studento ateitininko 
įžodį davė Dainavoje. 

Nukelta j 10 psl. 

Čikagos moksleiviai 
užbaigė veiklos metus 

Po ilgų ir veiklių mokslo metų, 
Čikagos kun. Alfonso Lipniūno prez. 
Aleksandro Stulginskio kuopos moks
leiviai ateitininkai susirinko pasku
tinį kartą prieš vasaros atostogas. 
Šis susirinkimas įvyko Ateitininkų 
namuose, Lemonte, gegužės pradžio
je. Dalyvavo daugiau nei 20 mokslei
vių. Susirinkimą pradėjome trijų 
kandidatų temų pristatymu. Iš viso, 
šiais metais 16 moksleivių davė 
moksleivio ateitininko įžodį per šei
mos šventę. Po temų pristatymų, 
moksleiviai žaidė — lakstėm, juokė
mės ir kartu sprendėm uždavinius. 
Vaišės buvo patiektos ir visi pabend
ravo iki kol buvo laikas važiuoti na
mo. Šis susirinkimas tikrai buvo 
smagus. Ačiū visiems už gerus ir 
prasmingus veiklos metus. Iki pasi
matymo stovykloje ir iki kitų metų! 

Emilija Pranckevičiūtė 

Nuotraukoje moksleiviai teatralai po 
spektaklio Čikagos šeimos šventės metu. 
Iš k: Jonas Čyvas, Gintas Kušeliauskas, 
Vija Lietuvninkaitė, Emilija Pranckevi
čiūtė, Julius Kasniūnas, Andrytė Siliūnai-
tė, Raimis Kazlauską, Ieva Misiūnaitė, 
Algis Grybauskas, Sigita Poskočimaitė, 
Juozas Pranckevičius, Saulė Grybauskai
tė, Aleksas Siliūnas, Dalia Savickaitė ir re
žisierė Rasa Poskočimienė. 

Dainos Čyvienės nuotr. 
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JAV 
Metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00 
Pirma Mase kasdieną $340.00 • visos savaitės $240.00 

Kanadoje (JSD) 
Metams $215.00 • 1/2 metų $130.00 

• 3 mėn.$l 00.00 
Užsakant i Lietuvą ir kitas užsienio šalis 

Oro paštu 
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 

| Lietuvą reguliariu paštu 
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$48.00 
Kanadoje (USD) 

Metams $150.00 »1/2 metų $120.00 
• 3 mėn.$75.00 

Užsakant i Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams$220.00 »1/2 metų$120.00 
l Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $70.00 
Vyriausia redaktorė - Dalia Cidzikaitė 

redakcija9draugas.org 
Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorius -

kun. dr. Kęstutis A. Trimakas 
kultur»#draugas.org 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija dirba kasdien, 
nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija ui skelbimų turini neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotu straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas: 
rastlne4klraugas.org 

skelbimafdraugas.org 
administracija9draugas.org 

mailto:draugas@ateitis.org
http://redakcija9draugas.org
http://rastlne4klraugas.org
http://skelbimafdraugas.org
http://administracija9draugas.org


DRAUGAS, 2007 m. birželio 16 d., šeštadienis 

APIE EUZEBIJŲ CEZARIETĮ IR 
LIETUVIŠKUS SVEIKINIMUS 

Sį trečiadienį, birželio 13-ąją, 
bendrosios audiencijos katechezėje 
Benediktas XVI kalbėjo apie IV am
žiaus ganytoją ir Bažnyčios istoriką 
Euzebijų Cezarietį. Ankstyvosios kri
kščionybės istorijoje IV amžiaus pra
džia buvo lemtingas laikotarpis - im
peratorius Konstantinas leido kri
kščionims išeiti į viešumą ir netru
kus - 325 metais - Nikėjoje įvyko pir
masis visuotinis Bažnyčios susirinki
mas. Šiame prieškonstantininius lai
kus ir naują Bažnyčios gyvenimo me
tą jungiančiame laikotarpyje gyveno 
ir Euzebijus, Palestinos Cezarėjos 
vyskupas, garsus savo meto krik
ščioniškos kultūros veikėjas, teologas 
ir egzegetas, o svarbiausia - pirmasis 
krikščionių istorikas. 

Kaip manoma, Euzebijus gimė 
Cezarėjoje apie 260 metus. Šiame 
mieste kiek anksčiau prieglobstį buvo 
suradęs iš Aleksandrijos pabėgęs 
Origenas, kuris čia įkūrė mokyklą su 
didžiule biblioteka. Būtent šioje mo
kykloje išsilavinimą įgijo jaunasis 
Euzebijus. Tapęs Cezarėjos vyskupu, 
jis dalyvavo 325 metais Nikėjoje vy
kusiame visuotiniame susirinkime ir 
buvo vienas pagrindinių jo veikėjų. 
Jis taip pat buvo signataras susirin
kimo paskelbtos Credo formulės, pa
tvirtinusios visišką Dievo Sūnaus 
dievystę - „vienos prigimties su Tė
vu" (orig. graikiškai: homoousios to 
Patri). Tai praktiškai tas pats Tikė
jimo simbolis, kurį kiekvieną sekma
dienį mes išpažįstame Eucharistinėje 
Bendrijoje. 

Savo gausiuose raštuose Euze
bijus labai atidžiai įsigilino ir aprašė 
pirmuosius tris krikščionybės am
žius, tris persekiojimų šimtmečius, 
remdamasis pirmiausia Cezarėjos bi
bliotekoje saugotais krikščioniškais ir 
pagoniškais šaltiniais. Savąja dešim
ties knygų Bažnyčios istorija jis ap
saugojo nuo užmaršties daugybę 

ankstyvosios Bažnyčios įvykių, as
menų ir raštijos kūrinių. Ir mūsų die
nomis Euzebijaus raštai yra pagrindi
nis pirmųjų Bažnyčios amžių isto
rijos šaltinis. 

Euzebijaus parašyta istorija kal
ba apie apaštalus ir jų įpėdinius, apie 
Evangelijos sklaida^^klaidas, per
sekiojimus ir liudijimo drąsą. Eu
zebijaus surašyta istorija yra „kristo-
centriška". Viso pasakojimo pagrin
dinė gija yra Bažnyčios istorijoje 
atsispindintis paties Viešpaties gai
lestingumas ir gerumas. Autorius 
tarsi kreipiasi į visų amžių tikinčiuo
sius ir ragina turėti nuomonę, užimti 
poziciją istorinių įvykių, ypač Baž
nyčios istorijos atžvilgiu. Jis kreipiasi 
ir į mus: kokia yra mūsų laikysena 
Bažnyčios praeities ir dabarties at
žvilgiu? Ar tai tik paprastas smalsu
mas, ar sensacijų ir skandalingų įvy
kių paieškos? Ar mes mokame žiūrėti 
į Bažnyčios istoriją kaip į mūsų is
toriją, ar ieškome joje Dievo meilės 
ženklų ir didžiųjų išganymo darbų? 
Jei mes su meile žiūrime į Bažnyčios 
istoriją, tuomet ji mumyse skatina 
nuoširdumą ir nuoseklumą, ragina 
būti krikščionybės liudytojais, kad ir 
mes paliktume Dievo meilės ženklus 
būsimosioms kartoms. 

Šio trečiadienio bendrojoje audi
encijoje Vatikane dalyvavo būrys ku
nigų ir diakonų iš Lietuvos. Juos Ga
nytojas pasveikino lietuvių kalba, 
tardamas: „Nuoširdžiai sveikinu lie
tuvius naujuosius kunigus ir dia
konus, lydimus artimųjų! Brangūs 
bičiuliai, meldžiu Viešpatį, kad lai
mintų jūsų tarnystę. Skleiskite ap
link save džiaugsmą, kurį teikia dos
nus ir ištikimas atsiliepimas į die
viškąjį kvietimą. Telaimina visus 
Viešpats! Garbė Jėzui Kristui!" 

Pagal „Vatikano radijq" parengė 
N. Šmerauskas 

Euzebijus 
Cezarietis 

(apie 275 -339)-
Cezarėjos 

(Palestina) 
vyskupas, 
rašytojas, 
teologas, 

dažnai vadinamas 
bažnytinės 

Istorijos tėvu -
vienas pirmųjų 

apraies 
ankstyvąja. 
krUd&onlu 

bažnyčia. 

u v f c ^ 
Euzebijus raSė darbus beveik visa. gyvenime Pirmiausia jis susi

domėjo Biblijos tyrinėjimu. Vėliau daug rašė apie savo laikmečio Ir 
ankstesniųjų amžių kankinius. Visi ŠTe jo darbai Išaugo i visaapimanti* 
BažnyCIos (ar net pasaulio) Istorija- Savo Bažnyčios Istorijoje - svar
biausiame veikale - Jis aprašė Istorija nuo pirmųjų apaštalų Iki savo 
paties laikmečio, Konstantino Didžiojo laikų (po Konstantino mirties 
Euzebijus Cezarietis parašė 4 tomų veikalą „Konstantino gyvenimas"). 
Taip pat svarbos jo darbai „Preparatlo evangellca", „Demonstratio 
evangelica" bei „Kronika". Pagal wikipedia.org 

Apie tėve 

MEČYS S1LKA1TIS 

Prieš mėnesį minėjome Motinos dieną. Tą dieną buvo gražiai ir 
prasmingai išryškintos visos gerosios motinos savybės: jos did
vyriškumas, pasišventimas ir meilė savajai šeimai, ištvermė, švel

numas, atlaidumas. Ji viena nesiskųsdama pakelia visus vargus. Ji viena 
nuoširdžiai paguodžia, užtaria, atleidžia. 

Motinos diena buvo pradėta minėti 1908 m. Tačiau tik po dvejų metų 
buvo prisiminta, kad šalia motinos reikalingas ir stiprių pečių, plačios 
krūtinės tėvas. Nuo 1910 m. turime ir Tėvo dieną. Todėl ta proga atitin
kamą pagarbą parodykime ir tėvui. Jis taip pat nestokoja anksčiau minė
tų savybių. Tėvas nuo ankstaus ryto iki vakaro pluša, dirba, kad jo šeima 
turėtų nuosavą pastogę, kad lentynos būtų pilnos maisto produktų jo 
augančiai šeimai, kad vaikai galėtų siekti užsibrėžto tikslo. Juk tėvas, 
kaip ir motina, sielojasi dėl savo šeimos, gal net ir daugiau. Jis taip pat ne
miega naktimis, taip pat jautriai išgyvena įvairiausias šeimos nesėkmes. 
Jo švelnumas kiek šiurkštesnis, jo paguodos žodis — aštresnis, bet ir jis 
neretai be gėdos jausmo išspaudžia ašarą. 

Mes statome paminklus vyrams — karžygiams, sėdintiems ant žirgų 
ar stovintiems šalia jų. Statome paminklus vyrams — didvyriams, su 
aukštai iškeltais kardais ar šautuvais. Statome paminklus mokslinin
kams, kūrėjams, menininkams, dažnai sėdintiems su viena ranka padėta 
ant atverstos knygos, kitoje laikančiais akinius. Bet kur matėte paminklą 
paprastam tėvui? Reikėtų ir jam kokio nors pagerbimo. Gal tiktų nuo 
darbo naštos palinkęs vyras giliu, raukšlių išvagotu veidu, nuo darbo pūs
lėtoje rankoje laikąs šalia stovinčio jauno vaiko gležną rankutę? Apačioje 
užrašas — „Mano tėvas". O gal geriau vyras su spindinčia šypsena veide, 
savo glėbyje laikąs visą šeimą. Bet tokių paminklų nėra. Kodėl tik poetai 
moteriškų mūzų laukia, jų ieško ir rašo apie amžiną meilę meilužei ar mo
tinai, o tėvo neprisimena. Gal todėl, kad dauguma poetų yra vyrai ir jie 
drovisi rašyti apie save, savo tėvus. Moterys poetės dažniausiai prisimena 
nelauktai prabėgusią jaunystę ir aistringas naktis, tėvas yra atgyvenęs, 
senesnės kartos asmuo. Kodėl renkamos gražuolės merginos, moterys, 
motinos, bet neteko matyti iškiliausio, maloniausio ir mieliausio tėvo 
varžybų. 

Jau nuo neatmenamų laikų tėvas buvo centrinis asmuo šeimoje. Jis 
rūpinosi jos gerove, kūrė elgesio taisykles, kovojo už jos teises. Iš tokių 
atskirų šeimų gimė tautos. Šimtmečiais vystyta išmintimi, išgyvenimais ir 
patirtimi sukūrė unikalų gyvenimo būdą, savas tradicijas ir papročius. 
Tai, ką mes šiandien turime ir kuo didžiuojamės kaip tauta, gavome per 
tėvą ir jo globojamą šeimą. Tad nenuostabu, kad tėvo vardą pradėta duoti 
žmogui pradininkui, įkūrėjui, globėjui: tautos tėvas, valstybės tėvas, or
ganizacijos ar religinės grupės tėvas. Kartais kai kurie dar gyvi būdami, 
prisiskiria tėvo vardą, norėdami parodyti, jog jie rūpinasi pavaldiniais, 
juos globoja, yra autoritetai, darydami sprendimus. Pavyzdžiui, Izraelio 
tėvas Abraomas buvo toks drąsus, kad net su Dievu asmeniškai sutartis 
sudarinėjo. Kinų tėvas Mao tiek paveikė savo tautiečius, kad kai kurie, 
jam mirus, žudėsi. O kas gali pamiršti didžiausią tėvą Jozefą, kuris troško 
būti vadinamas maloningu tėvu, nors žudė ir trėmė savo pavaldinius 
negailestingai. Amerikos tėvas Washington, matyt, daug važinėjo po Ame
riką, nes daugelyje vietų galima rasti užeigų su užrašais — „Čia miegojo 
krašto tėvas Washington". 

Tėvas ir šeima yra tradicijų saugotojai. Šiandien skundžiamės nusi
kaltimų gausa ne tik čia, bet ir tėvynėje. Todėl, kad šeimos irsta, jaunimas 
nepatiria dorovinio ugdymo, nesilaiko tradicijų, nerodo noro pratęsti šei
mą. Jaunuolis, kuris neturi stipraus tėvo užnugario, tampa mažiau atspa
rus išorinėms įtakoms, neturi atsakomybės jausmo savo šeimai. Toks jau
nuolis netenka savitumo ir lengviau pasiduoda neigiamoms įtakoms. Jis 
pradeda būti veikiamas gatvės gaujos elgesio, jos nerašytų taisyklių. Tik 
ta šeima yra išauklėta, dora, vienalytė, kurios priekyje stovi tvirtų prin
cipų tėvas. 

Paskutiniu metu matome, kad į priekį išstumiant moteris, propaguo
jant jų pajėgumą tvarkytis savarankiškai be tėvo, tėvas ima prarasti auto
ritetą. Jis taip pat dažnai pristatomas ne kaip šeimos aprūpintojas, gynė
jas, problemų sprendėjas, auklėtojas, bet kažkokia beveik svetima, laikina 
asmenybė. Kai kur jau skelbiama, kad šeimai sukurti tėvo jau nereikia — 
ji be vardo galima nusipirkti 

Mes. lietuviai, turėtume stengtis išlaikyti tradicinę šeimą su tėvu 
priekyje. Lai būna jis, kaip ir anksčiau, šeimos auklėtojas, dorovinių ver
tybių ugdytojas, atrama varguose Jį tokį prisimenu, jį tokį noriu matyti. 
Jį tok} visada gerbiu 

Remkite ir platinkite 
katalikišką spaudą 

http://wikipedia.org
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SENELIO PĖDOMIS 
Pasakojimas, gimęs po kelionės i Sibirą 

IEVA BUTKUTE 

Nors traukinys, vežęs mane ir 
likusius mano ekspedicijos draugus 
Vilniaus traukinių stotį paliko pra
ėjusią vasarą, rugpjūčio viduryje, ma
no pažintis su Sibiru prasidėjo ge
rokai prieš vasaros kelionę — ji pra
sidėjo nuo mano prosenelių Adomo ir 
Ievos, kurie buvo ištremti į Sibirą ir 
tremtyje praleido net aštuonerius 
metus. Susipažinkite su mano prose
neliu Adomu, drąsiu vyru, gimusiu 
XIX amžiuje lietuvių ūkininkų šeimo
je. Kadangi jis nebuvo vyriausias 
sūnus, jis nebūtų paveldėjęs savo 
tėvo žemės. Todėl ieškodamas laimės, 
jis patraukė į Vakarus, Ameriką, 
įsiliedamas į daugelio Rytų europie
čių gretas Boston. Be kalbos, be tin
kamų darbo įgūdžių jis keletą metų 
išdirbo siuvimo gamykloje. Gyveni
mas nebuvo toks blogas. Kiek man ži
noma, jam amerikietiškas gyvenimas 
visai patiko. Po kelerių metų Adomas 
aplankė Lietuvą. Nors jo viešnagė 
Lietuvoje turėjo būti laikina, jis nie
kada daugiau neįkėlė kojos ant Ame
rikos žemės. Prasidėjo Pirmasis pa
saulinis karas ir visos sienos užsi
darė.-

Adomas vedė Ievą, susilaukė 
dviejų dukterų. Mano senelė Marta 
buvo jauniausia. Pinigų, kuriuos 
Adomas parsivežė iš Amerikos, už
teko nusipirkti žemei ir pasistatyti 
namui. Tačiau jo, kaip ir kitų, gyveni
mas Lietuvoje tuo metu nebuvo toks 
paprastas. Trumpai trukusi Lietuvos 
nepriklausomybė pasibaigė 1940 me
tais su sovietų okupacija. Didžiausia 
mano prosenelio kaltė buvo ta, kad 
dar jaunas būdamas jis nusipirko 
„šipkartę" ir išplaukė į „Amerikę" 
laimės ieškoti. Už tai, kad buvo gy
venęs ir dirbęs kapitalistiniuose Va
karuose, jam ir buvo paskirtas Si
biras. Jis ir jo šeima greitai buvo 
suimta ir išsiųsta į Sibirą. 

Iš pradžių mano proseneliui pa
vyko pabėgti, papirkus prižiūrėtoją. 
Tačiau paslaugūs kaimynai greitai 
pranešė apie jo grįžimą tam tikroms 
tarnyboms ir Adomas buvo ištremtas 
atgal. 

Nepaprastas mano prosenelio 
gyvenimas nuo sotaus „amerikiečio" 
iki deportuoto miško darbininko Si
bire žavėjo mane mažą. Todėl apsi
džiaugiau, sužinojusi apie galimybę 
nukeliauti į Krasnojarską, kraštą, 

kur buvo ištremtas Adomas, į ten, iš 
kur taip nekantravo sugrįžti mano ir 
kitų lietuvių protėviai. 

* * * 
Mano ekspedicinę grupę sudarė 

penki žmonės, tarp jų ir mūsų gidas, 
Gintautas. Kaip ir aš, kiti grupės 
dalyviai turėjo savų motyvų, kodėl jie 
ryžosi šiai kelionei į Sibirą. Kelionei, 
kuri nusitęsė tūkstančius kilometrų 
nuo namų, į vietas, kuriose retas 
kuris lankytojas ar nė vienas nebuvo 
kojos įkėlęs. 

Pirmasis miestas buvo Maskva, 
Rusijos sostinė. Nors mums patarė 
nepolitikuoti, vienas mūsų grupės 
narių Ramūnas, mokytojas iš Pane
vėžio, neištvėrė ir Raudonosios aikš
tės viduryje išsitraukė Lietuvos vėlia

vą. Kaip ir reikėjo tikėtis, apsauga 
išdygo per kelias sekundes ir liepė 
paslėpti vėliavą. 

Nors aš ir nepritariau tokiam Ra
mūno poelgiui, juk jis galėjo sukelti 
nemažai rūpesčių mūsų grupei, ži
nant, jog prieš mus keliavusi grupė 
neišvyko dėl Rusijos vizų, aš džiau
giausi faktu, jog laikai iš tiesų jau kiti 
— vos prieš 15 metų bausmė už tokį 
tautinės vėliavos demonstravimą 
Raudonosios aikštės viduryje būtų 
buvusi kur kas baisesnė. 

Iškėlę trispalvę Maskvoje, mes 
patraukėme į Tomsko sritį, kur ap
lankėme pirmąsias lietuvių tremtinių 
kapines. Jas mums padėjo rasti vie
tinės moteraitės, kurios tas kapines 
buvo matę grybaudamos. Jas paga
liau radus giliai taigoje, pasirodė, kad 

Tremt ies takais nemažai teko ke l iaut i pėsč iomis. 

Visos nuotraut<os 'š ekspediaios po Sibirą 

Ieva Butkutė 
„Tulpė Times" nuotr. 

be grybautojų daugiau čia niekas ir 
neužklysta, nors šalia lietuviškų kry
žių matėsi ir rusiškų kapų. 

Nors jau visiškai sutrūniję, kry
žiai tebepasakoja istorijas tų žmonių, 
kurių atmintį jie saugo. „Sugrįžti į 
Tėvynę" — toks buvo daugelio čia 
palaidotų noras. Tyloje apžiūrinė-
jome išvirtusias tvoreles, bebaigian
čius supūti kryžius ir antkapines len
tutes su vos įskaitomomis lietu
viškomis pavardėmis. Pritilę tvarkėm 
kapus ir prikalėm atminimo lentelę 
— „Čia ilsisi lietuviai tremtiniai". 
Nėra abejonių, kad dar po gero de
šimtmečio ta lentelė bus vienintelis 
liudininkas, kad šioje vietoje buvo 
palaidoti lietuviai tremtiniai. 

Iš Tomsko, praleidę dvi paras 
traukinyje, atsidūrėme Taišetem pas 
Petrą, kuris buvo ištremtas į Sibirą 
už partizaninę veiklą ir vėliau pasi
liko gyventi Rusijoje. Abiem sūnums 
davę lietuvių kunigaikščių vardus — 
Algirdas ir Kęstutis — Petras ir jo 
žmona Danutė dar puikiai kalbėjo 
lietuviškai. Petras pasakojo, kad ligi 
šiol nepamiršo Lietuvos ir vis svajoja 
ją aplankyti, tačiau gerai supranta, 
kad senatvė ir ligos tikriausiai neleis 
jo svajonių paversti realybe. Mes jam 
padovanojome knygą apie Lietuvą, 
kurią vartydamas Petras pravirko. 

Viena iš labiausiai įsimintinų 
akimirkų buvo kelionė pėsčiomis į 
įlanką, kaimą esantį giliai taigoje, 
toli nuo bet kokių miestietiško gyve
nimo patogumų. Iki įlankos, kur, mū
sų žiniomis, gyveno ir buvo palaidota 
nemažai lietuvių tremtinių, pėsčio
mis keliavome visą dieną. Bijodami 
meškų ir uodų, kurių Sibire net pen
kios rūšys, sustodavome tik trum
pam. Paskutinį kartą svečių sulaukę 
prieš trylika metų, ilankiečiai mus 
pasitiko itin svetingai, noriai dalijosi 
maistu ir istorijomis apie jau išmiru
sius ar išvažinėjusius lietuvių trem-
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tinius, su kuriais gyveno kaimynystė
je kelis dešimtmečius. Nors ilankie-
čių buitis pasirodė itin skurdi — be 
karšto vandens, elektros, net be cuk
raus, mes visi gerai žinojome, kad lie
tuviai tremtiniai, tik atvežti į Sibirą, 
turėjo kur kas mažiau. 

Mūsų kita stotelė buvo Reshotai 
— buvęs deportuotų žmonių paskirs
tymo centras Krasnojarsko ragione. 
Iš čia daugelis ištremtų lietuvių, tarp 
jų ir mano proseneliai, buvo išsiųsti į 
skirtingas vietoves Sibire. Čia mes 
aplankėme kapinaites, kurios atrodė 
kitaip, nei anksčiau mūsų aplanky
tos. Kadangi Reshotai yra netoli nuo 

Kapuose prikalta atminimo lentelė 
lietuvių tremtiniams Sibire atminti. 

miesto, šias kapinaites dažnai ap
lankydavo vietinė lietuvių bendruo
menė. Matėsi, jog čia lankėsi ir lietu
viai iš Lietuvos. Tušti kapai sakė, jog 
kai kurių lietuvių palaikai sugrįžo į 
gimtinę. 

Kad ir kur važiavome ir kelia
vome, lietuvių tremtinių kapinės 
visur atrodė panašiai — apgriuvę, 
apaugusios medeliais ir krūmais. 
Tiesa, kai kuriose iš jų stovi jau po 
Nepriklausomybės lietuvių pastatyti 
paminklai tremtiniams atminti. Iš 
buvusio politinių tremtinių lagerio 
šiandien likę vos keletas geležinių 
lovų ir šiek tiek spygliuotos tvoros. 
Palei geležinkelio liniją, esančią ne
toliese, tokių lagerių buvo šimtai. Gal 
ir gerai, kad tie lageriai baigia nunyk
ti ir jų vietoje vėl ima žaliuoti gra
žuolė taiga, užmiršti, kas juose dėjosi. 
Tačiau gamtos ir žmonių ardomos la
gerio liekanos teikia vilties, kad lage
rio ir tremties baisumai liks praeity
je, ir kad naujos kartos, kaip ir naujai 
toje vietoje ataugantis miškas, galės 
nevaržomai augti ir stiebtis į viršų. 
Su šia viltimi mes ir grįžome namo, į 
Lietuvą. 

Ar mes pasiekėme savo tikslą? 
Manau, kad taip. Iš viso aplankėme ir 
užfiksavome savo užrašuose 10 lietu
vių tremtinių kapinių, sužinojome 
apie jų gyvenimą iš dar likusių gyvųjų 
arba vietinių. Namo parvežėme isto
rijas ir nuotraukas, kuriomis pasi
dalinsime su kitais. Mes pakliuvome į 
laikraščių antraštes, negavę Rusijos 
vizų. O svarbiausia, davėm naujų 
impulsų Lietuvoje diskusijoms apie 
likimą tų, kurie buvo deportuoti. Ir 
dar. Mes patys iš arti pažinome savo 

Vienas iš ekspedicijos narių Raudonojoje aikštėje Maskvoje išsitraukė Lie
tuvos vėliavą. 

istoriją. Savo valstybės, šeimos. Nors 
aš niekada nemačiau savo prosenelio 
Adomo, jis mirė vos prieš man gims
tant, ši kelionė privertė mane apie jį 
dažnai pagalvoti. Ar jis galėjo kada 
nors pagalvoti, kad po kelių dešimt

mečių aš seksiu jo pėdomis Sibire ar 
pasakosiu jo istoriją Amerikoje? Jis to 
tikrai nebūtų įsivaizdavęs. Tačiau ži
nau, kad jis tikėjo, jog karas ir okupa
cija, kuri jo gyvenimą pavertė nesibai
giančia drama, vieną dieną baigsis. 

Kiekvienas būtų daug mieliau naujus marš
kinius grąžinęs ir apsivilkęs savo senuosius rūbus, 
nes būdavę įprasta prisisiuvus prie marškinių arba 
į gobtuvą įsukus nešiotis pinigus, tačiau vis tiek 
visi buvę priversti senuosius palikti, apsivilkti nau
juosius ir eiti šalin. Nors žmonės verkė ir šūkavo 
koneveikdami sultoną, tačiau jis, visiems palikus 
savo rūbus ir perėjus į kitą aikštę, tuojau įsakęs 
tuos rūbus uždegti ir visai sudeginti. Tai padarius, 
radę tokią gausybę aukso ir sidabro, kad jo užteko 
pastatyti šitą didžiulį pastatą. Iš jo matyti, kiek 
daug pinigų tada klasta buvo surinkęs: pastatęs 
mečetę, dar ir puikiai ją išpuošė. Tebus patikėta 
tais, kurie tvirtina, kad tatai taip įvyko. 

Penktoji mečetė Morascen taip pat labai didelė. 
Tenai yra ligonių prieglauda, iš lauko pusės išdažy
ta raudona ir balta spalva. 

Šeštoji — Igamalisson — gana didelė, puiki. 
Septintoji — Giamachison. Prie jos pristatytas už 
kitus aukštesnis bokštas. 

Visų tų mečečių atviri, tik geležinėmis gro
tomis užtverti langai į gatvę, todėl jojant ant arklio 
arba ant asilo, gerai matyti, kas dedasi viduje. 
Dažnai matėme jose santonus su kitais jų papročiu 
sėdinčius ant žemės, valgančius pietus ar va
karienę. Pailgesnėse mečetėse matėme juos vynio
jančius šilką, sukančius ratą, darančius kutus rū
bams papuošti ar kitus panašius darbus, kurie ne
kelia didesnio triukšmo, atliekančius. 

RUGSĖJO MĖNUO 

Rugsėjo pirmą dieną, apie septynioliktą va
landą, mirė puikus chirurgas Jonas Šulcas 

(Scholcz), kurį turėjau prie savęs. Išvykstant iš Da
masko, jisai buvo susirgęs. Kurį laiką jį kankino 
podagra. Kaip reikiant nepasirūpinęs savo sveika
ta, susirgo dizenterija ir mirė. Vos nustojo kvėpa
vęs, tuojau atbėgo žydas, kad sumokėtume impera
toriui mokestį už mirusįjį. Kadangi mes tos tvarkos 
nežinojome, konsulas Marianas mums paaiškino, 
jog už mirusįjį reikia mokėti. Žydas norėjo, kad 
būtų sumokėta šeši cekchinai kaip už pirklį, bet 
paaiškėjus, kad jis nebuvo pirklys, tepaėmė tris. 
Palaidojome už miesto mažoje koptų ar chaldėjų 
bažnyčioje. Mat kadangi nebuvo katalikas, negalėjo 
būti palaidotas kaip kiti šv. Marijos bažnyčioje, Se
najame Kaire. Nors ta bažnyčia chaldėjų, tačiau 
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joje, kairėje pusėje, yra ir nemaža katalikų kop
lyčia. Ten būna laikomos mišios ir laidojami mi
rusieji. 

Cia yra įsigalėjęs toks paprotys, kad už miru
siuosius, atsižvelgiant į jų gyvenimo sąlygas, 

moka mokestį, ypač už europiečius. Mirus konsu
lui, sumoka penkiolika cekchinų. Už bet kokį žydą 
moka keletą grašių. Taip pat šiek tiek moka ir už 
chaldėjus; šitų tenai yra labai daug. Čia gyvena jų 
patriarchas. Jis kartu ir abisinų patriarchas. 
Nuostabu, nors jie ir skirtingų tikėjimų, bet pripa
žįsta vieną patriarchą. Abi tautos aštuntą (po gi
mimo) dieną būna apipjaustomos, penkiasdešimtą 
dieną kiekvieną krikštija. Apipjaustymą praktikuo
ja, kadangi Dievas hebrajams įsakė tai daryti, o 
krikštija dėl to, kad, praėjus penkiasdešimčiai die
nų po Viešpaties Prisikėlimo, šv. Dvasia nužengė į 
apaštalus. 

Už visus mirusiuosius, išskyrus turkus, impe
ratoriui moka mokestį. Kai kurie tvirtina, kad iš to 
mokesčio susidaranti labai didelė pinigų suma. 
Panašu, kad taip ir yra, nes labai daug visokių tau
tybių žmonių tenai būna. 

Rugsėjo ketvirtoji diena. Buvau pilyje. Ji stovi 
labai aukštame kalne, iš visų pusių apjuosta stipria 
siena iš keturkampių akmenų. Aplinkui apvalūs 
bokštai. Jos viduje, kairėje pusėje, nelabai dide
liame kieme, yra tvirtovė. Kampuose keturi apva
lūs skaldytų akmenų bokštai. Apjuosta išmūrytu 
perkasu. Kiek toliau dailūs rūmai, kuriuose gyvena 
paša. Juose erdvus kiemas. Įeinant į pilį, prie pat 
vartų kairėje pusėje yra galerija. Tenai prie sienos 
labai aukštas suolas su suoleliu iš keturkampių 
akmenų. Viršutiniame suole niekam nevalia sėdėti. 
Atsisėdusiajam mirties bausmė, nes Šėlimas pir
masis, 1517 m. sausio 25 d. užėmęs Kairą, iškilmin
goj triumfo eisenoj įžengęs į šią pilį, nušokęs nuo 
žirgo, pirmasis šiame suole buvo atsisėdęs. Dėl to 

įvykio suolas taip gerbiamas. Ant žemojo suoliuko 
visada sėdi daug žmonių. 

Toje pilyje taip pat yra daili mečetė, iš lauko 
pusės išpuošta, o viduje, kaip galima numanyti, 
daug vario. Valdydamas Kairą, ją pastatė kažkoks 
paša Solimanas. Jo įpėdiniai toje mečetėje atlieka 
prietaringas apeigas. 

Ši pilis su tvirtove, — ją taip pat laiko pilimi, 
— yra gana didelė. Pagal apėjimo ilgį italai ją lygi
na su Trevizo miestu Julijaus Forume. 

Rugsėjo devintoji diena. Vėl buvau pilyje. Prie
šais minėtąją tvirtovę, dešinėje, yra labai seni Juo
zapo, patriarcho Jokūbo sūnaus, rūmai, statyti jo 
paties, kai valdė Egiptą. Dabar jie negyvenami. Pro 
juos atviras įėjimas į kitas gyvenamąsias patalpas. 
Namas stovi ant didelių kolonų iš granito akmens. 
Nuostabi architektūra. Išpuoštas įvairiomis skulp
tūromis, iš visų pusių iki šiol gerai išsilaikęs. 

Visuose Kairo pastatuose laikytasi tokio staty
bos dėsnio. Kad išvengtų vasaros karščių, pas

tatų viršuje būna didelis keturkampis arba apva
lus langas. Jo apačioje kiti langai taip išdėstyti, kad 
pro juos šen ten trauktų skersvėjai. Panašiai pasta
tyti ir šie rūmai. Viršuje didelis, apie trisdešimties 
uolekčių langas. Kambarių kampuose kiti langai 
taip sumaniai iškirsti, kad pro juos įeitų vėjas ir, 
didžiausiems karščiams užėjus, viduje būtų vėsu. 

Nuo šių rūmų lipant aukštyn, kairėje, arti pa
šos būstinės, yra šulinys. Jį taip pat įrengęs tas 
pats Juozapas. Tai toks nuostabus, tiesiog stulbi
nantis įrengimas, jog dabar ką panašaus įrengti 
niekam nebūtų įmanoma. Šulinys yra keturkam
pis, kiekvienas jo šonas — po dvidešimtį uolekčių. 
Gylis — trys šimtai uolekčių. Šimtą penkiasdešimt 
uolekčių, tai yra iki šulinio vidurio, galima ne tik 
patogiai nulipti, bet ir raitiems nujoti. Mat visas 
šulinys iškaltas uoloje, taip pat uoloje aplink šulinį 
iškaltas nulipimas. Tai lyg koks koridorius, nuo
laidžiai sukdamasis aplinkui šulinio keturkampį, 
nueina žemyn taip, kad be jokio vargo sėdint ant 
arklio galima nusileisti iki pat apačios. Ten visai 
šviesu, nes yra į šulinį iškalti langai. Šulinys toks 
platus, jog lipantiems tuo koridoriumi būna pa
kankamai šviesu. 

Jaučiai nulipa iki šito šulinio vidurio ir prie 
virvės pririštuose induose iš paties šulinio dugno, 
iš šimto penkiasdešimties uolekčių gilumos, iš
traukia vandenį į viršų. Bus daugiau. 
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Komunizmo aukos nėra pamirštos 
Atkelta iš 1 psl. Antras — 

sprendžiant, kokia būtų pati tinka
miausia komunizmo aukų pagerbimo 
forma. Iš pradžių užsimota įrengti 
100 mln. dolerių kainuosiantį mu
ziejų, kurio pavyzdžiu būtų buvęs 
Holokausto muziejus Washington, 
vėliau, paaiškėjus, kiek pinigų buvo 
surinkta, nuspręsta apsistoti ties kur 
kas kuklesniu, vieną milijoną kainuo
siančiu projektu. 

Pasiūlymų t a m kuklesniam pa
minklui buvo įvairių. Kadangi jis 
turėjo atstovauti viso pasaulio komu
nizmo aukoms ir ne tik atstovauti, 
bet ir būti iškalbingas įvykdytų nu
sikal t imų liudytojas, pasak fondo 
atstovo, vieni siūlė Berlyno sienos 
kopiją, ant r i — Gulago kalėjimo tik
slią reprodukciją, dar treti — valtį, 
kur ia nuo komunizmo gniaužtų va
davosi Kubos ar Vietnamo pabėgė
liai. 

Galiausiai buvo apsistota ties 
bronzine statula, pavadinta „Demok
ratijos deivė", kurią 1989 metais 
T iananmen aikštėje iškėlė Kinijos 
studentai . Vienas iš argumentų, ko
dėl buvo nu ta r t a statyti bū tent šią 
skulptūrą, buvo, jog ji priminė ne to
kius senus Tiananmen aikštės įvy
kius ir yra geras priminimas, jog ko
munizmas dar nėra visiškai nugalė
tas. 

Birželio 12 d. atidengtas pamin
klas — moters, laikančios fakelą, sta
tu la — yra vos 10 pėdų aukščio, kiek 
aukš te snė nei aukščiausias NBA 
krepšinio lygos žaidėjas, Houston 
„Rockets" centras Yao Ming. Tad 
naujasis paminklas tikrai neprimena 
kitų daugybės po Washington išsi
barsčiusių paminklų, skir tų įvai
r ioms progoms, datoms ir žmonėms 
atmint i — masyvių, matomų net ir 
už geros mylios, o kartais ir toliau. 
Tai greičiau trapi statulėlė, matoma 
tik arčiau priėjus. 

P a m i n k l o a t i d e n g i m o 
i š k i l m ė s e 

Birželio 12 d. atidengiant pamin
klą dalyvavo nemažas būrys žmonių, 
t a rp jų — įvairių tautybių atstovai: 
vietnamiečiai, kinai, rusai, vengrai, 
latviai, estai, lietuviai ir kiti, nuken
tėję nuo komunizmo tironijos. Iškil
mėse apsilankė ir Lietuvos disidentai 
kunigas Alfonsas Svarinskas ir sesė 
Nijolė Sadūnaitė, kuri, paklausta, ką 
jai asmeniškai reiškia ši diena, pasi
džiaugė, jog aukos yra nepamirštos, o 

kai tos aukos prisimenamos su meile 
ir pagarba, tai, — sakė Sadūnaitė, — 
užkerta kelią ateities kartoms pakar
toti tuos baisius nusikaltimus. 

Invokaciją sukalbėjęs arkivysku
pas Pietro Sambi priminė susirinku
siems apie komunizmo vykdytą ir vis 
dar kai kuriose pasaulio šalyse vyk
domą tikinčiųjų genocidą. Pasak jo, 
komunizmas žmogų nužemino, pa
versdamas jį dviem stipriomis ran
komis, tinkančiomis tik darbui nu
dirbti, atimdamas bet kokią laisvę, iš 
kurių svarbiausia — religinė laisvė. 
Todėl šio paminklo atidengimas rodo, 
kad žmogaus prigimtis yra kur kas 
stipresnė už ideologiją, kuri siekia 
nutildyti žmogiškąją sielą, — sakė ar
kivyskupas. 

Tom Lantos, Rūmų užsienio rei
kalų komiteto pirmininkas, net du 
kartus pakartojo, jog esame istorinė 
visuomenė, todėl privalome prisi
minti tą ideologiją, kuri grasino vi
sam pasauliui. Savo kontroversinėje 
kalboje (kurioje jis buvusius Vokieti
jos ir Prancūzijos vadovus pavadino 
„politinėmis prostitutėmis" ir už tai 
spaudoje susilaukė kritikos, o Vokie
tijos užsienio reikalų ministro Frank-
Walter Steinmeier nuomone, peržen
gė politinio padorumo ribas) Lantos 
prisiminė ir 1956 metais įvykusį 
Vengrijos sukilimą. „Kai kurie žmo
nės sako, jog sukilimas buvo pas
merktas nesėkmei, — sakė Lantos, 
— mano nuomone, tai buvo ne ne
sėkmė, o pavėlavusi pergalė." 

Apvalaus s ta lo 
diskusija 

Bene įspūdingiausi pranešimai 
nuskambėjo dviejų valandų apvalaus 
stalo diskusijoje „Komunizmo aukos 
ir nusikaltimai", kuri įvyko tos pa
čios dienos popietę The Heritage 
Foundation patalpose. Būtent čia jau 
be proginės ir simbolinės retorikos 
diskusijoje dalyvavę įvairių tautybių 
ir profesijų žmonės: istorikai, buvę 
šalies prezidentai, politiniai kaliniai, 
ambasadoriai ir akademikai, bandė 
įvertinti komunizmo aukų skaičių, 
įvardinti bent dalį padarytų nusikal
timų visai žmonijai. 

Ypač stipriai nuskambėjo dr. 
Alan Kors pranešimas, kurį jis pra
dėjo žodžiais: negalime kalbėti apie 
praeitį, dabartį ir ateitį, kol miru
sieji kūnai guli nepripažinti. Geriau
si mokslininkai šaukia apie skaičius, 
kuriuos sunku suvokti protu. Milijo-

Elena Bonner ir mons. Alfonsas Svarinskas. Rimo Gedeikos nuotr. 

nai mirusių kūnų — nušautų, numa
rintų badu, nužudytų darbo stovyk
lose, kalėjimuose. Jie visi yra čia, ap
link mus. Bet niekas nekalba apie 
juos, niekas jų neapdovanoja, niekas 
nemoka už juos, niekas nėra nenu
baustas. Tokia situacija, Kors įsitiki
nimu, visiškai primena tai, ką numa
tė Solženycin savo knygoje „Gulagas 
Archipelagas". 

Pranešėjas sukritikavo ir visai 
neseniai „The New York Times" pa
sirodžiusį vedamąjį, kuriame buvo 
reikalaujama nepradėti naujos raga
nų medžioklės, Lietuvai prabilus apie 
atsakomybę už komunizmo padary
tus nusikaltimus. Kors nesutinka su 
tuo: „The New York Times" sako — 
tegul mirusieji laidoja mirusius, bet 
mirusieji negali nieko palaidoti. Tai 
turime padaryti mes. 

Apie Rusijos 
a t sakomybę 

Sutapimas ar ne, tačiau tą pačią 
dieną šventinė nuotaika tvyrojo ir 
Rusijoje — šalis šventė buvusio Ru
sijos prezidento Boris Jelcin įvestą 

tautinę šventę — Nepriklausomybės 
dieną. Tiesa, pradėjus garsiai klausti 
— nepriklausomybė nuo ko? — ir 
ėmus abejoti tokios šventės tikslingu
mu, Nepriklausomybės diena buvo 
pervadinta į Rusijos dieną. Dar dau
giau, tą dieną dabartinis Rusijos pre
zidentas Vladimir Putin aplankė so
vietų Gulage ne vienerius metus ka
lėjusį ir apie tai parašiusį savo garsųjį 
romaną „Gulagas Archipelagas" — 
Andrėj Solženycin. Putin dėkojo 1994 
metais į Rusiją iš JAV gyventi sug
rįžusiam, nuo Sovietų valdžios nu
kentėjusiam rašytojui, istorikui, No
belio premijos laimėtojui. Keistoka 
bus ateityje istorijos knygose matyti 
dvi tą pačią dieną įvykusias svarbias 
datas — paminklo komunizmo au
koms atidengimą Washington ir Ru
sijos dieną. 

Rusija, iki šiol bandanti atsakyti 
į skaudžius klausimus apie savo ta
patybę, neskuba pasmerkti komuniz
mo, įvardinti jo metu įvykdytus 
nusikaltimus bei jų kaltininkus. Ne
skuba to pripažinti ir komunizmo iš
prievartautoms tautoms. Vis dėlto 
viltis, jog tai kada nors įvyks, išlieka 
— nuo šiol pagarbą komunizmo au
koms galima atiduoti konkrečioje vie
toje — prie paminklo visoms komu
nizmo aukoms atminti JAV sostinėje 
Washington, DC. Čia birželio 14 — 
Gedulo ir vilties dieną — jau apsilan
kė ir vainiką prie paminklo padėjo 
Lietuvos Respublikos Užsienio reika
lų ministras Petras Vaitiekūnas, 
Amerikos sostinėje dalyvavęs rengi
nyje, skirtame 85-ajai JAV ir Baltijos 
valstybių diplomatinių santykių su
kakčiai paminėti. 

Kaip vienas iš paminklo atida
ryme dalyvavusių lietuvių sakė: „Ge
rai, kad bus vieta, kur žmonės gali 
susirinkti, padėti vainikus. Dabar tik 
prašpme, kad Vladimiras Putinas at
važiuotų vainiką padėti." Tad para
frazuojant garsiąją prezidento Rea-
gan frazę — „Mister Putin, lay down 
the wreath" (Pone Putin, padėkite 
vainiką). 

Dalis paminklo atidaryme dalyvavusių lietuvių. 
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KOMENTARAS 

Pamokos Lietuvai po įvykusio C-8 susitikimo 
Apie neseniai įvykusį G-8 — 

pasaulio įtakingiausią šalių aštuone
tuko susitikimą 

VALDAS SAMONIS 

Prieš keliolika metų, o tiksliau — 
1986 metais, Toronto universitete su
sidėjau su iškiliausios Kanados eko
nomistės ukrainiečių kilmės Sylvia 
Ostry komanda, kuri ruošė Kanados 
vyriausybei medžiagą kasmetiniam, 
tada dar — G-7 susitikimui. Iš ten 
mano artima pažintis su septynetu
ko, dabar aštuonetuko, problemomis. 

Birželio 6-8 d. Vokietijos kurorte 
prie Rostoko, Heiligendamm mieste
lyje, įvyko aštuonių valstybių galvų 
ministrų pirmininkų susitikimas. Šis 
aš tuonetukas sus i t inka kas metai 
kur nors pasaulyje ir sprendžia ak
tualias pasaulio problemas. Šį kartą 
buvo kalbama apie klimato atšilimą, 
dėl kurio paskutiniu metu tiek daug 
kontroversijų vyksta, Trečiojo pa
saulio, ypač Afrikos, problemas, be 
to, taip vadinamų problemiškų kraš
tų, tokių kaip Iranas ir kitos šalys Ar
timuosiuose Rytuose, politiką ir kaip 
su jomis elgtis. 

Iš tų aštuonių kraš tų (Amerikos, 
Kanados, Didžiosios Britanijos, Pran
cūzijos, Vokietijos, Italijos, Japonijos 
ir Rusijos) atvykę atstovai aptarė tas 
problemas, kurios šiuo metu yra la
bai opios visam pasauliui ir, žinoma, 
bandys jas spręsti. 

Rusija į įtakingiausių kraštų būrį 
pateko tik prieš 9 metus. Tai buvo 
prezidento Jelcino laikais, kada Va
karų pasaulis norėjo Rusijai suteikti 
paramą vykdant r imtas demokratijos 
ir ekonomikos reformas šalyje. 

B. Jelcinas gana smarkiai bandė 
reformuoti Rusiją, šiek tiek jam tai 
pavyko padaryti, tačiau valdžią per

davė Putinui, kuris dabar bando su
grąžinti seną imperinę komunistinę 
Rusiją. Todėl Rusija šiuo metu ne
labai tinka į įtakingiausių šalių aš
tuonetuką. (Likusios septynios šalys 
galvoja, kad būtų geriau, jei būtų pa
silikęs senas septynetukas.) 

Rusijos problema sugrįžo ir šia
me aštuoniukės susitikime Vokieti
joje. Putinas pasiskelbė didžiausiu ir 
vieninteliu demokratu pasaulyje, 
smarkiai sukritikavo Bush administ
racijos iniciatyvą Čekijoje ir Lenkijoje 
įsteigti raketines gynybos bazes prieš 
šalis, kurios galėtų pulti Vakarus, 
taip vadinamas „rogue statės", tokias 
kaip Siaurės Korėja, Iranas ir taip to
liau. Žinoma, Putinas savo pasiprie
šinimą parėmė ne tik žodžiais, bet ir 
pasakė nukreipsiąs savo raketas į Eu
ropą, ir šaltas karas, kuris, mano 
nuomone, jau faktiškai prasidėjo, įsi
liepsnos šalta ugnimi. Po tokių Pu
tino pareiškimų kai kurie analitikai 
sako, kad Rusiją turėti aštuonetuke 
nėra taip tikslinga kaip Jelcino 
laikais. 

Rusijos problema aštuonetuke 
didėja ir dėl to, kad Europos Sąjunga 
kažkaip nepastebimai greitai tapo 
priklausoma nuo Rusijos dujų. Be to, 
Rusijos prezidentas Putinas puikiai 
išnaudoja faktą, kad Bush administra
cija labai susilpnino Ameriką visais 
atžvilgiais, sumažino jos autoritetą 
pasaulyje. Todėl Putinui daug leng
viau dabar reikalauti ir boikotuoti, 
šantažuoti gana normaliai vykstan
čius aštuoniukės susitikimus, ku
riuos iki šiol rengdavo septynetukas. 

Pernai metais įvyko aštuonetuko 
susitikimas Sankt Peterburge, Rusi
joje. Su kolegomis, ypač garsiu ame
rikiečių ekonomistu švedų kilmės 
Anders Aslund, paruošėme inicia
tyvą, kad prieš tam aštuonetukui su-

* Tarptaut inės š iuolaikinės 
p e n k i a k o v ė s s ą j u n g o s (UIPM) 
paskelbtame pasau l io penkiako-
v in inku re i t inge pasaul io ir t r i s 
kar t Europos čempionas Edvinas 
Krungolcas (166 tšk.) užima ket
virtąją vietą. Pi rmauja olimpinis 
čempionas rusas Andrejus Moi-
sejevas (175 tšk.). Olimpinis vicečem
pionas Andrejus Zadneprovskis (146 
tšk.) užima septintąją, Tadas Že
maitis (98 tšk.) - 53-iąją, Justinas 
Kinderis (95 tšk.) - 58-ąją, o Tomas 
Makarovas (6 tšk.) - 249-ąją vietas. 
Penkiakovininkių reitingo viršūnėje 
- rusė Tatjana Muratova (168 tšk.). 
Donata Rimšaitė (126 tšk.) užima 24-
ąją, Laura Asadauskaitė (108 tšk.)-
33-iąją, o Gintarė Sikorskytė (46 
tšk.) - 93-iąją vietas. 

* Italijoje vykus io Europos 
or ientavimosi sporto kalnų dvi
račiais č e m p i o n a t o moterų es ta
fetės varžybose Lietuvos komanda, 
kurią sudarė Ramunė Arlauskienė, 
Karolina Mickevičiūtė ir Agnė Mato-
nytė, tarp 14 dalyvių užėmė 11-ąją 
vietą. Europos čempionėmis tapo 
Prancūzijos atstovės, trasą įveikusios 
per 1 vai. 59 min. 21 sek. Lietuvės 
čempionėms pralaimėjo 24 min. 13 

sek. Vyrų estafetės varžybose Lietu
vos pirmoji komanda — Darius Kal
vaitis, Danielius Pralgauskis ir Regi
mantas Kavaliauskas — užėmė 15-
ąją vietą. Jaunių estafetėje Lietuvos 
atstovai tarp dešimties komandų už
ėmė septintąją poziciją. Varžybose 
dalyvavo 50 sportininkių. 

* Glazge (Škotija) vykstančio 
pasaulio mišrių komandų bad
mintono čempionato mače dėl 
pirmosios vietos penktoje grupė
je ir vienintelio kelialapio į aukštesnę 
grupę Lietuvos rinktinė penktadienį 
1-3 nusileido Airijos komandai. Kęs
tutis Navickas laimėjo vyrų vienetų 
dvikovą, tačiau poroje su Donatu 
Narvilu pralaimėjo vyrų dvejetų ko
vą. Akvilė Stapušaitytė pralaimėjo 
moterų vienetų dvikovą ir kartu su 
Ligita Žukauskaite nusileido varžo
vėms moterų dvejetų mače. Galuti
nėje įskaitoje mūsų šalies komanda 
tarp 48 komandų liko 34-a. 

* Lietuvos dviratininkė Edi
ta Pučinskaitė, atstovaujanti Vo
kietijos komandai „Nuernber-
ger", antradienį laimėjo Ispanijoje 
vykusias lenktynes „Emakumeen Sa-
n a . 

Po G-8 susitikimo Vokietijoje pasigirdo abejonių, ar Rusija tinka i įta
kingiausių pasaulio šalių aštuonetuką. Iš kairės: George W. Bush, Jose 
Manuel Barroso, Angelą Merkei ir Vladimir Putin. 

„Press and Information Office of the Federal Government" 

sitinkant Sankt Peterburge, Rusijoje 
būtų labai reikalinga, kad Vakarų pa
saulis parodytų solidarumą su ne
labai seniai iš po Rusijos okupacijos 
pabėgusiais Baltijos kraštais ir susi
tiktų Vilniuje trumpam susitikimui. 
Aš jau buvau su Aslund paruošęs me
džiagą, per internetą paskleidžiau tą 
idėją, susisiekiau su Lietuvos įstaigo
mis, valdžia. Niekas iš tos iniciatyvos 
neišėjo, na, ir negalėjo išeiti, juk tuo 
metu Lietuvos reikalus daugeliu at
vejų tvarkė KGB rezervas, tad ir ne
galėjo būti kitaip. 

Pasibaigus šiam G-8 susitikimui 
Vokietijoje, Lietuvai pamoka yra ta, 
kad dabar jai reikėtų žiūrėti į ener
getinį saugumą ir spręsti šią proble
mą Europos rėmuose. Jeigu reikalai 
klostysis taip ir toliau, Lietuvos ener
getinis saugumas ne gerės, o blogės ir 
Lietuva atsidurs ne Vakarų pusėje, o 
atsisės ant tvoros. Šiuo metu žiūrint 
iš geopolitinės strategijos taško, Lie
tuvos geopolitinė padėtis ne gerėja, o 

ATLANTIC 
n iimi II i m i i' « I I % . ^ H ^ ^ d > 

blogėja. Iš kitos pusės, kadangi Ru
sija lošia ES dujų rinkos priklauso
mybės nuo Rusijos korta, ji gali būti 
išmesta iš G-8, ypač jei reikalai ir to
liau taip klostysis. Pati Rusija yra la
bai neturtinga valstybė (jos bendras 
produktas vienam gyventojui apie 10 
proc. septynetuko), būtent tai gali 
sukelti Sibiro ir kitų Rusijos dalių no
rą pačioms parduoti naftą, o ne duoti 
ją Maskvai, kad nomenklatūra pasi
laikytų viską sostinėje ar Sankt Pe
terburge. 

Šiemet Lietuvai svarbu, kad JAV 
raketas dislokuotų Lenkijoje (viena iš 
Lenkijoje neoficialiai svarstomų 
vietų raketoms įrengti yra Suvalkų 
trikampyje prie pat Lietuvos sienos, 
nors kalbama ir apie Lenkijos pa
marį: Slupsk) ir Čekijoje. Keistas yra 
Rusijos pasiūlymas JAV raketas 
įrengti Azerbaidžane, turbūt Putinas 
jau kažkokį planą rezga ir nori lai
mėti kažkiek laiko. Kosovo problema 
yra tik šalutinis konfliktas su Rusija. 

1-800-775-SEND 
www.atlanttcexpresscorp.com 

Oceai 

£* i i . 
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Auto 

Kroviniu gabenimas 
| laivu i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio saiis. 

. - : - : - : • ; - - . . ; 

J:«;SK.: :. 

?k T * 
Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio šaits. 

AlrFreftffiJj 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Small Packages 
Smulkiu siuntiniu siuntimas oei 
pristatymas i namus Lietuvoje Latvijoje. 
Estijoje, Baltarusijoje oe» Ukrainoje. 

8801 78th Ave 8ridgeview, IL 60455 Tet. J 708-599-9680 
Fax. 1 7085999682 Tel. 1 800775-7363 

http://www.atlanttcexpresscorp.com
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Chirurgai 
MARIUS KAULIUS, M.D. 

CHIRURGAS 
Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 

žarnyno, endokrinologinė ir 
laparoskopinė chirurgiįa. 

500 Barney Dr., Sulte A 
Joliet, IL 60435 

TeJ. 815-744-0330; 
lietuviškai 815-744-8230 

GEDAS M. GRINIS, MD 
lnkstų,puslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha<_WI 53142 
(262) 948-6990 

Chiropraktika ir 
manualinė terapija 

Telefonas ( 7 0 8 ) 2 3 9 - 0 9 0 9 
" _ ^ M I • Manualinė terapija 
******** « Chiropraktika 

• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 

Dr. Vilija R. K erely t e 
Chiropraktikos gydytoja 

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463 

S 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
CHropradk & Rehab OHc 

Manualinė ir fizinė terapija, sporto 
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnariu gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 
16547 W. 159 Street 
Lockport, IL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerklės 
ligos 

/ ^ ' V Y T E N I S GRYBAUSKAS, M. D. 
f SUSAN T. LYON, M.D. 
) Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
C Chirurgija, Klausos aparatai 
\ 7350 W. College Drive, Su'rte 208 
<^_ Palos Heights, IL 60463 

\ Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
4901 VV. 79 t h St. 

Burbank, IL 60459 
T e l . 7 0 8 - 4 2 4 - 2 0 2 4 

RIMGAUDAS NEMICKAS M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-Š«DES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, M D SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

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

Šeimos d a k t a r a i i r c h i r u r g a i 
10811 W. 143"1 St Oriand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst IL 60126 

630-941-2609 

Sandra Rasa Valaitis, MD 
šlapimo pūslės inkontlnencija, 

gimdos, makšties ir pūslės ištrūkimas, 
gydymas bei chirurgija 

Priklauso University of Chicago, 
MacNeal, Hinsdale ir La Grange Hospital 

Tel. 773-834-8622 
Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERH DAliAS PRUNSMS, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, gaivos, sąnarių, 

sužeidimu darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

Eik Grove: 847-718-1212 
www.il l lnoispain.com 

Akių ligos 

U N A S SIDRYS, M . D . 
Ak ių liejos / Ch i r u rg i j a /Ak i n i a i 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel . ( 708 ) 6 3 6 6 6 2 2 
Holy Cross Hospital, #410S 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. EUGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

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

Joliet, IL 60435 
T e l . 8 1 5 - 7 2 3 - 1 8 5 4 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS UGOS 

Priimami MEDiCARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road, 
Tel. 773-585-2802 

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadieni 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽJNAS, M.D,, S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. St. 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBOS 
PAGUODOS TELEFONAS 1 866 438 7400 

Skambinkite nemokamai kiekvieną 
ketvirtadienį nuo 6 vai. v. iki 9 vai. v. 

JAV LB KV Socialinių reikalą taryba 

2711 VVest 71 Street 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-2655; fax. 77 *43 *6906 

VASARA — KELIONIŲ METAS 
Prieš kelias savaites oficialiai 

prasidėjęs vasaros sezonas daugeliui 
mūsų siejasi su kelionėmis bei atosto
gomis. Ką derėtų žinoti, prieš lei
džiantis į kelionę? Pirmiausia, pagal 
šiais metais sugriežtintas kelionių 
taisykles, visi asmenys, gyvenantys 
JAV ir keliaujantys į bet kurią Va
karų pusrutulyje esančią valstybę, 
privalo turėti pasus — net jei anks
čiau tam tikrose šalyse to ir nebuvo 
reikalaujama. Tai reiškia, kad, pla
nuojant vykti į tokias populiarias 
„amžinų atostogų" šalis, kaip Mek
sika, Bermudų salos, Karibų regiono 
šalys, taip pat į Kanadą bei Pietų 
Ameriką, reikėtų iš anksto pasirūpin
ti galiojančiu pasu. 

Apsirūpinus dokumentais, pats 
laikas rinktis kelionę. Maršrutų bei 
paslaugų įvairovė pritrenkia net ir 
patyrusius keliauninkus. Deja, per 
keletą pastarųjų metų itin padau
gėjus sukčiavimo atvejų, susijusių su 
kelionių verslu, grėsmė likti apgau
tiems bei susigadinti ilgai lauktą poil
sį yra didesnė, nei bet kada anksčiau. 
Vartotojų teisių apsaugos organizaci
jos nuolat gauna nusiskundimų dėl 
„pernelyg puikiai skambančių" ke
lionių pasiūlymų, kuriais užverčia
mos eilinių piliečių elektroninio ir 
paprasto pašto dėžutės, atakuojami 
telefonai bei fakso aparatai. Įprasti 
įkyrėjimo būdai — atsiunčiami pra
nešimai apie „nemokamą" arba neįti
kėtinai mažai kainuojančią kelionę, 
kurią būtina „kuo greičiau" užsi
sakyti. Taip pat — įvairių nuolaidų 
kortelių bei narysčių „kelionių klu
buose" pasiūlymai. 

Įvykus apgavystėms, dažniausiai 
prarandami sumokėti pinigai ir į 
kelionę apskritai neišvykstama. Kar
tais nuvykus negaunama visų žadėtų 
paslaugų arba paaiškėja, kad už ke
lionę reikia dar nemažai primokėti. 
Net jei sąlyginai pasiseka, vis viena 
gali tekti net keletą dienų brangaus 
poilsiui skirto laiko praleisti „privalo
muose" seminaruose, apie kuriuos 
buvo nutylėta ir kurių tikslas — įsiū
lyti jums nereikalingų paslaugų ar 
investicijų. Pagaliau, kelionių organi
zatoriai — apgavikai netesi pažadų 
grąžinti pinigus, jei nutariate ke
lionės atsisakyti ar esate kuo nors ne
patenkinti. 

Paprastai apgavikų tikslas — 
įsiūlyti jums kelionę, kurios kitu 
atveju niekuomet nepirktumėte. To
dėl reikėtų neskubėti mokėti pinigų, 
neturint raštiškos sutarties, kur būtų 
išvardintos konkrečios paslaugos, už 
kurias mokate, taip pat kelionės 
atsisakymo ir pakeitimo sąlygos. 
Nespręskite apie kelionių organiza
torių vien iš jo svetainės internete ar 
brangaus laiškinio popieriaus, pasi
domėkite smulkiau, kiek laiko kom
panija egzistuoja, kaip apie ją atsi
liepia buvę klientai. Geriau, jei turė
tumėte reikalų su kompanija, kuri 
priklauso kokiai nors nacionalinei ke
lionių organizavimo asociacijai, pvz., 
American Society of Travel Agents 
arba National Tour Association. 

Susigundžius iš pirmo žvilgsnio 
įtartinais, bet itin patraukliais pasiū
lymais, pravartu būtų gauti kuo iš
samesnę informaciją, susijusią su ke
lione - avialinijų, viešbučių, kruizinių 
laivų pavadinimus, skrydžių nume

rius, smulkius ekskursijų aprašymus 
ir t.t. Po to paskambinkite visiems 
nurodytiems paslaugų tiekėjams ir 
įsitikinkite, kad reikiamos paslaugos 
iš tiesų užsakytos. Galiausiai, jei už
sisakote kelionę likus ne daugiau nei 
porai mėnesių iki jos pradžios, susi
mokėkite kredito kortele — daugelis 
kredito kompanijų numato galimybę 
susigrąžinti pinigus, jei apgaulės at
veju užginčytumėte pirkinį ne vėliau, 
nei per 60 dienų nuo jo įsigijimo. 

Daugelis žmonių, planuodami 
keliones, pasimeta, išgirdę pasiūlymą 
įsigyti kelionių draudimą. Papildomų 
pinigų mokėti už tai paprastai nesi
nori, kita vertus, kelionių organiza
torių įtikinėjimai bei kadaise girdėtos 
istorijos apie stichines nelaimes, pa
vojus sveikatai ir prarastą bagažą 
sunkiai leidžia tiesiog numoti į ragi
nimus ranka. Vertėtų žinoti, kad ke
lionių draudimas būna įvairių tipų, ir 
vėl — prašykite kuo smulkesnės in
formacijos, būtinai raštu, apie tai, 
kas konkrečiai įeina į jums siūlomą 
paslaugą. Tuo labiau, kad bagažo 
praradimo atveju, net ir neturėdami 
draudimo, paprastai turite teisę iš
sireikalauti tam tikrą nustatytą su
mą iš jį pradanginusios avialinijos, o 
susirgę svečioje šalyje greičiausiai 
galėsite pasinaudoti ir jau turimu 
sveikatos draudimu. Pavogtų daiktų 
sukeltus nuostolius gali padengti 
vadinamasis „namų savininkų drau
dimas" (Homeovraers' Insurance). 

Pagrindinės kelionių draudimo 
rūšys yra šios: 

• Kelionės atšaukimo ir sutruk
dymo (Trip Cancellation and Inter-
ruption) - apima riziką, kad jūsų pla
nai gali netikėtai pasikeisti ir dėl to 
negalėsite vykti į kelionę ar turėsite 
ją baigti anksčiau, nei planavote. 
Konkretus draudimas, kurį perkate, 
gali apimti visus ar kai kuriuos iš šių 
ar panašių atvejų: jūsų ar artimųjų 
rimtas ligas, mirtis, nelaimingus atsi
tikimus ir t.t. Kita vertus, draudimas 
gali atsisakyti padengti nuostolius 
(grąžinti pinigus už kelionę), jei jūsų 
sveikata staiga pablogėtų dėl jau turi
mos, įsisenėjusios ligos. 

• Skubios medicininės evakuaci
jos (Emergency Medical Evacuation) 
pravers, jei ketinate leistis į kokius 
nors pavojingus nuotykius ir vyks
tate į vietovę, kurioje praktiškai nėra 
medicinos įstaigų. Kur bebūtumėte, 
prireikus būsite nugabenti į arti
miausią ligoninę, galinčią suteikti pa
galbą. 

• Bagažo praradimo (Baggage 
Loss) - dėl jau minėtos avialinijų at
sakomybės už keleivių bagažą, papil
domas draudimas gali būti naudin
gas, tik jei į kelionę vežatės turto už 
daugiau nei 2,500 dolerių. Tuomet jį 
praradus ar kam nors sugadinus, 
galite tikėtis nuostolių atlyginimo. 

• Neskubėkite pirkti draudimo iš 
kelionių agento — galbūt geriau būtų 
paieškoti nepriklausomos kompani
jos. Tai pat vertėtų nepamiršti, kad, 
apmokėjus kelionę kredito kortele, kar
tais automatiškai suteikiamas ir jos 
draudimas, kurį savo klientams kaip 
dovaną taiko kredito kompanijos. 

Pagal „Better Business Bureau" bei 
žiniasklaidos informacijų parengė 

Vaida Malecka i tė 

http://www.illlnoispain.com
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Kryžiažodžio Draugas Nr. 015 atsakymai 
Vertikaliai: 
1. Varėna. 2. Svainis. 3. Urvas. 4. Ikebana. 5. „Otelas". 7. Vapsva. 8. „Adi-

das". 11. Preferansas. 13. Absolventas. 16. Airanas. 17. Kokarda. 18. Tvartas. 
19. Skalsus. 21. Naivi. 23. Atgal. 29. Rapyra. 31. Irisas. 33. Eskadra. 34. Alie
jus. 36. Sapnas. 37. Grifas. 39. Masnė. 

Horizontaliai : 
6. Vaivorykštė. 9. Ravėti. 10. Baladė. 12. Naska. 14. Freska. 15. Sodybų. 

16. Asketas. 20. Afganai. 22. Klastos. 24. Reklama. 25. Graži. 26. Gervė. 
27. Nerštas. 28. Intriga. 30. Uoliena. 32. Seansas. 35. Varpas. 37. Grimai. 
38. Kūmai. 40. Kripta. 41. Elitas. 42. Pagrandukas. 

Kryžiažodžio atsakymas: Maloni permaina. 

Dantų gydytojai 

„Draugo" kryžiažodį Nr. 014 teisingai išsprendė 
ir atsakymus mums atsiuntė: 

Vida Bučmienė, Cleveiand, OH 
Laima Jakelaitienė, Evergreen Park, IL 
Jadvyga Savickas, Nashua, N H 

Skaitytojams norime priminti, įog kryžiažodžiŲ atsakymus mums gal i 
ma siųsti paštu: „Draugas", 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629-5589; 
ei. paštu - redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. Lauksime! 

MŪSŲ ŠEIMOSE fttfr 
VESTUVES, VESTUVES, VESTUVES 

— 

1 

Vasara ne tik atostogų, 
kelionių, Joninių, dainų, šo
kių, bet ir vestuvių metas. 
Kiek daug sumainoma žie
dų būtent šiuo gražiuoju 
metų laiku! Kas susituokė? 
Kur ir kada susituokė? Kaip 
švenčiamos vestuvės Ame
rikoje? Galų gale, ar Ir Jūs 
ten buvote, alų midų gėrė
te, per barzdą varvėjo ir 
nieko burnoj neturėjote? 
Mums įdomu viskas! 

Siųskite aprašymus, senas ir naujas nuotraukas, r e 
portažus, {spūdžius, sveikinimus j „Draugą*' adresu: 4545 
W. 63rd Street, Chicago, i t 60629 arba ei. paštu: redakcl-
ja@draugas.org 

VIEŠI PATVARKYMAI 
Kaip turi elgtis kozno dievo

baiminga ir viežlyba asaba jomarke, 
savo gildijos pobūvy ir kitoniškame 
susiėjime. 

1. Gink Dieve nevalna prisiplem-
pus arielkos bastytis tarp žmonių 
viešumoj ir savo nesvietišku smir-
dėjimu o taipogi kalakutiškais tauš
kalais papiktinti sueigą. 

Jei bus taip, tai sūdžia turi bausti 
tokį galgoną 30 lietuviškų grašių, ale 
jei pinigo neprituri, liept iškasti 10 
uolekčių grabės po Vilniaus miesto 
sieną. 

2. Nevalna prie visų šnirpšti į 
saują nosies tirštumą ir po tam ana 
šluostyti in vežimų šonus ar in sve
timų asabų drapanas. 

Jei bus taip, reikia tokį baust 20 
grašių ar nedėliai pristatyt minti 
dumples vinių kalykloj. 

3. Nevalna mėtyt iš savo kišenių 
ar savo vežėčių pakulas, plunksnas, 
supuvusias ropes, šapus, o taipogi 
išmesti viešai sunešiotas vyžas ir 
kitoniškas bezliapyčias. 

Jei bus taip, baust 50 lietuviškų 
grašių ar nedėlią mėžt vaivados žirgų 
staines. 

4. Už akies pamušimą viešumoj 
— 45 grašiai, 

Už žipono palos atplėšimą — 35 
grašiai, 

Už spyrimą in pasturgalį — 50 
grašiai, 

Už plaukų pešimą dėl keršto — 
60 grašiai, o už plaukų pešimą 

dėl šposo — vienas auksinas. 
v 

Šitie wisi patvarkymai priguli 
visiem paprastiem žmonėm, ale 
nevalna anuos taikyt bajorams, o tai
pogi šlėktai. 

Išguldyta Vilniuje 
Metais 1636 per Šv. Roką. 

Pastaba. Kalba netaisyta. Vertė
tų suabejoti teksto parašymo data ar
ba bent jau jo rašyba, mat, kaip teigia 
D. Januta, dar ligi pat XX a. pradžios 
vietoj dabartinių varnelių „š" ir „č" 
raidėse rašydavo „sz" ir „cz". O čia 
tarsi 1636 m. išleistame skelbime ra
šoma su varnele ir kitais dabartinės 
lietuvių kalbos ženklais. Rodos, ypač 
Vilniuje spausdintose knygose, tie 
dvigubi „sz" ir „cz" užsiliko ilgiau, 
Prūsuose jos gal truputį anksčiau 
buvo panaikintos. 

Dr. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. 708-598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

4635 W. 63 St.;Chicago 
Tel. 773-735-7730 

10 S. 640 S. Kingery Hvvy, Willowbrook 
Tel. 630-323-5050 

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Wi l l owbroo \ IL 60527 

Te!. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
Dantų gydytoja 

10745 VVintersetDr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALiS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127th St. 
Suite 101, Lemont, IL 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. 708-598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C DECKER DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

TRYLIKOS M E T Ų PATIRTIS 
persikėlė į naują kabinetą 

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

w w w . p a r k r i d g e s m i l e s . c o m 
Pilna dantų priežiūra: 

• implantai 
• tiltai, karūnos, protezai 
• vaikų dantų gydymas 
• šaknies kanalų valymas 
• chirurgija 
• parodontozės specialistas kabinete 
• kosmetinės procedūros — „veneers", 

balinimas 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

viso veido atjauni n imas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523 

Tel. 630-571-2630 

Dr . K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St Chicago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 
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VILNIUS 2007 
SKRYDŽIAI FMNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JA V miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

TOTOĮJM 

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

; Ruošiame 2008 m. keliones ; 
: Į Šiluvos 400 metų jubiliejų. : 
• Dė l Informaci jos skambint i Ri ta i Penčyllenei T 

• • 

W e b slte: www.vyt istours.com 

ATSTOVYBE ČIKAGOJE 
Rita Penčyl ienė tel/fax 708-923-0280 

E-mall: pencylar@comcast.net 

Bronė Barakauskienė tel. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-mall: mamabar3@aol.com 

i 
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mailto:redakcija@draugas.org
mailto:ja@draugas.org
http://www.parkridgesmiles.com
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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Iš Ateitininkų gyvenimo 

įnešamos vėliavos į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, Čikagos ateitininkų šeimos 
Šventės metu. Moksleivių ateitininkų vėliavą neša Rimas Grybauskas, šalia Indrė 
Bielskutė, už jų globėja Dalia Lietuvninkienė, Gilius Aleksa ir Marisa Sadauskaitė. 
Dainos Čyvienės nuotr. 

Čikagos šeimos šventė 
Atkelta iŠ 2 pusi . Po to pakvietė Marių Poskocimą, Liną Pos-

kočimaitę ir Matą Cyvą duoti studentų įžodį 
šventės metu. Jiems visiems buvo palinkėta laimės ir sėkmės tęsiant draugo
vės veiklą. 

Juozas Polikaitis priėmė naują sendraugę Diana Gurvits į savo gretas ir 
įteikė sendraugių ženkliuką. 

Iškilmėms einant į pabaigą, kun. Kęstutis Trimakas pakvietė visus šven
tės dalyvius sukalbėti ateitininkų maldą - Credo. Marius Polikaitis atsisvei
kinimo žodyje palinkėjo aštuntokams abiturientams toliau dalyvauti moks
leivių ateitininkų veikloje ir tapti pavyzdžiu jaunimui. Taip pat atsisveikini
mo žodis tartas Algiui Grybauskui ir Sigai Poskočimaitei. 

Po trumpos pertraukėlės, susirinkusius pradžiugino moksleivių spektak
lis „Pertvarkytos pasakėlės", kurį surežisavo Rasa Poskočimienė. O tolesniam 
pabendravimui, visi suskubo į Ateitininkų namų gegužinę... 

Ateitininkų namų gegužinė 

Po šv. Mišių ir šeimos šventės programos Pasaulio lietuvių centre, Le-
mont, į netoliese esančius Ateitininkų namus susirinko linksmai nusi
teikę jaunučiai, jų šeimos nariai, taip pat, Ateitininkų namų rėmėjai, 

draugai ir svečiai į kasmetinę gegužinę. 
Skaniai pasivaišinę ,,Racine Bakery" pa

ruoštu lietuvišku maistu, kai kas miklino ko
jas grojant nuotaikingai Algimanto Barniškio 
muzikai. Jaunimėlis žaidė ir bėgiojo pievelė
je, o kiti susėdę šnekučiavosi ir klausėsi sma
gių lietuviškų Algimanto ir jo žmonos Ligitos 
dainuojamų dainų... Oras buvo puikus, tad 
svečiai galėjo ilgai džiaugtis gražia aplinka ir 
bendrauti didžiųjų ąžuolų pavėsyje. 

Kęstutis Sušinskas, Ateitininkų namų 
valdybos vicepirmininkas, padėkojo visiems 
susirinkusiems už paramą Ateitininkų na
mams ir pakvietė berniukus ištraukti laimin
gus loterijos bilietėlius. 100 dol. laimėjo le-
montiškis Rimantas Ramanauskas, kuris čia 
pat 50 dolerių paaukojo Ateitininkų namams. 
200 dol. laimėjo Linas Kazlauskas iš Granada 
Hills, CA 300 dol. laimėjo Aldona Prapuo-
lenytė iš Putnam, CT. Kelionę United lėktu
vu dviems Amerikoje, kurią paaukojo Vaiva ir 
Tomas Marchertai, laimėjo Teresė ir Algis 
Kazlauskai iš Orland Park, IU 

Kad svečiai buvo maloniai ir greitai 
aptarnauti, padėka priklauso didžiuliam būriui žmonių -* mūsų mieliems sa
vanoriams talkinin
kams, kurie nurodė, 
kur pastatyti maši
nas, nešiojo ir dalijo 
maistą, talkino prie 
gėrimų ir pyragų sta
lo, pardavinėjo loter
ijos bei maisto bilie
tėlius ir t.t. Jų nuo
širdus patarnavimas 
su gera nuotaika ir 
šypsena daug padėjo, 
kad gegužinė būtų 
puiki. 

Vytenis Lietuvninkas pats valgė 
ir kitus kvietė paragauti savo 
keptas septyniolikmetes cikadas, 
Ateitininkų namų gegužinėje. 
Nuotr. Jono Kuprio 
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Ateitininku studijų savaitgalis 
rugpjūčio 3 1 d — rugsėjo 3 d. Dainavoje 

Programoje: Tautiškumo ryšys su pilietybe • Pasauliečių vaidmuo 
bažnyčios gyvenime • SAS suvažiavimas • ASS suvažiavimas 

Šeštadienio koncertas: akt. Virginija Kochanskytė ir 
muz. Darius Polikaitis veda poeto Bernardo Brazdžionio minėjimą 

Registracijos anketas rasite www.ateitis.org 
Prašome užsiregistruoti iki liepos 15 d. 
Registracijos anketą ir mokestj siųsti: 

Studijų savaitgalio registratorei Birutei Bublienei 
4415 Oak Grove, Bloomfield Heights, MI 48302 

Su klausimais rašykite Kaziui Razgaičiui: kazys@op.net 

Savaitgalį rengia Š. Amerikos ateitininkų taryba 

Ateitininkų sendraugių 
poilsio ir studijų savaitė 

rugpjūčio 4 - 1 1 d. Kennebunkport, Maine 

Raminta 
Marchertienė 

Cikadų medžiotojai Ateitininkų namu gegužinėje. Erikas ir 
Danius Anužiai. 

Atvykę j Ateitininkų sendraugių poilsio ir studijų savaitę ne tik turėsite 
progą pasigrožėti tėvų pranciškonų sodyba bei Maine valstijos gamta, 

bet ir dalyvauti turiningose vakaronėse — koncertuose, paskaitose, 
pašnekesiuose. Štai kas jūsų laukia: 

Tradicinis stovyklos atidarymo koncertas, rugpjūčio 4 d. 
Koncertuoja pianistė dr. Frances Covalesky (Kavaliauskaitė). 

Lietuviškų dainų vakaras atliekamas dainos grupės „Sodžius" iš 
Connecticut valstijos, vadovaujamas Raimondos Jalinskienės. 

Danguolė Kuolienė kalbės tema „Ateitininkijos šimtmečio sukaktis". 
Taip pat bus surengta Danguolės Kuolienės grafikos paroda. 

Ses. Onutė Mikailaitė paminės kun. Stasio Ylos 25 mirties metų ir 
100 metų gimimo sukaktis, pokalbiu „Žodžio skrydis" 

Poezijos vakare išgirsime „Lyriką ir stygą" - tai Antanina Žmuidzinaitė 
ir Izabelė Žmuidzinienė 

„Po Dievo lietsargiais per pasaulio audras" tema kalbės Vytautas 
Vebeliūnas 

Stovyklos užbaigimo koncertas, rugpjūčio 10 d. atliks operos solistė -
Danutė Mileikienė-Grauslytė 

Sendraugių savaitės kapelionas — prelatas Albertas Kontautas. 

Registruotis į Ateitininkų sendraugių stovyklą — 
Franciscan Guest House, 28 Beach Avenue, Kennebunkport, Maine 
04043. 

Registruotis (užsisakant kambarį) per raštinės administraciją: 
Adresas: RO. Box 980, Kennebunkport, ME 04046. Telefonas (207) 
967-4865 EI. pašto adresas: franciscanguesthouse@yahoo.com 

Šių metų Ateitininkų sendraugių stovyklos organizacinis komitetas 
susideda iš Juozo Rygelio, Eligijaus Sužiedėlio, Aldonos Rygelės, Laimos 
Lileikienės, Kosto Norvilo ir Alfonso Dziko. 

Jei turite klausimų, kreipkitės j Alfonsą Dziką: dzikas@comcast.net 

http://www.ateitis.org
mailto:kazys@op.net
mailto:franciscanguesthouse@yahoo.com
mailto:dzikas@comcast.net
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Summa cum laude diplomas - lietuvei 
Neseniai „Draugą" pasiekė žinia, 

jog šiemet lietuvė Dovilė Baniulytė 
aukščiausiu pagyrimu - summa cum 
laude - baigė bakalauro studijas Lo-
yola universitete Čikagoje. Nuspren
dėme susipažinti ir pakalbinti šią 
puikią studentę, kuri nemažai prisi
deda ir prie Brighton Park parapijos 
veiklos. 

- Kaip a tvykote j JAV? Kiek 
m e t ų č ia gyvenate? Kodėl studi
j o m s pas ir inkote šią šalį? 

- Į JAV atvykau 2002 metais lie
pos 13 dieną, tad šią vasarą sukaks 
penkeri metai, kaip aš esu už Lie
tuvos ribų. Atvykimas buvo labai pa
prastas - mano mama laimėjo žaliąją 
kortelę, tad visa šeima atvykome ir 
įsikūrėme Čikagoje. Man tada buvo 
18 metų, buvau ką tik išsilaikiusi 
baigiamuosius mokyklos egzaminus. 
Mokyklos baigimo diplomą man įtei
kė direktoriaus kabinete, o kai mano 
klasės draugai šventė išleistuves, aš 
jau skriejau kažkur virš Atlanto. Tė
vai neturėjo didelio entuziazmo iš
vykti iš Lietuvos, bet aš buvau labai 
užsidegusi čia atvykti ir toliau tęsti 
mokslus. 

- Pagr ind inė J ū s ų studijų sri
t i s - biologija, šalut inė - chemija. 
Kaip s u s i d o m ė j o t e š i omis sri
t imis? Kuo j o s J u s sužavėjo? 

- Biologija ir chemija yra gamtos 
mokslai, kurie beveik neatskiriami 
vienas nuo kito. Jei žmogus pasiren
ka vieną dalyką, tad nedelsdamas 
susiduria ir su pastaruoju. Susido
mėjimą gamta man tikriausiai įskie
pijo tėvai ir gyvenimas kaime, Lie
tuvoje. Užsuktas ratas, kuriame nuo 
pat pradžių esi apsuptas ir stebi gy

vūnus ar augalus, metams bėgant, 
pradedi kelti sau klausimus apie po
kyčius tave supančioje aplinkoje, kol 
galiausiai, mokyklos suole, knygose 
ieškai ir bandai atrasti bent keletą 
atsakymų. Panašiai nutiko ir man: 
kaip pasinėriau į knygas, taip tik da
bar trumpam iš jų „išbridau". Bio
logijos ir chemijos mokslai mane su
žavėjo savo paprastumu ir sąsajomis 
su daugeliu procesų, kurie natūraliai 
nutinka žmogaus gyvenime. 

- Kaip ir kodėl pasirinkote 
Loyola universitetą (Loyola Uni-
versity Chicago)? Ar studijų me
tu gavote kokių nors stipendijų, 
kurios padėjo susimokėti už 
mokslus ir pragyventi? 

- Tiksliausiai Loyola universite
tą apibūdintų lotyniškas posakis Ad 
majorem Dei gloriam - žmonių ruo
šimas nepaprastiems gyvenimams. 
Tai yra senas, gilias tradicijas išlai
kantis ir tęsiantis, bet tuo pačiu me
tu moksliniais tyrinėjimais nepra
lenkiamas jėzuitų universitetas. Ma
ne sužavėjo ne tik Michigan ežero 
pakrantėje stovintys Loyola universi
teto pastatai, bet ir dėstytojų rodo
mas dėmesys ir pagalba studentams. 

Loyola, kaip ir kiti privatūs uni
versitetai, nemažai kainuoja, tad be 
stipendijų ir artimų žmonių pagal
bos, niekaip nebūčiau išsivertusi. 
Labiausiai turėčiau būti dėkinga savo 
mamai, kuri man visada pagelbėdavo 
ir materialiai, ir morališkai. Taip pat 
esu be galo dėkinga Lietuvių fondui, 
kelis metus iš eilės suteikusiam 
stipendijas, kurios tuo metu būdavo 
didžiulė parama. Galiausiai, šiek tiek 
stipendijų padengdavo valstybė, šiek 
tiek universitetas, likusius pati pridė-

Oovilė Baniulytė kartu su profesoriumi John J. Kelly. 

Dovilė (vio .r-.je 
jteikimo. 

. r. ,̂~- r i m ' Sigita (k.) bei mama Danute (d.) po diplomų 

davau, tad taip ir susimokėdavau už 
semestrus. 

- Ar planuojate tęst i studijas 
magistrantūroje? Gal jau pasi
rinkote universitetą ir studijų 
kryptį? Galbūt planuojate ir apie 
doktorantūros studijas? 

- Bakalauras yra gera pradžia, 
bet be jokių abejonių, ketinu toliau 
tęsti studijas. Jau turiu išsirinkusi ir 
universitetą ir specialybę. Čikagos 
universitetas (University of Chicago) 
dabar bus kitas mano žingsnis, ypa
tingai norėčiau studijuoti biomedici-
nos mokslus ir vieną dieną gauti dak
taro laipsnio diplomą. 

- Ar Jus traukia mokslinis 
darbas universitete (moksliniai 
tyrinėjimai), ar labiau patiktų 
neuniversitet inė patirtis? Koki 
darbą norėtumėte ateityje dir
bti? 

- Mokslinis darbas tikriausiai 
yra vienas vertingiausių dalykų, kurį 
man suteikė universitetas. Jau me
tai, kai dirbu mikrobiologijos labora
torijoje, ir tuo labai džiaugiuosi. Ga
liu nedvejodama atsakyti, kad iš tie
sų mane mokslinis darbas labai trau
kia. Man patinka praleisti ištisas va
landas laboratorijoje, skaityti moksli
nius straipsnius ir, galiausiai, prista
tyti savo projektus konferencijose. 
Prieš kelias savaites dalyvavau meti
niame mikrobiologijos draugijos susi
rinkime, vykusiame Toronto mieste, 

• iš kurio parsivežiau nepamirštamų 
įspūdžių. Manau, nebūsiu toli nuo 
tiesos, sakydama, jog ateitį sieju su 
universitetine karjera ir darbu. 

- Papasakokite truput; apie 
save. Ar gyvenate Čikagoje vie
na, ar su šeima? Ką mėgstate 
veikti laisvalaikiu? Ar lankotės 
l ie tuviškuose reng in iuose čia, 
Čikagoje? 

- Man pasisekė, nes Čikagoje gy
vena visi man artimiausi žmonės. 
Nors mano visą laiką ir laisvalaikį 
užimdavo knygos, visada atrandu 
laiko savo šeimai. Tad dažniausiai 
praleidžiame laisvas minutes būdami 
kartu ir ramiai mėgaudamiesi vienas 

kito draugija. Esu gimusi religingoje 
šeimoje, tad nuo pat mažų dienų sek
madieniais varstydavau bažnyčios 
duris. Šią tradiciją tęsiu ir dabar, 
kantoriaudama Svč. Mergelės Mari
jos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje, Brighton Park. 

Mano tyli aistra yra muzika. Dar 
gyvendama Lietuvoje, baigiau muzi
kos mokyklą, dalyvaudavau įvairiuo
se meniniuose ir muzikiniuose rengi
niuose, o atvažiavusi čia, vis dar re
guliariai pabrazdinu gitaros stygas ir 
nuo pianino klavišų grodama nuva
lau dulkes. 

Lietuvių renginiai man patinka 
ir kai tik turiu galimybę, nuskubu į 
lietuvišką koncertą, susuktą kino 
filmą ar spektaklį. 

- Koks jausmas pabaigti uni
versitetą summa cum laude? 

- Jausmas pabaigti universitetą 
su pagyrimu yra nepakartojamas. Vi
sada yra malonu gauti įvertinimą už 
padarytą darbą, juolab, kad tas dar
bas trunka ketverius metus, o ne vie
ną dieną. Kad ir kaip didžiuočiausi 
šiuo pasiekimu, man yra žymiai svar
biau, kai profesorius, kurio paskaitų 
klausiau prieš kelerius metus, vis dar 
atsimena mano vardą ir domisi, kaip 
man sekasi. 

- Ar dažnai lankotės Lie
tuvoje? Su kuria šalimi siejate 
savo ateitį? 

- Šiuo klausimu mane prigavote, 
nes Lietuvoje nebuvau jau ketveri 
metai. Viskas taip susideda, kad tai 
mokslai, tai darbai sulaiko mane nuo 
grįžimo į Lietuvą. Be abejonės, pla
nuoju per ateinančius metus būtinai 
ten grįžti ir aplankyti artimuosius. 
Ateities nedrįsčiau prognozuoti, nes 
neįsivaizduoju, į kokį kraštą mane 
vėjai nupūs. Tačiau esu laiminga, kad 
gimiau ir augau Lietuvoje, gyvenu ir 
mokausi Amerikoje, nes šios dvi val
stybės suformavo mane būtent tokią, 
kokia esu dabar. 

- Ačiū už pokalbį ir sėkmės 
tol imesnėse studijose! 

Kalbino Aurelija Tamošiūnaitė 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS D R A U D I M O PASLAUGOS PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

IMDEfEMDEMT RE ALTO RS * 
OF ILLINOIS INC. **W^> 

Feter Panliias Reda Blekys 

A p t a r n a u j a m e Čikaga i r j o s apy l inkes 
d a u g i a u ka i p 25 me tus 

GREIT PARDUODA 
.Įrah-—| First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

A u d r i u s M i k u l i s 
lst Choice Real Propertys 

r • 
I 
I 
! Te/.; 630-205-9262 
I E-mail: amikulis@usa.com 
i Įvairus nekilnojamas turtas: 
• * Nemokamas įkainavimas 

* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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PARDUODA 

House for Sale: updated 
kitchen, 3 bedrooms, 2 bath-

rooms, garage, basement, 
garden. $257,500.00, 

S t. Charles, IL 630-513-0994 

Union Pier, Mkhigan, savininkas 
parduoda namą ramioje vietoje 

netoli ežero. Du miegamieji, 
svetainė, valgomasis, virtuve Ir 
„totft". Namas 10 m. senumo, 

naujai išdažytas. $369,00* 
Skambinkite: 26*469-4*26 

OnJuft. 
2 

Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
OakLawn, 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 sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

SIŪLO DARBA 

IŠNUOMOJA 

U N I O N P I E R , M l 
išnuomojamas 2 mieg . 

vasarnamis. Neto l i ežero, 
didelis kiemas. 

Tel . 2 6 9 - 4 6 9 - 6 6 9 3 

SIŪLO DARBĄ 

Kalifornijoje reikalinga moteris 
prižiūrėti namus ir tris 8 m., 14 m. ir 
17 m. mergaites. Septynerius metus 

išbuvusi auklė/šeimininkė grįžta 
Lietuvon. Alga, kambarys su atskira 

prausykla, maistas. 2 dienos savaitėje 
laisvos. Anglų kalba nereikalinga. 

Vairavimas naudingas, bet nebūti
nas. Kelionė apmokama. 

T e l . 5 1 0 - 3 2 6 - 3 2 6 3 

H E L P V V A N T E D 
E X P . P A I N T E R 

V V / C A R 
C A L L 8 4 7 9 8 0 7 8 8 7 

Spa Constantine grožio salonui 
reikalingi terapistai, manikiūristai, 
estetikos specialistai, registratoriai. 

Privalo turėti leidimą. 
Reziume siųsti fax. 708-233-5944, 

tel. 708-805-2696 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

Skubiai reikalingi 
VAIRUOTOJAI PERKRAUSTYTOJAI, 
dirbti Skokie perkraustymo kompanijoje. 

Tel. 847-673-3309 
Nekalbantiems angliškai, atvykti 3500 Jarvis 
A v e., Skokie, IL. Vairuotojai privalo turėti 
galiojančius IL vairuotojo pažymėjimus. 

ČIA VIETA JOSŲ 
SKELBIMUI 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-58S-9S00 

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

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairus tortai 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas per savaitę 
• Aplankykite mūsų. svetainę — www.racinebakery.com 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai Ir užkandžiai miesto centre 

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. 
sėsi. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMIJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St , 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654;773-581-8654 

STATE FARM INSURANCE 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 W. 95 St., Oak Lavvn, IL 

708-423-5900 

NAMŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REKMESYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

patogiu „lay-avvay" planu. 
Atliekame visus foto -
laboratorijos darbus. 

Darbo vai.: kasdien nuo 8 v.r. 
iki 6 v.v.; šeštadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 v.D.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

Į 3314 W. 63 St. 
Tel. 773-776-8998 

Ši ldymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzte Chicago, IL 60629 
Prekyba, Instaliavimas, aptarnavimas 
— Ucensed — Bonded— Insured 

FREE 
ESTIMATE 

7 dienos 
per savaite 

773 7784007 
773-531-1833 

NAMŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings", 

„soffits", „decks", „gutters",plokšti ir 
„shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912 

PASKOLOS ĮVAIRUS 

I N T E R B A N K 
MORTCAGE COMPANY 

Paskolos neki lnojamam turtui 
Perfinansavimas „ n o elosing costs" 

GEDIMINAS ZAREMBA 
6 3 0 9 1 5 8 8 6 5 

Illinois Residcntial Mortgagc brofccr/Bank 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
Tel. 773-776-1486 

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES. 

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ! 
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192 

com 

PIGIAUSI AVIA-BIL1ETAI Į LIETUVĄ IR EUROPA 

>W2'?'yW?Ę$00Wį'. 

mailto:amikulis@usa.com
http://www.racinebakery.com
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NETIKIU 
Apie naują V. Volerto knygą 

„Pranyko, ir tiek" 
VITALIIA DUNČIENĖ 

Ar tikrai viskas: žmonės, kaimai, 
miesteliai - pranyksta, negalėdami 
pasipriešinti negailestingam laikui ir 
nelauktom permainom!? Patirtis 
tvirtina, kad tai tikra tiesa: neliko 
kaimuose žmonių, neliko buvusių 
kaimų, net ir senos kaimo kapinaitės 
slepia savo pakrypusius paminklus 
žolėse, lyg susigėdę dėl savo amžiaus 
ar dėl gyvųjų užmaršumo. Pranyko 
viskas ir tiek... 

* * * 

Gegužės 6-tą, buvome pakviesti į 
gerbiamo rašytojo Vytauto Volerto 
knygos „Pranyko, ir tiek" aptarimą. 
Jį suorganizavo Philadelphia tauto
dailės institutas ir kultūros centras. 
Šią knygą aptarti buvo pakviestas 
profesorius V Černius iš Čikagos. Ap
tarimas buvo pradėtas perskaityta 
knygos ištrauka. Nelabai galėjau 
klausytis skaitomo teksto, nes mano 
galvoje knibždėjo klausimas be 
atsakymo - kažin kaip jaučiasi kny
gos autorius, girdėdamas savo knygos 
aptarimą. Juk autorius - tai beveik 
kaip Dievas. Jis nusprendžia, kada ir 
koks veikėjas gims, sirgs, ko ir kaip 
sieks savo gyvenime ir kaip užbaigs 
savąją kelionę. Juk tikrasis mūsų 
Kūrėjas davė mums laisvą valią nus
pręsti daug dalykų patiems. Tuo 
tarpu rašytojas savo kūrinius veda 
per kuriamą gyvenimą pats. O gal 
ne? 

Tarp knygų vertintojų buvo 
tokių, kurie savo vaikystę praleido 
kaime. Jie tvirtino, kad knygos veikė
jai yra labai tikroviškai pavaizduoti, 
pažįstami, o kaimo vaizdai - labai 
primenantys vaikystę ir todėl labai 
mieli. Tie vertintojai, kurie gimė ir 
augo mieste, dėkojo autoriui už tokį 
gražų ir mielą supažindinimą su to 
meto Lietuvos kaimu ir kaimiečių 
gyvenimu. Visi, kaip susitarę, gyrė 
kalbos gražumą, turtingumą, vaiz
dingumą, palyginimų įdomumą, daik
tų suasmeninimą. Knyga visiems: 
tiek jaunesniems tiek vyresniems -
labai patiko. 

Knygos veikėjų charakterių ap
tarimą prof. Černius pasiūlė pradėti 
nuo tėvo Dilbos - ar tėvo charakteris 
atskleistas pakankamai ar per ma
žai? Buvo visokių nuomonių. O man 
atrodo, kad knygoje sukurtas tėvo 
paveikslas toks nuostabiai tikslus, 
man pažįstamas ir mielas. Lietuvos 
ūkininkas: visada dirbantis, visada 
galvojantis, svajojantis ir visada ven
giantis savo mintis išsakyti garsiai 
kam nors kitam. Kažin kuris žmogus 
turi savyje daugiau svaresnių min
čių: ar tas, kuris jas vos užgimusias 
išsako, ar tas, kuris jas nešioja savyje 
ir brandina? Tėvas miršta netikėtai, 
pačiame jėgų žydėjime ir palieka 
krūvą našlaičių! Kažin, kodėl tokius 
išbandymus autorius paskiria savo 
kūriniams? Remiantis liaudies paste
bėjimais, sunkumai žmogų turėtų 
užgrūdinti, padaryti tvirtesnį. Ir 
tikrai, pasilikusi šeima be tėvo - sun
kiai, bet išgyvena. Atrodo, kad pati 
žemė suteikė jiems jėgų nepasiduoti 
sunkumams ir viską padaryti, kad 
gimtosios žemės gabalas nebūtų iš
dalintas, išskaidytas. 

Kai kurie vertintojai priekaištavo 
autoriui, kodėl jis netinkamoje vieto
je ir taip beprasmiškai numarino 
pagrindinį knygos veikėją Vladą? 
Kodėl autorius, taip ilgai ir gražiai 
auginęs, mokslinęs, ruošęs gyveni
mui, suradęs tikrąją meilę, taip 
staiga ir netikėtai numarina Vladą, 
nepalikęs net mažiausios vilties, kad 
ir vėl viskas bus gerai? Kitiems 
skaitytojams toks pagrindinio hero-

Rašytojas Vytautas Volertas. 

jaus likimas buvo būtinas, kad dar 
labiau būtų paryškintas istorinės 
situacijos beviltiškumas - sovietinė 
okupacija, kuri taip netikėtai užklupo 
šio ramaus žemės kampelio gyve
nimą. Pastarąją kritikų teoriją pa
tvirtino ir rašytojas. 

Tėvo Dilbos staigi ir netikėta 
mirtis nesutrikdė šeimos gyvenimo -
jie turėjo išgyventi ir viską padaryti, 
kad tik jų žemė liktų nesuskaldyta. 
Kiek aš prisimenu iš žmonių kalbų, 
žemė Lietuvos ūkininkui buvo neap
sakomai didelis ir svarbus dalykas -
turbūt svarbesnis net už gyvenimą ir 
mirtį. Todėl Lietuvą užplūdus so
vietiniams okupantams ir pradėjus 
atiminėti iš ūkininkų žemę, nebeliko 
kaimo žmonėms gyvenimo pagrindo -
neliko žemės po kojomis, pilna ta 
žodžio prasme. Viskas pradėjo pra
nykti: žmonės, žemė, meilė, ramus ir 
visiems taip gerai pažįstamas gyveni
mas... 

Kai kurie skaitytojai suprato, 
kad aptariamo kaimelio žmonės buvo 
labai tamsūs - dauguma nemokėjo 
skaityti, buvo tik vienas radijas vi
same kaime, nesidomėjo gyvenimu, 
kuris vyko toliau už jų kaimo ribų. O 
man labai norėjosi paprieštarauti. To 
meto kaimo žmonės buvo labai iš
silavinę: pažino gamtą, žinojo kada 
sėti, pjauti; mokėjo patys gydytis ir 
pagydydavo savo gyvulėlius; mokė
davo pasirūpinti maistu ir drabu
žiais; mokėdavo išspręsti visas tar
pusavio problemas. Tiesa, kad jiems 
nelikdavo laiko mokintis istorijai, 
geografijai ar poezijai. Man atrodo, 
kad to meto miestiečių ir kaimiečių 
gyvenimo būdai labai skyrėsi, nes jie 
buvo vieni nuo kitų izoliuoti ark
liukais neįveikiamų atstumų. Todėl 
netinka tas pats matavimo mastelis, 
vertinant to meto miestiečių ir kai
miečių vertybes. Bepigu dabar, kai 
visi, tiek kaimiečiai tiek miestiečiai, 
žiūri tą pačią Hollywood sukurtą 

Jono Dunčios nuotr. 

„muilinę operą" ir pagal tuose fil
muose rodomus scenarijus bando 
kurti savo gyvenimą. 

Dar daug dalykų aptarėme, ap
šnekėjome. Nežinau, kiek šnekėjome 
apie save ir kiek apie knygos vei
kėjus, juk viskas taip persipina mūsų 
mintyse, kad sunku ir beatskirti. Ir 
tai nuostabu, nes kiekvienas skaity
tojas šią knygą apšvietė vis šiek tiek 
skirtinga individualia šviesa, kad šis 
kūrinys vis suspindėtų nauja šviesa -
kaip tikras deimantas. 

Pasibaigus knygos aptarimui, 
pakalbėjo pats knygos autorius. Ger
biamas rašytojas neatsakė į visus 
mūsų iškeltus klausimus ir nepa
žadėjo „patobulinti" savo knygos. 
Autorius dėkojo visiems skaitytojams 
už dėmesį ir įvertinimą. O mes, Phi
ladelphia apylinkės lietuviai, dėko
jome gerbiamam rašytojui už nuos
tabią knygą, už sugrąžinimą į vaikys
tės laikus, už gerą žodį, už buvimą 
kartu, už parodytą meilę gimtam 
kraštui ir žmogui Mes dėkojame 
Dievui už suteiktą galimybę savo 
gyvenimo kelyje sutikti gerb. B. ir V 
Volertus ir prašome Aukščiausio, kad 
mūsų keliai dar ilgai ilgai nesiskirtų. 

Netikiu, kad nieko nelieka ir 
viskas pranyksta, kai žmogus išeina 
iš kambario, iš kaimo ar iš šio gyve
nimo. Nenoriu tikėti, kad be pėdsakų 
išnyksta kaimai, miesteliai... Pra
nyksta tik matomas žmogaus kūnas, 
sugriūna namai. Visa kita (ištartas 
žodis, atliktas veiksmas, palaikantis 
žvilgsnis) lieka visam laikui su 
mumis — pasiliekančiais. Ir knygoje 
aprašomo mažo kaimelio gyventojai 
su savo pagrindiniu herojumi Vladu 
nepranyko be pėdsakų. Jie, jų kai
mas, o tuo pačiu ir visi to meto Lie
tuvos ūkininkai, amžiams pasiliko 
įamžinti Vytauto Volerto knygoje ir 
mūsų atmintyje. 

Iš kairės l dešinę: knygos „Pranyko, ir tiek" kritikai - Teodora Dudonienė, 
Gabrielius Mironas, Ilona Babinskienė, prof. Vytautas Černius, Dalia 
Kairiūkštienė, Danutė Surdėnienė ir Vitalija Dunčienė. 

lOfM Dunčios nuotr. 

Always with Flowers 
- Visada šviežios egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
- Vestuvinės ir proginės kompozicijos 
- Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės 
- Atributikos pokyliams nuoma 
- Bažnyčių, pokylių salių dekoravimas 
- Gėlės visoms progoms i Lietuvą 

1120 State S t , Lemont, IL 
Tel. 630 257 0339; 888 594 6604 
www.alwayswithf1owers.cora teleflora 
www.alwayswithflowers.net pro 

Pristatymas " dienas per savaitę 
Čikagoje, JAV. Lietuvoje 

ir visame pasaulyje 

http://www.alwayswithf1owers.cora
http://www.alwayswithflowers.net
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LIETUVOS 
AEROKLUBO 

80-METIS 
AURELIIA DOBROVOLSK1ENE 

S. m. gegužės 5 d. Kaune, Lietu
vos aviacijos muziejuje, esančiame 
prie Dariaus ir Girėno aerodromo 
Aleksote, įvyko pirmosios visuome
ninės civilinės aviacijos organizacijos 
— Lietuvos aeroklubo (LAK) įkūrimo 
iškilmingas minėjimas. 

Prieš aštuonis dešimtmečius, 
1927 m. balandžio 27 d. Kauno Vals
tybės teatre įvyko steigiamasis Lie
tuvos aeroklubo susirinkimas. Klubo 
idėja, sekant kitų valstybių pavyz
džiu, kilo nedidelei aviacijos kari
ninkų grupei. Ypač jį steigti ragino 
leitenantas Steponas Darius, kuriam 
civilinės aviacijos sukūrimas atrodė 
svarbesnis už karinę aviaciją. Daly
vaujant gausiai lietuviškai Kauno 
visuomenei, buvo išrinkta klubo val
dyba ir pirmininkas, perskaityti klu
bo įstatai, kurie balandžio 30 d. buvo 
įregistruoti Kauno miesto savivaldy
bėje. Taip gimė, iki šiol sėkmingai 
veikiantis, ir vienijantis drąsiuosius 
Tėvynės sakalus, Lietuvos aeroklu
bas. 

Amerikos lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos (ALIAS) Čikagos 
skyrius nusiuntė sveikinimo laišką 
LAK prezidentui Stasiui Murzai. 
Kartu su padėka buvo gautas ir 
trumpas minėjimo iškilmių aprašy
mas. Kaip rašo Lietuvos aviacijos 

muziejaus Aviacijos istorijos skyriaus 
vedėjas Gytis Ramoška, kad sutilptų 
įvairių sportinės aviacijos organizaci
jų delegatai, minėjimas vyko muzie
jaus didžiojoje salėje prie „Lituani-
cos" kopijos, tarp kitų lėktuvų, sklan
dytuvų ir sraigtasparnių. Minėjimą 
vedęs LAK prezidentas atsargos pul
kininkas Stasys Murza papasakojo 
apie aeroklubo nueitą sunkų ir gar
bingą kelią plečiant Lietuvoje aviaci
jos sąjūdį, buvo pagerbti nusipelnę 
aviatoriai sportininkai ir veteranai. 
Lietuvos aeroklubą laišku pasveikino 
LAK garbės prezidentas Vytautas 
Landsbergis, Amerikos lietuvių in
žinierių ir architektų sąjungos svei
kinimo laišką pasirašė ALIAS Čika
gos skyriaus pirmininkė A. Dobro-
volskienė ir LAK garbės narys V Pe-
seckas. V Peseckas pasirūpino, kad 
skulptorius J. Šlivinskas sukurtų 
Lietuvos aeroklubui dovaną, ir minė
jimo metu toji dovana — skulptūrinė 
kompozicija, vaizduojanti transat
lantinį lakūną F. Vaitkų, kuris įvykdė 
Amerikos lietuvių organizuotą „Li-
tuanicos" skrydį per Atlantą 1935 
metais, buvo įteikta LAK prezidentui 
S. Murzai. Lietuvos aeroklubą sveiki
no Kauno meras A. Kupčinskas, Su
sisiekimo ministerijos, Kūno kultū
ros ir sporto departamento ir kitų or
ganizacijų atstovai. 

Bronius ir Bronė Nainiai. Baniutės M. Kronienės nuotr. 

Dovanos mokyklai 

LAK 80-mečio minėjimas vyko Lietuvos aviacijos muziejuje Kaune. 
Gyčio Ramoškos nuotraukos 

IANINA ŠAPARNiENĖ 

Grikpėdžių Broniaus Nainio pag
rindinės mokyklos sportininkai — 
vieninteliai šalyje kaimo moksleiviai, 
kurie nuo šiol varžybose dalyvaus 
vilkėdami iš Lietuvos olimpinio ko
miteto dovanų gautą šiuolaikišką ap
rangą. Tuo pasirūpino iš Grikpė
džių kilęs Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės veikėjas Bronius Nainys, 
nuolat remiantis savo vardu pavadin
tą mokyklą ir prašantis vaikų išlikti 
lietuviais. 

Kraštietis vėl atgabeno dovanų 
savajai mokyklai. 

Į kaimo mokyklą atkeliavo ketu
riolika komplektų sportinės aprangos 
įvairaus amžiaus berniukams ir vai
kinams — su numeriais ir užrašu 
„Grikpėdžiai". Iš jų, jei reikia, ga
lima sukurti keturis komandos ap
rangos variantus. 

„Iš mokyklos gavome žinutę, kad 
vaikinų komandai reikėtų geresnės 
aprangos važiuoti į varžybas. Mano 
dukros Laimos šeima skyrė pinigų 
dešimčiai komplektų. Aprangą varžy
boms nutarėme pirkti Lietuvoje (taip 
pigiau) ir per talkininkus pasiekėme 
mūsų šalies Olimpinį komitetą", — 
pasakojo Bronius Nainys. 

Jungtinėse Amerikos Valstijose 
gyvenančio žinomo visuomenės vei
kėjo B. Nainio vardu Olimpinio komi
teto vadovų buvo prašyta padėti 
pigiau įsigyti kaimo mokyklai šiuo
laikišką sportinę aprangą. O paaiš
kėjo, jog pinigų nereikės — grikpė-
diečiams, kol kas vienintelei Lietu
voje mokyklai, komiteto vadovai ap
rangą padovanojo. 

„Taigi, mokykla gavo apdovano
jimą iš Olimpinio komiteto. Dabar 
berniukams varžybose teks stengtis 
ir laimėti pergalių", — juokavo B. 
Nainys. 

Rėmėjas mokyklai atvežė ir Nai
nių giminės dovanų — du naujutė
laičius galingus kompiuterius su pa
pildoma profesionalia įranga: kad 
tiek moksleiviai, tiek pedagogai tu
rėtų galimybę greitai gauti norimą 
informaciją, mokyti ir mokytis. 

Tradicinio Nainių šeimos remia
mo moksleivių lietuvių-anglų kalbos 
konkurso pinigines premijas svečias 
išdalijo keturiasdešimt penkiems da
lyviams. Geriausiais Šiemet pripažin
ti septintokės Vaivos Norkevičiūtės 
darbai abiem kalbomis. O Eimučio 
Pakalnio rašinį — užrašytus kaimy
nės prisiminimus apie Sibiro tremtį 
— B. Nainys išsivežė į JAV 

Beje, nuo naujųjų mokslo metų 
nebebus devintos klasės. Dėl mažė
jančio mokinių skaičiaus mokyklą pa
laipsniui ruošiamasi uždaryti. 

„Skaudu matyti, kad kaimas silp
sta ir mažėja. Salia šeimos turi išlikti 
mokykla, tautinis auklėjimas, kad 
žmonės augtų, stiprėtų, o ne bėgtų, 
kad čionykščiai mokinukai išliktų lie
tuviško Grikpėdžių kaimo vaikais. 
Negyvenu Grikpėdžiuose jau šešias
dešimt metų, bet sugrįžęs čia vėl pa
sijaučiu kaip šios vietovės vaikas, pa
auglys ar gimnazistas, prisidėjęs prie 
laisvės kovotojų", — sakė B. Nainys, 
už nuopelnus lietuvybei bei nuolatinį 
buvusios savo mokyklos rėmimą pir
masis gavęs Pakruojo rajono garbės 
piliečio titulą. 

KVIEČIAME J LTŠI NARIŲ SUVAŽIAVIMĄ 
Lietuvių tautinių šokių institutas (LTŠI) yra savarankiška Šiaurės 

Amerikos lietuvių kultūros institucija, kurios tikslas yra tirti, ugdyti ir remti 
lietuvių tautinius šokius. Lietuvių tautinių šokių institutą sudaro nariai, gar
bės nariai ir rėmėjai. Visuotinis narių suvažiavimas yra aukščiausias LTŠI 
organas. 

Lietuvių tautinių šokių instituto valdyba - pirmininkė Danguolė 
Razutytė-Varnienė, vicepirmininkė Aldona Zander, ryšininkė Rita Kara-
siejienė, sekretorė Vida Brazaitytė, iždininkė Rėdą Pliūrienė - kviečia visus 
LTŠI narius, garbės narius ir rėmėjus į visuotinį narių suvažiavimą, kuris 
įvyks šių metų rugpjūčio 15 d., trečiadienį, „Dainavos" stovyklavietėje, šokių 
kursų metu, 7:30 v.v. Suvažiavime gali dalyvauti tik pilnateisiai nariai, 
susimokėję 2007 m. nario mokestį. Negalintys dalyvauti suvažiavime prašomi 
įgalioti LTŠI narius. 

SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ 
Suvažiavimo atidarymas - valdybos pirm. Danguolė Razutytė-Varnienė 
Mirusių narių pagerbimas 
Prezidiumo sudarymas 

Praėjusio suvažiavimo protokolo tvirtinimas 
LTŠI valdybos pirmininkės pranešimas 
LTŠI iždininkės pranešimas 
LTŠI ryšininkės pranešimas (2007 Dainų šventė Lietuvoje) 
LTŠI statuto pakeitimai 
LTŠI garbės narių patvirtinimas 
Nario mokesčio pakeitimas 
XIII Lietuvių tautinių šokių šventė Los Angeles 
Suvažiavimo uždarymas 

Papildomą informaciją apie šokių kursų registraciją, suvažiavimo detales 
Lietuvių tautinių Šokių instituto nariai, garbės nariai ir rėmėjai ras LTŠI 
žiniaraštyje nr. 47, kuris bus visiems išsiuntinėtas netrukus. Turint klausimų, 
prašom kreiptis į pirmininkę Danguolę Razutytę-Varnienę tel. 818/249-7574, 
ei. p. spindulys@aol.com arba sekretorę Vidą Brazaitytę tel. 708/280-8678, ei. 
p. vidabrazaitis@hotmail.com . 

Vida Brazaitytė 
LTŠI valdybos sekretorė 

mailto:spindulys@aol.com
mailto:vidabrazaitis@hotmail.com
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LIETUVOS BALANDŽIAI -
VENECIJOS BIENALĖJE 

v 

Sių metų Venecijos bienalėje, 
viename garsiausių šiuolaikinio me
no forumų, Lietuvai atstovaus meni
ninkai — Nomeda ir Gediminas Ur
bonai. Jų projekto „Villa Lituania" 
pavadinimas pasiskolintas iš Romoje 
esančio pastato, kuriame buvo Įsikū
rusi pirmoji Lietuvos ambasada Itali
joje (1933-1940), o okupavus Lietuvą 
ji tapo Sovietų Sąjungos nuosavybe. 
Net Lietuvai atgavus nepriklausomy
bę, pastatas vis dar priklauso Rusijai. 

Lietuva Venecijos bienalėje daly
vauja jau nuo 1999 metų ir šių metų 
ekspozicija, kurioje bus galima gauti 
informacijos apie projekto kūrimą, 
raidą, pastato istoriją bei apie dar 
niekada nerodytas Kazio Lozoraičio 
juostas, veiks nuo birželio 9 d. iki lap
kričio 21 d. 

Bendradarbiaudami su sportinių 
balandžių augintojais visoje Lietu
voje ir Italijoje, menininkai organi
zuos net dvejas balandžių lenktynes 
Venecijoje. Taip projekto autoriai 

stengsis atkreipti dėmesį, į šią pas
kutinę Rusijos okupuotą teritoriją. 

Venecijos bienalės atidarymo die
ną, birželio 9-ąją, bus surengtas ir ba
landžių varžybų pirmasis etapas. Ve
necijoje startuosiantys balandžiai 
nuskris nuo 800 iki 1,400 kilometrų 
ir pasieks Rusiją, Lietuvą, Lenkiją. 
Rudenį bus surengtas antrasis varžy
bų etapas, Venecijos kino festivalio 
metu, tąsyk balandžiai skris iš Ve
necijos į Romą. 

Šiuo metu dėl mobiliųjų telefonų 
naudojimo dažnos balandžių skraidy
mo varžybos turi būti atidėtos, nes 
baiminamasi, kad balandžiai negalės 
taikliai grįžti namo, tačiau Lietuvos 
projektas šios problemos nepabūgo, ir 
nuotraukose matomi jau iš Vilniaus 
oro uosto siuntimui į Veneciją krau
nami sportiniai balandžiai, kurie ir 
bus „Villa Lituania" pažiba. 

Ramoną Lukauskaitė 
Vilnius 
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LIUBOMIRAS 

BICHNEVIČIUS 
Mirė 2007 m. birželio 11d., 

sulaukęs 87 metų. 
Palaidotas birželio 15 d. 

Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Gimė Lietuvoje, Veiviržėnuose. Gyveno Cicero, IL. 
Giliame liūdesyje liko: žmona Vanda Poškaitė; dukros Nida 

su vyru Dainiumi Petroniu ir Silvija su vyru John Coyne; anūkai 
Jonukas, Vincukas, Alytė, Tomukas ir Larą; brolis Vladas Bikne-
vičius su žmona Gražina, seserys Jadzė Muraškienė, Modesta 
Blazaitienė, Vanda Karmazinienė, Aldutė Navickienė-Shiurila su 
šeimomis bei kiti giminės ir draugai. 

A. a. Liubomiras priklausė Wiesbadeno Lietuvių Tautiniam 
ansambliui, a.a. Balio Pakšto liaudies instrumentų orkestre grojo 
birbyne. Daugelį metų a.a. Liubomiras džiugino visuomenę savo 
orkestru. 

Nuoširdžiai prašome visus prisiminti a.a. Liubomirą savo 
maldose. 

Nuliūdusi šeima 

Ramonos Lukauskaitės nuotr. 

A f A 
SIGITAS LEIMONAS 

Netikėtai, po trumpos ligos mirė 2007 birželio 2 d. Vašingtone. 
Gimė Kaune, daktarų Stasės ir Juozo Leimonų šeimoje. Jiems 

pasitraukus nuo okupacijos, atsikėlė gyventi į Ameriką, tapo 
bostoniečiais. 

Čia Sigitas, būdamas labai gabus ir stropus, studijavo fizikos ir 
matematikos mokslus Tufts universitete, o vėliau Pennsylvanįjos 
universitete Atominės fizikos inžineriją. 

Dirbo Amerikos laivynui, kūrė povandeninius laivus. Iki mirties 
ėjo atsakingas pareigas State Department. 

A.a. Sigitas bus palaidotas šalia savo brangiausių tėvelių 
Bostono kapinėse birželio 20 d. 

Giliausiam nusiminime liko: žmona Loreta, brolis Romas, pus
seserė Birutė Čiurienė ir giminės Lietuvoje. 

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. O AK PARK AVE. 

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. Jų 
laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose, 

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

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

„Still Proudly Serving Lithuanian FamUies" 

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 

http://www.petkusfuneralhomes.com


16 DRAUGAS, 2007 m. birželio 16 d., šeštadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•Mons. Alfonsas Svarinskas ir ses. 
Nijolė Sadūnaitė atvyko į Čikagą iš 
Washington ir dalyvaus įvairiuose ren
giniuose. Salia ALTo ruošiamo Baisiojo 
birželio minėjimo sekmadienį, birželio 
17 d., jie taip pat dalyvaus priėmime St. 
Mary parapijoje, Riverside, IL, pirma
dienį, birželio 18 d. Mons. Svarinskas 7 
vai. v. šios parapijos bažnyčioje laikys šv. 
Mišias, o po to bus susitikimas parapijos 
salėje. Parapijos bažnyčia yra Riverside 
miestelio centre, Herrick ir Longcom-
mon gatvių sankryžoje. Parapijos kle
bonas yra mons. Jurgis Sarauskas. Ant
radienį, birželio 19 d., 7 vai. v. mons. 
Svarinskas ir ses. Sadūnaitė dalyvaus 
susitikime Lemonte, Ateitininkų na
muose. Visi kviečiami dalyvauti visuose 
renginiuose ir pagerbti mūsų iškilius 
kovotojus už tikėjimo laisvę. 

• L B Lemonto apylinkės valdyba 
maloniai kviečia birželio 17 d., sek
madienį, atvykti į Palaimintojo Jur
gio Matulaičio misiją paminėti Gedu
lo ir vilties dieną. 10:30 vai. r. sodely
je padėsime vainiką prie Partizano 
paminklo. 11 vai. r. misijoje bus au
kojamos šv. Mišios už tuos, kurie per 
prievartą buvo išvežti ar turėjo palik
ti savo namus, bėgdami nuo raudono
jo maro. 12 vai. PLC didžiojoje salėje 
Justinas Riškus papasakos apie jau
nimo kelionę į Sibirą. 

•Birželio 17 d., sekmadieni, ses. 
Pranciška rengia atsisveikinimą su 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija 

5 vai. p. p. — religinės muzikos va
karas. Pritariant gitarai ji paskutinį 
kartą gros ir giedos 6 vai. v. šv. Mi
šiose. Po jų — agapė. Visus kviečiame 
dalyvauti. 

•Marąuette Park specialioji tar
nyba (Marąuette Park Special Service 
Area #14) praneša, kad š. m. birželio 21 
d., ketvirtadienį, 7 vai. v. „Seklyčioje" 
bus rengiamas susitikimas su šios tar
nybos atstovais. Susitikime bus pris
tatomos išlaidų ir biudžeto ataskaitos, 
incidentų ataskaitos, apsaugos įmonės 
rekomendacijos, numatomas 2008 me
tų biudžetas ir kt. Lietuvių bendruo
menė kviečiama aktyviai dalyvauti. No
rintys sužinoti daugiau informacijos 
gali kreiptis į Ingą Dunno arba Juozą 
Polikaitį telefonu: 773-476-5999. Su
sitikimas rengiamas „Seklyčioje", 2711-
15 W 71st Street, Chicago, IL 60629. 

•Birželio 24 d. Amerikos lietuvių 
televizija nuo 12 vai. iki 8 vai. v. 
„Arabian Knights Farms" klube rengia 
Jonines. Populiariausi Čikagos lietuvių 
muzikantai ir šokėjai, žirgų pasirody
mas, pasijodinėjimas poni arkliukais 
vaikams, kliūčių ruožai, „Kunigaikščių 
užeigos" maistas, lietuviškas alus, ver
slų mugė — visa tai bus šioje šventėje. 
Automobilius pasistatyti galite 75th St. 
ir Clarendon Hills Rd. sankryžoje 
esančioje gimnazijos aikštelėje. Iš čia į 
šventės vietą jus nemokamai nuveš 
autobusai. Įėjimas — 10 dol., vaikams 
iki 11 metų — 5 dol. 

Žinios iš Kanados 

Q Prisikėlimo pranciškonų parapijos šalpos komitetas vadovau
jamas dr. Juditos Ciuplinskienės per metus du kartus surengia išpardavimus 
parapijiečių suaukotiems rūbams, baldams ir kt. Pavasariniame išpardavime 
surinkta per 16,000 dolerių. Šie pinigai išsiunčiami į Lietuvoje išlaikomą val
gyklą, kurioje nemokamai pavalgo nepasiturintieji bei mokiniai. 

G Pavasarinė kapinių lankymo diena šv. Jono kapinėse (Mississau-
ga) sutraukė keletą šimtų tautiečių iš Toronto, Hamilton ir tolimesnių apy
linkių. Per koncelebruotas šv. Mišias prasmingą pamokslą pasakė Hamilton 
Aušros vartų diakonas Bernardas Belickas, OFM. Kapinės sparčiai plečiasi. 
Ta proga parapijos salėje buvo surengta K. Manglico piešinių ir K. Kesmino 
skulptūrų paroda. Parapijos salėje svečiai galėjo pasivaišinti lietuvišku mais
tu bei gėrimais. 

Q Toronto lietuvių namuose prof. dr. Kazimieras Garšva, „Vilnijos" 
sąjungos pirmininkas papasakojo apie Vilniaus krašto lietuvių problemas. 
Aplankė lietuviškas institucijas ir išvyko atgal į Lietuvą. 

O Prisikėlimo parapijoje vysk. Paulius Baltakis, OFM, dvylikai 
jaunuolių suteikė sutvirtinimą. 

• Kanados lietuvių žurnalistų sąjunga padeda finansuoti Lietuvoje 
leidžiamą leidinį „Žemaičių partizanų vadai", kuris pasirodys dar šiais metais. 

Stasys Prakapas 

JAV LB Socialinių reikalų taryba (Lithuanian Human Services) 
neseniai išplatino prašymą įsijungti į rengiamą JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos pastato remonto vajų. Į šį prašymą jau atsiliepė nemažai žmonių. 

Pastato stogo remontui aukojo: 
25 - 40 dol. 
Vilią Marchertas, Valeria Pleirys, Vladas Sinkus; 
50 dol. 
Janina Jakševičienė, Algis Regis, Konstancija Stasiulis, Donatas 

Tijūnėlis; 
100 dol. 
Jadvyga Guodienė, Dalia ir Juozas Liubinskai, Edward Pocius, Aldona 

Underienė, kun. Ignas Urbonas; 
200 - 250 dol. 
Antanas ir Jūratė Budriai, Marija Kuprys. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ 

DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 6 0 6 2 9 
Tei.: 773-5S5~9500 

PAVASARIO VAJUS TĘSIASI 
Pralėkė žydinčiais medžiais įsisiū

bavęs pavasaris. Ateina šilti orai ir 
kiekvienas jau pasiruošęs nerūpestin
goms vasaros atostogoms. Tačiau 
Draugo fondo taryba susirūpinusi, kad 
pavasario vajus nepasiekė užsibrėžto 
tikslo ir gražūs magnetukai, atrodo, 
ne visiems priminė, kad reiktų pa
sirūpinti „Draugo" likimu. 

Besibaigiant paskutiniam pava
sario mėnesiui, Draugo fondą pasiekė 
keli įnašai, vis iš tų pačių nuolatinių 
narių. Tačiau mus nudžiugino jaunos 
studentės Lauros Berenytės, Homer 
Glen, IL 20 dolerių įnašas Draugo 
fondui. Studentė L. Berenytė prenu
meruoja ir skaito „Draugą". Jei dau
giau jaunos kartos atstovų, ypač bai
gusių studijas, atkreiptų dėmesį į lie
tuviškos spaudos svarbą, ją prenume
ruotų, tai lietuvybė Amerikoje gy
vuotų dar daug metų. Gal šios stu
dentės pavyzdys paskatins kitus 
„Draugo" skaitytojus, jaunesnius ir 

vyresnius atsiųsti savo aukas DF pa
gal išgales. Kiekvieno atsiliepimas j 
vajaus laišką yra svarbus, nes tuo pa
rodomos geranoriškos pastangos iš
laikyti tarpusavio ryšį esant toli nuo 
Lietuvos. 

Galėjome džiaugtis gražiu ir sėk
mingu operetės „Vienos kraujas" 
spektakliu gegužės 6 d., prie kurio 
sėkmės prisidėjo nuolatiniai skelbi
mai „Drauge". Tai parodo, kaip svar
bu išlaikyti tą ryšį per „Draugą", 
kaip svarbu auginti Draugo fondą, 
kuris reikalingas dienraščio leidybai. 
Auka Draugo fondui - parama 
„Draugui". 

Dėkojame visiems iki šiol aukoju
siems DF, bet laukiame ir tų, kurie 
dar nėra atsiuntę savo įnašo. Rūpin
kimės dienraščiu, kad jis būtų ne tik 
mūsų laikraštis, bet daugelio lietuvių 
kasdieninis, nuolatinis draugas. 

Marija Remienė 
DF tarybos pirmininkė 

Nauji įnašai Draugo fonde 
Su 200 - 250 dolerių: 
P Kažemek, iš viso 725 dol., Chi

cago, IL 
L.D.K. Birutės draugija, Los 

Angeles skyriaus birutietės, iš viso 
900 dol. 

Anna Kazlauskas, iš viso 850 
dol., Trail Creek, IL 

Su 100 dolerių: 
Vytautas Mažeika, garbės na

rys, iš viso 2,300 dol., Colbert, GA 
Antanas ir Dalilė Polikaičiai, 

garbės nariai, iš viso 1,700 dol., 
Westlake Village, CA 

Su 50 dolerių: 
Vytas Suopys, garbės narys, iš 

viso 1,300 dol., Melrose Park, IL 
Balys ir Elena Kondratai, gar

bės nariai, iš viso 1,375 dol., Quaker 
Hill, CT 

Elena Purtulis, iš viso 620 dol., 
St. Petersburg Beach, FL 

Bruno Andriukaitis, iš viso 50 
dol., Forest Park, IL 

Su 20 - 25 doleriais: 
Birutė Bernotienė, iš viso 110 

dol., West Hartford, CT 
Laura Berenytė, iš viso 50 dol., 

Homer Glen, IL 

Nuoširdžiai dėkojame atsiliepu
siems į pavasario vajaus prašymą. 

. 

SKELBIMAI 

Advokatas 
Jonas Cibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

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

ToUfree 24 hr. 888-77^6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www.johngibaitis.com 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

TeL (773) 847-7747. 

• Karaliaučiaus krašto lietu
viškų mokyklų paramai per Ma
žosios Lietuvos lietuvių draugiją Či
kagoje aukojo: $100 Palmira Janu
šonis, Dalius Vasys, $75 Jonas ir 
Anelė Gumbelevičius. $50 Gražina 
Kenter, George S ved. $40 Kęstutis 
Keblys. $25 Jonas Jurkūnas. $20 
Salomėja Idzelis, Meilutė Kusak. $5 
Jonas Jodka. Dėkojame visiems 
rėmėjams. „Karaliaučiaus krašto 
lietuvybei", 1394 Middleburg 
Ct., Naperville, IL 60540-7011. 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą „ D R A U G A S 99 

http://www.johngibaitis.com

