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Vokietijos kanclerė G-8 
susitikimą vadina sėkmingu 

A. Merkei ir G. W. Bushas. 

Heiligendamm, birželio 8 d. 
(,,Interfax"/BNS) — Vokietijos kanc
lerė Angelą Merkei pareiškė, kad Di
džiojo aštuoneto viršūnių susitikimas 
buvo sėkmingas. 

„Taip sakau, — kalbėjo ji, — to
dėl, kad man atrodo, jog buvo priimti 

Rh(, lERUNGOnline nuotr. 

toli siekiantys sprendimai pagrindi
niais mūsų pirmininkavimo Aštuo
nete klausimais", — pareiškė A. Mer
kei baigiamojoje spaudos konferenci
joje Heiligendamm pasibaigus susiti
kimui. 

„Kaip pagrindinį tikslą numatė

me augimo ir atsakomybės temą 
įvairiais aspektais, ir mums pavyko 
atspindėti tai baigiamuosiuose doku
mentuose", — pažymėjo kanclerė. 

J i pranešė, jog rudenį ket ina 
vykti į Japoniją, kad būtų „užtikrin
tas tolygus perėjimas į kitą pirminin
kavimo etapą". A. Merkei išreiškė 
viltį, kad kitas pirmininkavimas bus 
konstruktyvus. 

Vokietijos kanclerė Angelą Mer
kei mano, kad Didžiojo aštuoneto (G-
8) susitikime Heiligendamm Vakarų 
šalims ir Rusijai pavyko gerokai 
suartinti pozicijas dėl priešraketinės 
gynybos (PRG) elementų dislokavi
mo Rytų Europoje. 

„Mes pasistūmėjome į priekį, 
nors per dvi dienas neįmanoma iš
spręsti visų pasaulio problemų", — 
pažymėjo j i penktadienį spaudos 
konferencijoje dėl G-8 susitikimo re
zultatų. 

A. Merkei pabrėžė, kad visi susi
tikimuose svarstyti klausimai buvo 
sprendžiami skaidriai ir konstrukty
viai. 

„Mes niekam netrukdėme daly
vauti diskusijose", — pareiškė ji. 

A. Brūzga: laikas kaip niekad t inkamas 
Dalia Cidzikaitė 

Ši ir ypač ateinanti savaitė Wa-
shington, DC gausi renginiais, vie
naip ar kitaip susijusiais su Lietuva. 
Birželio 7 d. Heritage Foundation su
organizavo vienos dienos konferenci
ją dėl būsimų JAV vizų režimo refor

mų, kurios ypač svarbios Lietuvai, 
siekiančiai, kad bevizio įvažiavimo į 
JAV projektas būtų jai kuo palankes
nis. Kitą savaitę įvyks dar trys ren
giniai: birželio 12 d. Washington, DC 
bus atidengtas paminklas komuniz
mo aukoms atminti, o birželio 14 d. 
taip pat sostinėje įvyks renginys, skir

tas 85-ajai JAV ir Baltijos valstybių 
diplomatinių santykių sukakčiai pa
minėti. Jo metu tą pačią dieną, Lietu
vai minint Gedulo ir vilties dieną, 
5:15 vai. v. su vienos dienos vizitu Wa-
shington viešėsiantis Lietuvos Užsie
nio reikalų ministras Petras Vaitie
kūnas padės Nukelta į 6 psl . 

Šiame 
numeryje: 

•Iš ateitininkų gyvenimo. 
•Apmąstymai iš Ellieott 
miestelio. 
•Dainavos vaizdų 
simfonija. 
•Kelionė į Jeruzalę 
(XLVII). 
•Kiti apie mus. 
•Apie nemokamą teisinę 
pagalbą. 
•LA Birutiečių jubiliejus. 
•Lietuva žibėjo Turino 
mugėje. 
•Patyriau ieškojimo 
džiaugsmą... 

V a l i u t ų santykis 
1 USD — 2.56 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Buvusio čikagiškio koncertas 
Vii , 
filnius, birželio 6 d. (ELTA) — 

Džiazo muzikos improvizacijų vaka-
rą sostinės Sv. Kotrynos bažnyčioje 
ketvirtadienį surengęs kurį laiką Či
kagoje gyvenęs kontrabosininkas Vy
tis Nivinskas improvizavo solo ir su 
draugais. 

Vienas ryškiausių Lietuvos kon
traboso virtuozų, pasak vertintojų, 
išsiskiria brandžiu muzikiniu mąsty
mu, technikos meistriškumu, garso 
sodrumu ir ekspresija. 

33 metų V Nivinskas studijavo 
filosofiją Vilniaus universitete, ta
čiau šias studijas netrukus iškeitė į 
muziką. Džiazo scenoje debiutavęs 
1994 metais, kontrabosininkas vei
kiai įgijo patirties grodamas su Vla
dimiro Cekasino, Olego Molokojedo-
vo, Artūro Anusausko ansambliais, 
dalyvaudamas daugybėje džiazo, ro
ko, klasikinės bei šiuolaikinės muzi
kos projektų. 

Baigęs bakalauro studijas Lietu-

Vytis Nivinskas 
Eltos nuotr. 

kas studijavo Carlo Nielseno muzikos 
akademijoje Danijoje, 2000 m. debiu
tavo kaip tarptautinio džiazo projek
to „Coltrane Impressions" lyderis 
festivalyje „Vilnius Jazz". 

Po magistro studijų Jungtinėse 
Amerikos Valstijose 2005 m. grįžęs i 
Lietuvą, V Nivinskas muzikuoja su 
grupe „Riot", groja kvartete su voka
liste ir pianiste Andre Pabarčiūte, 
saksofonininku Liudu Mockūnu ir 

vos muzikos akademijoje, V Nivins- perkusininku Marijumi Aleksa. 

DRAUGAS 
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Paulas Englishas 
Eltos nuotr. 

Mažeikius 
amerikietis 
palieka su 
skaudama 
širdimi 

Mažeikiai , birželio 8 d. (ELTA) 
— Lenkijos susivienijimo „PKN Or-
len" valdomos „Mažeikių naftos" ge
neralinio direktoriaus postą ameri
kietis Paulas Nelsonas Englishas pa
lieka su skaudama širdimi ir tikina 
besirengiantis kitam „rodeo". 

„Palieku 'Mažeikių naftą' 
didžiuodamasis mūsų pasiekimais, 
tačiau nuliūdęs, jog man neteks pri
sidėti prie bendrovės būsimos sėk
mės", — penktadienį išplatintame 
laiške teigia P Englishas. Nuo liepos 
1-osios iš pareigų pasitraukiantis va
dovas tikina esąs dėkingas už jam su
teiktą galimybę prisidėti prie ben
drovės pasiekimų ir apgailestauja, 
kad „už visa tai nesulaukė jokios pa
dėkos". Tačiau jis tiki bendrovės 
ateitimi. 
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Iš Ateitininkų gyveninio 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org 

Kun. 
Antanas 

Saulaitis 
visur 

• • suspėja 

ir pas studentus Čikagos studentu draugoves susirinkime, pirmoje ei'eje: Â as Narutis. Andrius Ragas. Gediminas BiesKus, kun. 
Antanas Sauiait's Antanas Senkevičius- stovi Tomas Qu:nn. Matas Čyvas Marius Poskočimas. Kristina Quinn, Re
gina Čyvaitė, Gintarė Jonikaitė, Lina PosKočimaitė ir Julius Kasniūnas. 

Š
eštadienį, birželio 7 d., įvyko Čikagos studentų draugovės pirmas 2006-
2007 mokslo metų susirinkimas! Grupė studentų su Rasos Kasniunienės 
pagalba nutarė atkurti Čikagos studentų draugovę po daugelio metų 

pertraukos. Nors susirinkome tik kartą per šiuos metus, džiaugiamės, kad 
draugovė vėl gyvuoja! Tikimės, kad susirinksime dažniau kitais metais. 

Į šį susirinkimą Ateitininkų namuose, Lemont susirinko dvylika studen
tų. Buvo smagu atsipalaiduoti nuo darbų ir pasikalbėti su seniai matytais 

draugais. Susirinkime šnekėjome su mūsų visų gerai pažįstamu kun. Antanu 
Saulaičių. Jis mums pasakojo apie savo darbą su jaunimu Lietuvoje. Tada davė 
mums progą paklausti bet kokį klausimą. Diskutavome įvairiomis temomis — 
apie pasaulio religijas, imigrantus, 
Lietuvos dabartinę padėtį ir daugiau. 
Diskutavome kokia veikla turėtų drau
govė užsiimti. Studentai labai domisi 

savanorišku darbu ir no
riai tokiais darbais už
siimtų. Smagiai praleido
me popietę — diskuta
vome, pasijuokėme ir val
gėme skanų šokoladą. 
Labai laukiame ateinan
čių veiklos metų! 

Regina Čyvaitė 

Korp! Giedros susirinkime 
Ateitininkų namuose. Stovi 
iš k: Raminta Marchertie-
nė. Ona Daugirdienė, Rima 
Balčiūnienė, Giedrė Kon
čienė, Irena Polikaitienė, 
Rita Venclovienė. Sėdi: Da
nutė Šlenienė, kun. Anta
nas Saulaitis, Asta Kleizie-
nė. 
Konstancijos Misiūnienės 
nuotr. 

ir pas giedrininkes 
Gegužės 5 d. giedrininkes, išklausiusios 8 v. r. šv. Mi

šias Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Le
mont, už gyvas ir mirusias korporacijos nares, 

suvažiavo į Ateitininkų namus Lemont metiniam Korp! 
Giedros susirinkimui. Turėjome svečią kun. Antaną Sau-
laitj, kuris iš savo patirties mums papasakojo apie žmones 
su negalia Lietuvoje. 

Komunistų valdymo metais žmonės su negalia buvo 
vadinami nepilnaverčiais žmonėmis. Jie buvo uždaryti ir 
nematomi visuomenėje. Atkūrus Lietuvoje nepriklauso
mybę, požiūris į šiuos žmones pamažu pradėjo keistis. Di
džiulį indėlį šio požiūrio pasikeitimui padarė kunigas Ar
vydas Žygas, gimęs ir užaugęs Cicero lietuvių telkinyje, 
Čikagos priemiestyje. Jis atkūrė ateitininkus Lietuvoje ir 
reikalavo, kad kiekvienose ateitininkų studijų dienose ir 
akademijose dalyvautų žmogus su negalia. Tik pradžioje 
buvo girdėti pasisakymai — „Kam jų reikia? Jie tik truk
do...", kurie po kiek laiko pranyko. Kitas asmuo — Čika
goje gimęs ir užaugęs Vitas Underys — jau daugelį metų 
tęsia kitų išeivijos lietuvių pradėtą darbą, kad Lietuvos 
mokiniai su negalia lankytų mokyklas kartu su visais 

mokiniais, o ne tik jiems skirtas mokyklas. Tai buvo di
džiulis išeivijos įnašas į Lietuvos žmonių nuomonės keiti
mą apie žmones su negalia. 

Lietuvoje dabar jau yra organizacijų ir bendrijų 
žmonėms su negalia, pvz., kaip „Viltis", „Tikėjimas ir 
šviesa" ir kt. „Vilties" bendrija turi centrus 52 miestuose. 
Jos vadovė Dana Migaliova. Paveiktos kun. Antano pasa
kojimo, pradėjome galvoti, kaip mes, giedrininkes, nors ir 
maža parama galėtume prisidėti prie Lietuvos žmonių su 
negalia gerovės. 

Antroje susirinkimo dalyje sužinojome, kad premiją 
— „Moteris labiausiai pasižymėjusi krikščioniškoje idealų 
tarnyboje" — iš dviejų maža persvara laimėjo Lina Gervy
tė. Lina dirbo Tailande su labiausiai atstumtais varguo
liais pagal Motinos Teresės pavyzdį. Šiuo metu Lina dirba 
nepaprastai sunkų darbą, su paaugliais berniukais, gyve
nusiais gatvėje, kurie pasižadėję keisti savo gyvenimo bū
dą, mėgina gyventi sveikai ir naudingai. Piniginė premija 
yra dalijama iŠ prel. Juozo Prunskio įsteigto fondelio, lai
komame Lietuvių fonde. Sužinojus, kad yra užtektinai pi
nigų, giedrininkes paskyrė antrą premiją Vitalijai Mikly-
čienei, gyvenančiai Kaune ir daug prisidėjusiai prie „Ca
ritas" veiklos vystymosi Lietuvoje. Plačiau apie šias mo
teris bus parašyta vėliau. 

Raminta Marchertienė 
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APIE VYSKUPĄ KIPRIJONĄ 
v 

Sių metų 20-oje bendrojoje tre
čiadienio audiencijoje, gegužės 6-ąją, 
beveik trisdešimt tūkstančių mal
dininkų klausėsi Benedikto XVI mo
kymo apie III amžiuje gyvenusį vys
kupą Kiprijoną, kuris tapo pirmuoju 
Afrikos vyskupu kankiniu. 

Šventasis Kiprijonas gimė tur t in
goje pagonių šeimoje Kartaginoje, 
šiaurės Afrikoje. Sulaukęs 35 metų 
amžiaus atsivertė į krikščionybę. Po 
krikšto Kiprijonas rašė, jog j am buvo 
sunku priimti tai, ką Dievo gailes
tingumas siūlė, nes buvo prisirišęs 
prie praeities gyvenimo klaidų, silp
nybių ir blogų troškimų. Pasak Kip
rijono, atnaujinančio krikšto vandens 
pagalba jis buvo nuplautas, jo širdis 
buvo pripildyta šviesos, jis atgimė 
nauju žmogumi. Netrukus po atsiver
timo Kiprijonas buvo išrinktas ku
nigiškai tarnystei bei paskirtas vys
kupu. 

Po ypatingai žiaurių krikščionių 
persekiojimų 250 metais, Kiprijonas, 
jau kaip vyskupas, visas jėgas pri
valėjo skirti rūpinimuisi krikščionių 
bendruomenėmis, mat daugelis tikin
čiųjų palūžo ir grįžo į pagonybę. 
Pasibaigus persekiojimams prasidėjo 
ginčai bendruomenės viduje, a r gali
ma vėl priimti atpuolusiuosius. Be 
kita ko, prasidėjo diskusija t a rp 
Kiprijono ir Romos vyskupo Stepono 
dėl pagonių krikšto, suteikto krikš
čionių eretikų, galiojimo. Bū ten t 
šiomis sunkiomis aplinkybėmis su 
nupuolusiais krikščionimis vysk. 
Kiprijonas buvo griežtas, bet lanks
tus. Jis skatino krikščionis padėti 
maru sergantiems pagonims, gynė 
Afrikos krikščionių Bažnyčios tradi
cijas, tačiau kovojo su netinkamais 
papročiais bei nuodėmėmis, ypač su 
godumu. 

Vysk. Kiprijonas mums taip pat 
paliko ne vieną traktatą ir laišką. 
Dažniausiai savo raštais siekė pas
toracinių tikslų, stiprino bendruo
menes bei ragino tikinčiuosius tinka
mai elgtis. Nors ir pabrėžė, kad Baž
nyčia yra viena, tačiau išskyrė ma
tomą Bažnyčią — hierarchinę ir ne
matomą Bažnyčią — mistinę. J i s 
labai griežtai pasisakė, kad už Baž
nyčios nėra išgelbėjimo ir kad negali
ma turėti Dievo kaip tėvo, jei Baž

nyčia nėra kaip motina. Pasak vysk. 
Kiprijono, Bažnyčios viena iš pagrin
dinių savybių yra vienybė, kurią sim
bolizuoja vientisas Kristaus apsiaus
tas tunika, o ši vienybė visiškai atsi
skleidžia Eucharistijoje. 

Katechezės metu Benediktas 
XVI prisipažino, kad jam labiausiai 
pat inka Kiprijono mokymas apie 
maldą ir jo knyga „Tėve mūsų". Sv. 
Kiprijonas, sakė Ganytojas, mus 
moko, kad „Tėve mūsų" maldoje pa
rodoma, kaip reikia taisyklingai mel
stis. Šventasis kankinys mus moko, 
jog malda yra vieša ir bendruomeniš
ka, o tas, kuris meldžiasi, nesimel
džia tik už save, bet už visą žmoniją. 
Asmeninė ir liturginė malda yra 
glaudžiai susijusios. Net ir vienumo
je, uždarytame kambaryje krikščionis 
nesako „Tėve mano", bet — „Tėve 
mūsų", nes žino, kad visur ir bet 
kokiomis aplinkybėmis jis yra to pa
ties Kūno narys. Kai kalbame „Tėve 
mūsų" maldą, Dievas atpažįsta savo 
Sūnaus mums paliktus žodžius. 

Ganytojas taip pat priminė vysk. 
Kiprijono mokymą, padedantį ir šiais 
laikais t inkamai švęsti Liturgiją. 
Taigi, melstis reikia ramiai ir kukliai, 
laikantis disciplinos. Meldžiantis esa
me Dievo akivaizdoje, todėl tiek kūno 
laikysena, tiek balso tonas turi būti 
malonūs Dievui. O tuo metu, kai su
sirenka visi tikintieji ir švenčia die
viškas atnašas kartu su kunigu, yra 
privalu nepamiršti kuklaus nuolan
kumo ir balsų darnos. Prašyti Dievo 
nereikia beribe žodžių gausa, nes 
Dievas klausosi ne balso, bet širdies. 
Širdis yra maldos intymi vieta, kur 
gyvena Dievas. Būtent čia įvyksta 
susitikimas, kai Dievas kalba žmogui 
ir žmogus klausosi Dievo, kai žmogus 
kalba Dievui ir Dievas klausosi žmo
gaus - ir visa tai per vienintelį die
višką Žodį. 

Galiausiai, mokymo pabaigoje 
Ganytojas pakvietė visus tikinčiuo
sius išlaikyti atvirą širdį, apie kurią 
kalba Šventasis Raštas (plg. 1 Kar 
3,9) bei Bažnyčios Tėvai, kad galėtu
me pilnai pajausti, jog Dievas yra mū
sų Tėvas ir kad Bažnyčia, šventa Kris
taus Sužadėtinė, yra mūsų Motina. 

Pagal „Vatikano radijq" parengė 
N. Š m e r a u s k a s 

Vilniuje. LITEXP0 parodu rūrr- tose susitikimo metu buvo svarsto
mos griiimvbės kaip pr i t raukt i daugiau JAV kompanijų i parodas, r e n 
giamas l i e t u v o j e . 

U kaires A iov /as T a r . ,-das LiTFXPO d " - e k * o r , u : i ngnd^ S u s e n ę 
iB international prez idente ir LB Garbes g e n e r a l i n e konsule. Klaudius 
Adomaitis. CEP internat ional viceprezidentas. 

K^§^«! Wf<r IBI 

j ;..;:,- 'X 

Braškantis pašto 
vežimas 

DALIA CIDZIKAITE 

Prisimenu, kai man būnant mažai, kas nors paklausdavo, kuo 
norėčiau būti užaugusi, nedvejodama atsakydavau — laiškaneše. 
Šią profesiją įsimylėjau vieną iš daugybės vasarų, praleistų pas 

močiutę kaime. Rytais matydavau mūsų gatvės laiškanešę einančią mies
telio pašto link, o po kokių trijų ar keturių valandų ji traukdavo jau kita 
kryptimi — į savo namus, bet prieš tai lėtai ir neskubėdama užsukdavo tai 
pas vieną, tai pas kitą kaimyną. Pamačiusi ją dar iš tolo, jau skubėdavau 
prie kelio, o jei žaisdavau kokį nors žaidimą, vis tiek stengdavausi būti 
kuo arčiau jos, kad nors akies krašteliu pamatyčiau, ar suka į mūsų kiemą 
ar ne. Norėjau būti pirmoji paimsianti močiutės užsakomą „Valstiečių 
laikraštį", o tuo labiau — netikėtai kažkieno parašytą laišką. 

Skirtingai nuo kitų vaikų, turėjusių svajonę tapti kosmonautais, vai
kų gydytojais, kirpėjomis ar tolimųjų reisų vairuotojais, mano roman
tiškas įsimylėjimas į laiškanešio profesiją užsitęsė kiek ilgiau. Man atrodė, 
kad tėvai ne juokais ėmė nuogąstauti, jog mano svaičiojimai apie tai, kaip 
gerai būtų iš karto po darželio įsidarbinti laiškaneše, ims ir visiems lai
kams įstrigs mano galvoje. Šalia to, kad labai nenorėjau pradėti eiti į 
mokyklą ir nejaučiau jokio smalsumo tai naujai vietai — mane tikrai 
žavėjo laiškanešio darbo nuoširdumas ir paprastumas. Pasilabini su žmo
nėmis, persimeti vienu kitu žodžiu, sužinai paskutines naujienas ir, žiū
rėk, po kelių valandų jau esi namuose. 

Šiais laikais turbūt retas laiškanešys, ir ne tik jis, tokiomis rožinėmis 
spalvomis piešia šiuolaikinio laiškanešio paveikslą. Kitaip apie šią profe
siją galvojame ir mes. Atrodo, jog su kiekviena diena vis labiau ir labiau 
paniurstame dėl laiku neatėjusio laiško, laukiamo siuntinio, kasdieninio 
laikraščio... „Draugo" darbuotojai, taryba ir jo skaitytojai bei prenumera
toriai — ne išimtis. Vos ne kasdieną į „Draugo" redakciją arba adminis
traciją paskambina arba parašo skaitytojai, leisdami mums žinoti, jog 
„Draugas" neatėjo nei vakar, nei užakar, nei prieš savaitę... O neretai — 
ir visai neatėjo. 

Ilgą laiką ne vienas mūsų prenumeratorius galvojo, jog dėl vėluojan
čio dienraščio kaltas yra pats „Draugas" bei jo darbuotojai. Tačiau pasku
tiniu metu amerikiečių žiniasklaidoje pasirodę keletas straipsnių ir repor
tažų apie nekaip dirbantį paštą, norisi tikėti, tokio kaltinimo jei ir nepa
naikino, tai bent jau gerokai sušvelnino. Pasak paskutinių pašto skyrių 
darbo tyrimų, čikagiškis paštas yra pats prasčiausias. Apie tai rašoma ir 
birželio 1 d. „Chicago Tribūne" išspausdintame straipsnyje „Avvful Mail 
Service Starts at Sąuare 1". 

Jame rašoma, jog Čikagos ir jos apylinkių gyventojams, organizaci
joms, privačiam ir valstybiniam verslui pradėjus masiškai skųstis blogu 
pašto darbu, ypač po to, kai visai neseniai pašto paslaugos pabrango (dėl 
to nuo birželio 1 d. pabrango ir „Draugo" prenumerata į Kanadą, Lietuvą 
ir kitas užsienio šalis), JAV pašto valdžia pradėjo aiškintis tokių skundų 
priežastis. Pasak straipsnio autorės Alexa Aguilar, priežasčių ilgai ieškoti 
nereikėjo, ne viena jų išlindo kaip yla iš maišo: klaidingi adresatų duo
menys pašto skyrių duomenų bazėse, pasenusi įranga, nevykusi laiška
nešių priežiūra ir apskritai netinkama darbo etika. Šį sąrašą, žurnalistės 
teigimu, būtų galima tęsti ir tęsti. 

Cikagiškio pašto darbas primena per visas siūles plyštantį paltą ar vis 
dar važiuojantį, bet labai jau braškantį vežimą, kuris, žiūrėk, ims ir sus
tos kur nors pakely, nepasiekęs savo tikslo. Neretai jis to tikslo ir nepa
siekia, nesvarbu, kad pašto skyrius įsikūręs čia pat adresato panosėje. 
Norėtųsi tikėti, jog paskutiniu metu tuo braškėjimu susirūpinę pašto-
vežimo prižiūrėtojai sugebės tokį lėtą ir nepatikimą važiavimą pataisyti. 

Na, o atidesni „Draugo" skaitytojai jau, turbūt, pastebėjo, jog nelauk
dami, kol paštas ims lopyti savo skyles, pasiūlėme naują paslaugą — 
tiems, kurie išgali ir nori, dienraštį užsisakyti pirma klase. Tokios pa
slaugos kaina siunčiant kiekvieną dieną yra 340 dol., o visus savaitės 
numerius siunčiant kartą per savaitę — 240 dol. Taip pat galvojame ne
tolimoje ateityje pasiūlyti visą „Draugą" skaityti ir prenumeruoti inter
netu. Taip — įprastu paštu, pirma klase ir internetu — bandysime 
patenkinti kuo didesnį dabartinių ir būsimų „Draugo" skaitytojų būrį, 
prisitaikyti prie jų poreikių. O kol kas nenuleiskime rankų ir dar kartą 
surinkime numerį 773-533-7520, kuriuo paskambinus galima pasiskųsti 
braškančiu pašto darbu. 

Remkite ir platinkite 
katalikišką spaudą 
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IUOZAS GAILA 

Anksčiau viename straipsnyje 
rašiau apie segregacijos panaikinimą 
ir prezidento Lyndon Johnson „Di
dingos visuomenės" (The Great So-
ciety) kūrimą Amerikoje. Visuome
nės, kurios kiekvienas narys, kad ir 
koks jo tikėjimas, rasė, odos spalva, 
būtų laikomas lygiaverčiu taip, kaip 
Dievas jį sutvėrė ir įstatymas reika
lauja. Ir taip kraštas, kuriame tiesiog 
buvo įteisintas rasizmas, tapo labiau
siai žmogaus teises ginančiu kraštu 
žmonijos istorijoje. Norint neįžeisti 
žmogaus dėl jo profesijos, šlavikui ar 
šiukšlių rinkėjui buvo nukalti „atma
tų techniko", „higienos priežiūros 
specialisto" ir pagaliau „sanitarijos 
inžinierių" (waste technician, hy-
giene maintenance specialist, sanita-
tion engineer) titulai. Sekretorės pa
vadintos „administracijos profesio
nalėmis" (administration professio-
nals). Už minimalų valandinį atlygi
nimą dirbantis parduotuvės pardavė
jas buvo „pakrikštytas" „bendradar
bio" (associate) vardu. 

v 

Šiandien Amerikoje individo ar 
mažumos teisės nusveria daugumos 
teises. Neretai policininkas, sustab
dęs automobilį, kuriame surado gin
klą ir įrankius nusikaltimui vykdyti, 
turi įrodyti, kad jis turėjo rimtą prie
žastį vairuotoją stabdyti. Neįrodžius, 
laikoma, kad automobilyje padaryta 
krata buvo nelegali ir vairuotojas, 
neabejotinai nusikaltėlis, paleidžia
mas. Jį gins mokesčių mokėtojų lėšo
mis pasamdytas advokatas, ir išėjęs i 
laisvę jis ir toliau bus pavojingas 
visuomenei. 

Tačiau dabar Amerikoje ne visa
da ir ne kiekvieno žmogaus teisės 
taip skrupulingai saugojamos. Taip, 
kaip prieš pusšimtį metų Amerikoje 
visi buvo lygūs, bet lygiausi - bal
taodžiai, ypač anglosaksai, tai šian
dien lygiausi yra mažumų atstovai, 
ypač jei jie yra juodieji. Policija nere
tai turi aiškintis, jei vienos rasės 
areštuotųjų skaičius viršija tos rasės 

gyventojų procentą krašte, nors tos 
rasės individai atlieka daugiausia 
nusikaltimų net ir tarp savųjų. Štai 
NY oro uoste tikrinami keleiviai, kad 
tarp jų nebūtų teroristų. Visų patik
rinti neįmanoma, tad kruopščiam 
patikrinimui parenkami keleiviai 
daugiau ar mažiau panašūs į arabus. 
Bet tuoj pat pasipylė skundai, kad tai 
rasistinis požiūris ir įsakyta tikrinti 
tik kas kelintą, nepaisant jo rasės. 
Tad jei tas „kelintas" pasitaikys bal-
taodė senutė, ji bus nuodugniausiai 
tikrinama, o šalia jos stovintis arabas 
lengvai praleistas. Jei ieškomas nu
sikaltėlis yra juodasis, retai policija 
ar žiniasklaida tai paminės. Tik iš 
aprašymo bus galima spėti, kad tai 
juodaodis. Tai įsigalėjusio „politinio 
korektiškumo" (political correctness) 
išdava. Ne teisumo, bet korektiš
kumo. 

Įsigalėjo ir naujasis tolerantišku
mas. Tolerantiškumas kitaip mąs
tantiems, kitaip tikintiems, kitokį 
gyvenimo būdą pasirinkusiems, kitų 
tautybių atstovams. Bent viešai išny
ko paplitę anekdotai apie lenkus (po-
lish jokės), apie homoseksualus ir 
apskritai apie mažumas. Bet yra ir 
išimčių, žinoma, nerašytų. Galima 
pašiepti, kritikuoti katalikus, protes
tantus fundamentalistus, niekinti jų 
religinius simbolius, net pasišauta 
keisti Amerikos didžiausios šventės -
Kalėdų - vardą. Kai kuriose mokyk
lose, valdžios įstaigose, parduotuvėse 
Kalėdų šventę bandyta pakeisti į 
„Žiemos saulėgrįžos šventę" (Winter 
Solstice) o kalėdinę eglutę, nors ši 
krikščionių pasisavinta iš pagonių, 
keisti į „draugystės medį" (Friend-
ship tree). Ironiška, jog prieš daug 
metų krikščionys protestavo, kad 
Kalėdų šventės tapo sukomercintos, 
kad parduotuvės išnaudoja Kalėdas 
tik pasipelnyti. Tuometinis Baltimo-
re lietuvių parapijos klebonas mon
sinjoras Liudvikas Mendelis, pasisa
kydamas prieš vertelgų pasinaudo
jimą Kalėdų šventėmis, net knygelę 
anglų kalba „Grąžinkime Kristų į 
Kalėdų šventes" išleido. Pernai, kai 

parduotuvės pradėjo kratytis Kalėdų 
vardo, o „Wal-Mart" parduotuvių tin
klas uždraudė savo pardavėjams 
sveikinti pirkėjus su „Merry Chris-
tmas", kilo ne tik protestantų funda
mentalistų, bet ir apskritai konser
vatyviųjų amerikiečių pasipiktini
mas, tad „Wal-Mart" ir kitos parduo
tuvės tuoj sugrįžo prie „Merry Chris-
tmas". 

Keisčiausia Amerikoje su tuo 
Bažnyčios ir religijos atskyrimu nuo 
valstybės. Juk ant pinigų minimas 
Dievas, prisiekiama ant Biblijos, 
dabar ir ant Korano, bet iš vienos val
stijos teismo rūmų buvo pašalinta 
statula su Dešimt Dievo įsakymų. 
Tuo tarpu Laivyno akademijoje An-
napolis mieste buvo statoma sina
goga žydams kadetams. Sinagoga 
pastatyta, nors Akademijoje yra di
džiulė koplyčia, kuria gali naudotis ir 
naudojasi visų religijų kadetai, iš 
4,000 kadetų tik 30 buvo žydai, be to, 
visai netoli už Akademijos ribų yra 
sinagoga. 

Prieš „Didingos visuomenės" 
epochą, Amerika buvo gana purito
niška, nors ir dabar, palyginti su Va
karų Europa, ji tokia yra. Hollywood 
filmai visada buvo perkrauti žudy
mais, siaubu, sadizmu, bet kūno ap
nuoginimas, vulgari kalba, keiksmai 
buvo tabu. Katalikai buvo įpareigoti 
sekti vadinamo „Padorumo legiono" 
(Legion of decency) nurodymais, ko
kių filmų iš viso nežiūrėti. Savo laiku 
didžiausią „šoką" sukėlė filmas „Go-
ne with the wind", kuriame aktorius 
Clark Gable taria: „I don't give a 
damn". Šiandien juokingai skamba, 
kad žodis „prakeikimas" (damn) ga
lėjo padaryti tokį įspūdį, kai dabar 
retas filmas apsieina be keturių rai
džių keiksmažodžių, kurie, reikia ar 
nereikia, kaišiojami ir į moterų akto
rių lūpas. 

Anksčiau filme net vedusių pora 
nebuvo rodoma lovoje, o šiandieną 
turbūt nėra filmo, kuriame aktoriai 

joje neatsidurtų. Anksčiau cigarečių 
rūkymas filme buvo tiesiog būtinas: 
tuo rūkantis aktorius turėjo sukurti 
vyriškumo, tvirtumo įvaizdį, o rū
kanti aktorė - rafinuotumo, seksu
alumo. Tačiau prasidėjus kovai prieš 
rūkymą, tai iš filmų pranyko. Iš tik
rųjų dabartinių filmų siužetuose, 
ta rp keiksmų lavinos, žudynių, sek
so, vijimosi automobiliais scenų, ak
toriams net nebūtų laiko rūkyti. Tad 
rūkymas iš filmų pranyko kaip dū
mas. Tačiau dar berūkantieji susirgę 
kelia bylas tabako bendrovėms, kiti 
net ir milijonus laimi, nors jau dau
giau nei keli dešimtmečiai buvo būg
nijama apie rūkymo žalą. 

Apskritai, šioje „Didingoje visuo
menėje" įsigalėjo bylos už žalą. O ta 
žala gali būti ir nusiplikinimas karšta 
„McDonald's" restorano kava, ir 
prarastos kelnės korėjiečių valykloje. 
Nusiplikinusiajai buvo atlyginta ke
liais šimtais tūkstančių dolerių, o 
praradęs kelnes šiandien reikalauja 
67 milijonų vietoj jam pasiūlytų 
12,000 dolerių. Kelnės jau surastos, 
bet nukentėjęs jų neima ir toliau iš 
korėjiečių reikalauja milijonų už, 
anot jo, patirtus išgyvenimus. Beje, 
jis juodaodis, dirbantis teisėju Wa-
shington. 

Dabartinėje Amerikoje ypač tapo 
populiarūs įvairūs atsiprašymai. Re
ta savaitė, kad kokia nors garsenybė 
už ką nors viešai neatsiprašytų. Do
minuoja milijonus uždirbantieji įvai
rių šakų sportininkai. Ir už Įvairių 
narkotikų, steroidų naudojimą, ir už 
važinėjimą neblaivios būklės, ir už 
nelegalias lažybas, ir už muštynes, ir 
už nepadorias grimasas žiūrovų atž
vilgiu, ir už savo antrųjų pusių ap-
kūlimą... Pasiteisinimas, kuris la
biausiai visuomenei priimtinas, tai -
„bad judgment". Nerandu šiam posa
kiui tikslaus lietuviško pakaitalo, gal 
tai būtų „neapgalvotas elgesys". Tuo 
teisinasi ir kyšius ėmęs politikierius, 
ir Baltuosiuose rūmuose su jauna 
tarnautoja ištvirkavęs prezidentas, ir 
nepilnamečius tvirkinę mokytoja, 
mokytojas bei kunigas, ir vyskupas, 
tokius kunigus kėlęs iš vienos parapi
jos į kitą, ir apie bendrovės tariamą 
pelną melavęs bei šimtus milijonų 
nusukęs bendrovės prezidentas, ir 
savo panai atlyginimą padvigubinęs 
Pasaulio banko prezidentas, ir vyras, 
neištikimas savo žmonai, ir radijo ar 
televizijos pranešėjas už įžeidžiantį 
žodį ar sakinį, nukreiptą prieš mažu
mas. Atlaidi Amerikos visuomenė. 
Ypač atlaidi, kai apgailestaujantysis 
už savo elgesį pasirodo prieš televizi
jos kameras su žmona ir savo vaikais. 
Žiūrovus paveikia jo, laikančio žmo
nos ranką, kuri tiesiog su susiža
vėjimu ir ašaromis akyse žvelgia į jį 
atsiprašinėjantį, vaizdas. Dažniau
siai jis savo atsiprašymą baigia palin
kėdamas klausytojams ar žiūrovams 
Dievo palaimos (God bless you all). 

Bus daugiau. 

J. Gailos ei. pašto adresas: 
qo i la l@ver izon.net 

Jono K: įuotr. 
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DAINAVOS VAIZDŲ SIMFONIJA 
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Paulius Jurgis Jankus (redakto
rius) „Dainava 50". Išleido Amerikos 
Lietuvių Romos katalikų federacijos 
jaunimo stovykla „Dainava". 75 psl., 
kietais viršeliais. 

Prieš metus jaunimo stovykla 
Dainava šventė savo penkiasdešimt
meti. Ta proga buvo suruošta stovyk
los šventė, o jos metu pažadėta ne
trukus išleisti ir leidinį. Šventės me
tu jau buvo parodyti to leidinio met
menys ir kai kurios numatytos įdėti 
nuotraukos. Dabar šis 1,000 egzem
pliorių leidinys jau išspausdintas. 

Neaišku, ar įdomaus sutapimo 
dėka, ar pasigilinus į Dainavos istori
jos archyvus, leidinio viršelio spalvos 
yra mėlyna ir balta. Šios spalvos prieš 
maždaug 25-erius metus buvo oficia
liai Direktorių tarybos parinktos 
Dainavos spalvomis. Viršelis papuoš
tas Dainavos jubiliejiniu ženklu, kurį 
sukūrė dailininkė Taura Zarankaitė-
Underienė. Jis yra meniškai patrauk
lus ir lietuviškai sentimentalus, lei
dinyje yra panaudotas net 28 kartus. 

Leidinys yra prabangaus albumo 
formato - maždaug 9 colių aukščio ir 
11 colių pločio. Storis su kietais vir
šeliais sudaro 3/8 colio. Lapai yra 
storoki, kreidinio popieriaus ir deri
nasi prie kuriamo reprezentacinio 
albumo įvaizdžio. 

Įvado vietoje išspausdintas Tary
bos pirmininko Kastyčio Giedraičio 
žodis, pasakytas per jubiliejinę šven
tę. Po jo - Dainavos 50 metų jubi
liejinės šventės, įvykusios 2006 m. 
rugsėjo 2-3 dienomis, fotomontažas, 
užimąs du puslapius. Toliau - Jadvy

gos Damušienės sveikinimai Dai
navos jubiliejaus proga. 

Leidinys susideda iš dviejų, maž
daug tokio pat ilgumo pagrindinių 
dalių. Tai organizacijų stovyklų apra
šymai su nuotraukomis ir Dainavos 
vaizdai - gamta ir grožis. Stovyklų 
aprašymai pradedami „Lithuanian 
Heritage" stovykla. Toliau - Jaunųjų 
ateitininkų, Lietuvių fronto bičiulių, 
Moksleivių ateitininkų, Mokytojų, 
Sendraugių ateitininkų, Nekalto 
Prasidėjimo seserų, skautų ir Tau
tinių šokių mokytojų stovyklos. Sto
vykla lietuvių kilmės vaikams apra
šyta lietuviškai ir angliškai. Visi kiti 
aprašymai yra lietuvių kalba. Beveik 
be išimties, aprašomos dabartinės 
stovyklos, nors užsimenama apie kai 
kurių stovyklaujančių grupių ilgame
tį lojalumą Dainavai. 

Antroji dalis prasideda spalvingu 
šešių puslapių fotomontažu apie 
Dainavos stovyklą. Skoningai išdės
tytos dvidešimt devynios, daugiausia 
spalvotos nuotraukos. Jose matome 
laukines gėles, plačiašakį ąžuolą, 
lietuviškus kryžius, smūtkelį, grybą, 
Spyglio ežerą, vabzdžius, trispalvę, iš 
medžio išdrožtą Dainavos iškabą, 
padabintą Vyčio kryžiumi ir Gedimi
no stulpais. Taip pat šiame montaže 
matome mergaičių namelį, „Baltuo
sius rūmus", paminklą Romui Kalan
tai atminti, paukščius, Spyglio prie
plauką ir keletą gyvūnų. Visa tai, ži
noma, tėra tik graži stovyklos aplin
ka, bet ne jos širdis. Montaže ma
toma stovykla yra be stovyklautojų. 
Sumaniai tie gausūs ir spalvingi sto
vyklautojai jau buvo parodyti iš
vardintų stovyklavusių grupių 

skyreliuose. 
Penkiuose likusiuose skyreliuo

se, beveik be jokių žodžių, parodo
mas Dainavos rytas, Dainavos audra, 
vasaros šiluma, Dainavos ruduo ir 
Dainavos žiema. Bene dramatiškiau
sios nuotraukos - jų iš viso trylika -
sutelktos Dainavos audrų skyrelyje. 
Gražiai, bet be gamtos sukeltos įtam
pos, atrodo ir kiti skyreliai. Vasaros 
šilumoje matome besimaudantį jau
nimą. Ruduo keičia medžių lapų spal
vas. Prie jų man sentimentus sukelia 
stovyklos tiltelis, naujai perstatytas 
mano dviejų sūnų - Aido ir Aro -
prieš maždaug 25-erius metus. Žiemą 
Dainava mažiau aplankoma, tačiau 
nelieka vieniša. Nuotraukose ma
tome čiuožėjus ir baltai pasipuošusią 
stovyklą. 

Albumas baigiamas dramatiškiau
sia ir, sakyčiau, stipriausia dalimi. 
Tai Dariaus Polikaičio sukurtos dai
nos „Dainava" žodžius puikiai ilius
truojančios penkiolika nuotraukų. 
Štai tie iliustruoti žodžiai: „Jau tam
su, visur tylu. Rodos viens esi pa
sauly. Ta naktis neša mintis per lau
kus į Dainavą. Ten mano svajos, ten 
sapnai. Ten palikau senus draugus. 
Tenai miškai, ežero krantai, tyliai 
kalba 'Grįžki tu pas mus'." 

Kai Dainavos Direktorių taryba 
prieš porą metų ieškojo numatomo 
išleisti leidinio redaktoriaus, ji krei
pėsi ir į mane. Kartu su žmona Gra
žina jau buvome suredagavę „Dai
nava 30" leidinį. Dabar galiu nuo
širdžiai pasakyti - gerai, kad šį kartą 
nesutikau. Vietoj dar vieno žodinio 
metraščio apie Dainavos įkūrimą, 
augimą, aukotojus, finansus ir turė

tas stovyklas dabar sulaukėme vaiz
dinės Dainavos stovyklos simfonijos. 
Ją sumaniai „dirigavo", t. y. redaga
vo, Paulius Jurgis Jankus, pasitelkęs 
25 fotografus. Visi jie leidinyje iš
vardinti. Atrodo, kad redaktorius nė
ra žodžio žmogus. Tai paliudija jo re
daguotas albumas ir paties parašyti 
žodžiai, įdėti leidinio pabaigoje: „Ačiū 
visiems, kurie patarė, prisidėjo, pa
rėmė ir kantriai laukė šio jubiliejinio 
leidinio!" 

Sis tūkstančio egzempliorių al
bumas turėtų būti išgraibstytas šim
tų Dainavoje linksmai stovyklavusių 
ir save brandinusių stovyklautojų. Jo 
kaina su persiuntimu yra 35 doleriai. 
Užsisakyti galima pas Liną Miku-
lionį, 21166 E. Chigwidden, North-
ville, MI 48167. Čekį rašyti „Daina
va" vardu. 

Antroji piramidė, kiek mažesnė už pirmąją, 
stovi nuo šios per dvigubo strėlės lėkimo ats

tumą. Į vidų įėjimo visai nėra. Mano, kad jis užs
lėptas. Iš lauko pusės galima į ją lipti iki pusės, nes 
akmenys taip pat sudėti kaip ir pirmosios, tiktai 
kiek mažesni ir lygesni. Nuo vidurio akmenys taip 
sulyginti, kad toliau aukštyn kopti nebeįmanoma. 
Tik, atrodo, daugiausiai dėl to ir padaryta. Trečio
joje tos piramidės dalyje, lig pat viršūnės, akmenys 
tartum nerūpestingai ir netvarkingai sukrauti kaip 
ir apatinėje dalyje. Tad jei netrukdytų ta lygi kele
to dešimčių uolekčių aukščio akmenų eilė, būtų 
galima lengvai užkopti į jos viršūnę kaip ir į pir
mosios. 

Prie antrosios šono iš miesto pusės yra trečioji 
piramidė tos Rodopės, kurią jau minėjome. Ji visa 
pastatyta iš nudailintų akmenų, tad užlipti visai 
negalima. Nuo jos per trigubą lanko šūvį, dar la
biau į miesto pusę, yra septynių uolekčių aukščio 
tos ištvirkėlės galva su kaklu ir pečiais, nuostabaus 
pavidalo, iš granito akmens iškalta. 

Kai kas mano, kad iš anos didžiosios pirami
dės, į kurią buvome įėję, per požeminį uoloje iš
kaltą urvą, — tokį matėme akmenimis užverstą, — 
eąs slaptas siauras kelias prie tos galvos. Metus 
burtą, iš ten, pro tos galvos burną, patikliai pago
nių liaudžiai būdavę skelbiami orakulo sprendimai. 
Aplinkui galvą yra padėta keletas akmenų. Ant jų 
būdavę dedamos aukos. Dabar negalima suprasti, 
kas buvo. 

Kaire iš tokių, kurie tvirtino matę, girdėjau, 
bet pats nemačiau, kad į pietus, kur, sako, buvęs 
Memfio miesto pakraštys, esančios dvi statulos, 
arba kolosai, dvidešimties uolekčių aukščio. Abu 
labai gražiai iš granito akmens iškalti. Vienas esą 
kažkokio faraono, kitas galbūt jo žmonos. Abu par-
virtę, bet tebesą sveiki. Mūsų piramidės esančios 
už penkių mylių nuo tų kolosų. Iš to galima su
prasti, kokio dydžio buvęs tas miestas. Tai, beje, 
matyti ir iš griuvėsių, nes pačios piramidės tęsiasi 
daugiau kaip keturias mylias, o nuo tų kolosų ligi 
piramidžių penkios mylios. Taigi, jeigu šioje Nilo 
pusėje buvo toks miesto didumas, ir pats Kairas, 
kaip dabar yra, iš kitos Nilo pusės buvo prisijungęs, 
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— nes nuo didžiųjų, arčiau miesto esančių, 
piramidžių lig Naujojo Kairo tiktai pusantros 
didelės mylios, — tai to Memfio miesto plotis buvęs 
keletas mylių aplinkui, o per vidurį tekėjęs Nilas. 

Iš senųjų autorių raštų žinoma, kad iš tikrųjų 
čia buvo Memfio miestas. Iš griuvėsių visai aiškiai 
matyti, kad abu miestai buvo susijungę į vieną. 
Paskui, Memfį sugriovus, Egipto sultonai, — kaip 
užsimena šventieji pranašai, ypač Ezechielis, — 
ėmę rūmus statytis šalia sodų Kaire, ir pamažu čia 
išaugo gausiai gyvenamas miestas. 

Didžiai stebiuosi, kodėl hebrajus Benjaminas, 
prieš keturis šimtus metų apkeliavęs daugelį 

kraštų ir, ką matęs, rūpestingai užrašęs, — nors 
kartais, ką užrašė išgirdęs, neatitinka tikrovės, — 
savo kelionės aprašyme visai nemini šių pirami
džių. Bet, kalbėdamas apie Kairą, o pavadinimą 
rašo Misraim, kaip jį paprastai vadina senovės ir 
dabartiniai žydai. Jisai laikosi nuomonės tų, kurie 
tvirtina kad Baalbeko miestas yra Asmodėjo, tai 
yra demono, įkurtas. Dėl akmenų didumo netikėjo, 
kad žmonės būtų galėję sukurti tokius pastatus. 
Daug įtikimiau būtų galėjęs tą pasaką apie stebuk
lingą statybą pritaikyti šioms piramidėms: ak
menų didumu, statymo sunkumu ir lėšų brangumu 
jos toli pralenkia Baalbeko pastatus. Nors ir jie 
nuostabūs, bet piramidės visu kuo daugiau stebina. 
Jos ne tik vienodo pločio bei ilgio, bet ir tokio aukš
tumo, labai meniškai, su dideliu statybos mokslo 
išmanymu pastatytos. 

Manau, jog tas Benjaminas tyčia nepaminėjo 
piramidžių, nes suprato, kaip anksčiau sakyta, kad 
jos vergų žydų buvusios pastatytos. Todėl verčiau 
panoro nutylėti tokį savo tautos pažeminimą, 

negu, užsiminęs apie piramides, neparašyti, kas jas 
pastatė, nes juk tvirtino, kad Baalbeką buvo pas
tatęs Asmodėjus. Iš tikrųjų tokių sunkenybių pas
tatymas rodo, kokią neapsakomą vergiją kentė 
žydai. Benjaminas dažnai taip rašo, kad kiekviena 
proga apsaugotų savo tautos garbę. Turbūt dėl to 
savo kelionių aprašyme kaskart labai didžiuojasi, 
radęs kokioje nors valstybėje nemažai žydų, kurių 
net vardus surašo. 

Iš ten pasukę dešinėn, per vieną kaimą grįžome 
į Kairą. Trys valandos prieš saulei nusilei

džiant, su konsulu Marianu persikėlėme į Sena
miestį ir jo valtimi vėl plaukiojome po Nilą. Tuo 
metu iš visur rinkosi daug sangiachų valčių, nes 
rytojaus dieną paša turėjo atidaryti užtvanką ir 
dalį vandens paleisti į miesto kanalus. Dėl to ir 
mes, pavalgę vakarienę, visą naktį praleidome Se
namiestyje, nors būgnų ir trimitų aidėjimas beveik 
visai nedavė užmigti. Mat tuo metu kiekvienas nori 
kuo daugiau muzikantų turėti, ypač tie dvidešimt 
keturi apygardų valdytojai sangiachai. Jie ir die
nomis šen ten sukinėjosi su savo greitais laiveliais, 
iškėlę didesniąsias vėliavas, kurias jie kiekvienas 
privalo turėti: vieną Otomanų giminės — raudonos 
ir baltos spalvos, kitą — kokią nori. Valties krašte, 
prie ložės, dar plevėsuoja keliolika mažesnių vė
liavėlių. Visa valtis dengta įvairiomis spalvomis 
išsiuvinėta medžiaga; tokią turkai paprastai nau
doja palapinėms. 

Abiejuose valties šonuose stovi keliolika dailiai 
išpuoštų vaikų, kuriems papuošti kiekvienas 
savininkas panaudoja turtingą karinę aprangą ir 
ginklus. Pats sangiachas sėdi viduryje, pakėlęs virš 
galvos lenktą kardą. Valtį irkluoja daugiau kaip 
dešimtis irklininkų. Paskui ją seka virve pririšta 
kita, mažesnė, valtis su muzikantais: du su būg
nais, trys ar keturi su trimitais, kuriuos dažniau
siai pučia vergai etiopai. 

Žymesnieji turkai taip pat turi savo laivelius, 
dailiai aprengtus berniukus, kai kurie ir muzikan
tus. Tiktai vėliavų iškelti negalima niekam, išsky
rus apygardų valdytojus. Valdytojai tenai dalyvavo 
visi, nebuvo tik vieno susirgusio, bet ir tas vietoj 
savęs atsiuntė jaunesnįjį sūnų. Bus daugiau. 
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Dizaineriai Eglė Opeikienė ir Nauris Kalinauskas ,,Dwell" žurnalo puslapiuose. 

Vladas Krivickas 

Nereikia įrodinėti, kad labiausiai 
Lietuvą užsienyje garsina sportinin
kai ir menininkai. Rečiau ar dažniau 
dar pavyksta užsienio spaudoje užtik
ti politikų pavardes. Dažniausiai tai 
tik formalūs paminėjimai, nors pa
sitaiko, kad vienas ar kitas pareigū
nas kartais susilaukia ir atidesnio ap
žvalgininkų dėmesio. 

Tačiau praėjusią savaitę prof. 
Violetos Kelertienės dėka į mano ran
kas pakliuvęs žurnalo ,,Dwell" šių 
metų balandžio mėnesio numeris pri
vertė persvarstyti užkalkėjusias 
nuostatas. 

Kur jau kur, bet dizainui skir
tame amerikietiškame žurnale ma
žiausiai tikėčiausi išvysti lietuviškas 
pavardes. Na, nebent vietoje gyve
nančių amerikiečių su lietuviškomis 
pavardėmis a r seniau imigravusių 
tautiečių pasirodymas tokiame kon
tekste mažiau nus teb in tų . Tad 
straipsnis, kuriame rašoma apie lie
tuvių, latvių ir estų interjero dizai
nerius, šiuo metu gyvenančius ir ku
riančius Vilniuje, Rygoje ir Taline, 
nustebino, ir dar kaip. Prieš leidžian
tis į detales — iškart norisi sau palin
kėti, kad kuo artimesnėje ateityje lie

tuviškos pavardės jvairiuose pasauli
niuose kontekstuose ne tik nestebin
tų, bet ir taptų savaime suprantamu 
dalyku. O tuo tarpu — trumpai apie 
tai, kas nustebino. 

„Dwell" — San Francisco miestą 
kaip savo būstinę nurodantis, tačiau 
poskyrius jvairiuose JAV ir pasaulio 
miestuose turintis interjero dizaino 
ir gyvenimo būdo žurnalas. Pradėtas 
leisti tik 2000-aisiais, jis greitai rado 
nišą tarp namų gražinimu, architek
tūra ir naujomis dizaino tendencijo
mis besidominčių amerikiečių. Ypač 
dėmesio vertas faktas: 2006 m. „Chi-
cago Tribūne" sudarytame 50-ies ge
riausių žurnalų sąraše „DwelT už
ėmė stulbinančią antrąją vietą — iš
kart po nepralenkiamo „The Econo-
mist". Tuose pačiuose žurnalų „gra
žuolių rinkimuose" „The New Yor-
ker" tebuvo 4-as, „Vogue" — 27-as, 
„Time" ir „Newsweek" — 29-i. 

Ir dar. Audit Bureau of Circula-
tions duomenimis, „Dwell" tiražas 
siekia 260,000 egzempliorių. 2005 m. 
žurnalas apdovanotas „National Ma
gazine Award" už bendrojo pobūdžio 
pasiekimus („General Excellence"). 
Taigi jaunieji lietuvių, latvių ir estų 
dizaineriai pakliuvo j neblogą kom
paniją. Michaelo Dumiako straipsny

je „Baltic Breakout" su žurnalui bū
dingu rafinuotu žaismingumu prista
tomas akivaizdžiai patį autorių nu
stebinęs Baltijos šalių interjero ir 
baldų dizaino elitas. 

M. Dumiakas, kaip dažnai ir atsi
tinka, kai kurio nors rimtesnio leidi
nio akiratin pakliūva Pabaltijys, vie
name tekste aptaria visų trijų 
Baltijos šalių intejero dizaino tenden
cijas, daugiausia dėmesio skirdamas 
Estijai, kiek mažiau — Lietuvai ir be
ne mažiausiai Latvijai. Tekstas pra
dedamas gerai parašytu, tačiau šiek 
tiek kliše atsiduodančiu Baltijos pa
krantės valstybių klimato aprašymu. 

Tekstą parašęs žurnalistas, kaip 
parodė nedidelis šių eilučių autoriaus 
tyrimas, gyvena pakaitomis Berlyne 
ir New York. Tai vis tik ne California 
ir ne Florida, tad Lietuvos klimatas 
neturėtų jo pernelyg stebinti. Tačiau 
greičiausiai įžanga, kurioje rašoma 
apie „pastatytas apykakles", kurio
mis pasižymi Baltijos šalių gyventojai 
žiemą, idant apsisaugotų nuo „stip
rėjančių rytų vėjų", yra daugiau sti
listinė priemonė, skirta iš nežinomy
bės gelmių ištraukti daugeliui ameri
kiečių vis dar mistišką ir mažai pažįs
tamą regioną. 

Toliau — informatyvus tekstas, 
kuriame per keletą puslapių švariai 
išdėstoma pagrindinė idėja. Komu
nizmo baubus ir laukinio kapitalizmo 
pavojus įveikusios Baltijos šalys šiuo 
metu ima pajausti dar neišnaudotą 
potencialą interjero ir baldų dizaino 
srityse. 

Pasak M. Dumiako, kaip tik Lie
tuva, Latvija ir Estija turi visas gali
mybes tapti šių sričių lyderėmis Rytų 
Europoje. Tai jaučia ir patys pabalti
jiečiai: „Jūs atnešate revoliuciją, ar 
ne?" — žurnalas cituoja su pasidi
džiavimu ištartus dizaino specialybės 
studento Talino dailės akademijoje 
žodžius, skirtus dėstytojui Pentui 
Talvetui. „Aš tikiuosi", — nesikuk-
lindamas atsako P Talvetas. 

Toliau subtiliai vystoma paralelė 
tarp šalčio lauke ir „karštų" idėjų vi
duje. Pačiame pirmame straipsnio 
apie Pabaltijo dizainerius puslapyje 
puikuojasi pieštinis lietuvio Naurio 
Kalinausko atvaizdas, moderniai su
montuotas su jo ir kitų tekste apta

riamų dizainerių darbais. Straipsnyje 
trumpai pristatoma studija-idėjų kal
vė „Contraforma", kurią N. Kali
nauskas įkūrė su partnere Egle Opei
kienė. Taip pat minimi ir kiti jauni 
interjero planuotojai bei baldų kūrė
jai — Darius Čekanauskas ir Paulius 
Vitkauskas. Visi jie giriami už nova
toriškumą, kas galiausiai veda prie 
išvados: Baltijos valstybėse unikalios 
istorijos dėka susiformavo specifinės 
sąlygos jaunai dizainerių kartai bręs
ti ir tobulėti. Čia beveik nėra „tėvo fi
gūrų" ar įsigalėjusių modelių. 

Straipsnio autoriaus įsitikinimu, 
daugelyje sričių Lietuva pradėjo „nuo 
nulio", tačiau per trumpą laiką pa
darė neįtikėtiną pažangą. „Regio
nas, pradėjęs nuo nulio, šiuo metu 
daugiau ar mažiau turi plačiajuostį 
internetą, žvelgia į ateitį ir pradeda 
džiaugtis realiais rezultatais", — da
ro išvadą M. Dumiakas. 

Visa tai tik patvirtina pastaruoju 
metu dažnai pastebimą tendenciją, 
kad posovietinėse valstybėse šalies 
ateitį į savo rankas perima jaunimas. 
Viena vertus, jiems sunkiau dirbti, 
nes daug kur nėra nusistovėjusių tra
dicijų ir taisyklių, tačiau tais atvejais, 
kai iš Vakarų perimama tai, kas nau
dinga ir nekopijuojama tuo, kas ža
linga, nauja starto aikštelė suteikia 
labai didelę veikimo laisvę. 

Nenuostabu, kad tai vis dažniau 
pastebi ir užsieniečiai bei užsienio 
lietuviai. Ir vienus, ir kitus sužavi 
galimybės dalyvauti kūrimo procese 
— jausmas, kurį daug sunkiau patir
ti ilgiau gyvuojančioje ir savas tradi
cijomis paremtas taisykles visose sri
tyse nusistačiusiose valstybėse. 

Beje, M. Dumiakas vertas pagyri
mo, nes beveik teisingai užrašė egzo
tiškas, ypač amerikietiško dizaino 
žurnalo kontekste, lietuvių pavardes. 
Sakau „beveik", nes po vienu nuo
traukos parašu iš Kalinausko vardo 
„Nauris" pabėgo „u" raidė („Naris"). 
Taigi dar šiek tiek teks paplušėti, kad 
savo baltiškas ar sulenkintai baltiš
kas vardų ir pavardžių rašybos subti
lybes įkaltume į straipsnių rašytojų-
užsieniečių galvas. 

Ir tegul pildosi estų žodžiai apie 
pabaltijiečių daromas revoliucijas, ne 
tik sporte ir mene. 

A. Brūzga: laikas kaip niekad tinkamas 
Atkelta iš 1 psl . 
gėles prie paminklo komunizmo au
koms atminti. 

Apie šių įvykių reikšmę Lietuvai 
kalbame su Lietuvos Respublikos am
basadoriumi JAV Audriumi Brūzga. 

— Gerbiamas Ambasadoriau. 
š iandien, t.y, b irže l io 7 d., Wa-
s h i n g t o n , DC, į v y k o v i e n o s 
dienos konferencija, sk i r ta būsi
moms JAV vizų r e ž i m o refor
moms bei projektams aptart i . Ką 
galėtumėte pasakyti ap ie ką t ik 
pasibaigusią konferenci ją? 

— Nors JAV vizų atsisakymo pro
gramos reformos klausimas nenau
jas, ši konferencija buvo daugiau skir
ta plačiajai visuomenei informuoti. 
Kaip žinote, vizų režimo klausimą 
šiuo metu sprendžia JAV Kongresas: 
tiek Atstovų, tiek ir Senato rūmai. 
Projektai yra skirtingi, vieni — pa
lankesni Lietuvai, kiti — mažiau pa
lankūs, tad, žinoma, Lietuva stengia

si, kad galutinis projekto įstatymas 
dėl bevizio įvažiavimo į JAV būtų kuo 
palankesnis Lietuvai. 

Siame renginyje, kurį suorgani
zavo Heritage Foundation, dalyvavo 
daug žmonių. Konferencijoje dalyva
vo ir senatorius George V Voinovich, 
kuris jau nuo seno yra Lietuvos, o 
taip pat ir Baltijos šalių, draugas. Tu
riu pasakyti, jog šiame renginyje vy
ravo Lietuvai palankios nuomonės. 
JAV administracija pasisako už vizų 
reformą, kurios esmė yra atverti var
tus naujoms valstybėms, naujoms de
mokratijoms, tuo pačiu sustiprinant 
apsaugos priemones. 

— Kokios būtų konkretesnės 
beviz io režimo, taikomo Lietu
vai, detalės , jei, žinoma, Lietuvai 
būtų sute ikta tokia teisė? Ar, tar
kime, l ietuviams pradėjus masiš
kai negrjžti į tėvynę po 90 dienų 
praleistų JAV, nebūtų atimta tei
sė tokia galimybe naudotis? 

— Mums yra svarbūs du dalykai. 
Pirmas, tai vizų prašymo atmetimo 
procentas, t.y. kiek lietuvių, prašan
čių JAV vizos, jos negauna. Šiuo metu 
Lietuvai yra uždėta 3 proc. „kepurė." 
Jei ją viršijame, neturime teisės būti 
įtraukti į bevizio režimo programą. 
Naujos pataisos numatytų, kad ta 
„kepurė" būtų pakelta iki 7 ar iki 10 
proc. ar ir visai būtų panaikinta. Ki
tas paralelinis kelias yra darbas ties 7 
punktais, taip vadinamu saugumo 
paketu: saugių pasų, duomenų bazės, 
oro uostų saugumo ir panašiai. 

— Ar šios dienos konferenci
joje buvo kalbama apie konk
rečią datą, kada bus priimtos pa
taisos JAV bevizėje programoje? 

— Net ir pats senatorius Voi
novich, šiandien paklaustas, negalėjo 
į šį klausimą atsakyti. Anksčiau buvo 
kalbama apie gegužę, dabar — birže
lio mėnesį, tačiau konkrečios datos 
nėra. Jei įstatymas ir būtų Kongrese 

priimtas, jį po to turėtų dar pasirašyti 
prezidentas. 

Ir net tada lauktų dvišalis susita
rimas tarp Lietuvos ir JAV Todėl be
vizio režimo rytoj ar po savaitės netu
rėsime, ar jį turėsime kitais metais — 
reikia tikėtis. 

— Biržel io 14 d., ketvirtadie
ni, Washigton, DC, įvyks rengi
nys, skirtas 85-ajai JAV ir Bal-ti-
jos valstybių diplomatinių santy
kių sukakčiai paminėti . Turbūt 
renginys, kur | organizuoja Mar-
garet Thatcher Center for Fre-
edom, The Heritage Foundation, 
bus daugiau proginis, parodantis 
JAV ir trijų Baltijos valstybių 
įsipareigojimą ir toliau plėtoti 
draugiškus santykius? 

— Taip, tai bus daugiau proginis 
renginys, tačiau iš kitos pusės, ma
nyčiau, ir labai rimtas susitikimas. 
Tačiau nereikia, turbūt, užbėgti už 
akių ir apie Nukelta | 7 psl. 



DRAUGAS, 2007 m. birželio 9 d., šeštadienis 

Kompartijos vaidmuo šiuolaikinėje Rusijoje 

K. Marxas, Engelsas ir bokštas su futbolo kamuoliu. 

Evaldas Mikutis 
Geopolitika.lt 

Atrodytų, po Sovietų Sąjungos 
žlugimo ir komunistinio režimo nu
sikaltimų atskleidimo komunistai tu
rėjo išnykti ir likti tik marginalios at
plaišos, neturinčios realios įtakos vi
suomenei. Tačiau Rusijoje Komunis
tų partija tebėra įtakinga jėga, o jos 
vadovas G. Ziuganovas ne kartą metė 
iššūkį buvusiam Rusijos prezidentui 
Borisui Jelcinui ir kėlė baimę - Ru
sijos verslininkams pažadais grįžti 
prie „socialistinės ekonomikos", o 
inteligentams - galimu cenzūros grą
žinimu. Bet p la tūs visuomenės 
sluoksniai, nusivylę nepakankamo
mis reformomis ir i t in turtingų oli
garchų dominavimu, ligotu ir savo 
pareigas vos sugebančiu atlikti prezi
dentu, pasinėrė į nostalgiją ir linko 
link G. Ziuganovo su jo pažadais „at
kur t i sovietinę gerovę." 

Rusijos prezidentu tapus Vladi
mirui Put inu (jam rinkimuose iššūkį 
metė tas pats nenuilstantis komunis
tų vadas G. Ziuganovas) ir sukūrus 
„valdžios ver t ikalę" bei ištikimą 
Kremliui politinę partiją „Vieningoji 
Rusija", kompartijos įtaka visuome
nei sumažėjo. Pirmiausia 2004 metų 
Valstybės Dūmos rinkimuose komu
nistai iškovojo tik 48 mandatus, nors 
iki tol buvo didžiausia frakcija. Kokia 
ji šiandien - Rusijos Federacijos ko
munistų partija? 

Partijos viduje egzistuoja trys pa
grindinės srovės - nacionalreformis-
tinė, vadinanti save „liaudies patrio
tiniu bloku" (G. Ziuganovas, genero
las A. Makašovas, garsus savo antise
mit inia is pasisakymais), social
demokrat inė (buvęs Dūmos pirmi
ninkas G. Selezniovas) ir komunistai 
ortodoksai su P Kosolapovu priešaky
je. Kompartija toliau deklaruoja, kad 
siekia sukurti socializmą, kad kapita
lizmo ir socializmo kova dar nebaigta. 
Komunistai žada sukurt i „liaudies 
pasitikėjimo vyriausybę", nutraukti 
Belovežo susitarimus dėl Sovietų Są
jungos likvidavimo ir palengva atkur
ti sąjunginę valstybę, panaikinti lais
vą žemės pardavimą, nutraukti so
vietinės istorijos ir V Lenino atmini
mo . juodinimą", a tku r t i sovietus 
(darbo žmonių deputa tų tarybas) 
kaip valdžios institucijas. Žodžiu, Ru
sijos komunistai užsimoję plačiai, 
bent jau programoje. 

Oficialiose kalbose tiek G. Ziuga
novas, tiek kiti Rusijos komunistų 
partijos veikėjai reiškia nepasitenki
nimą Kremliaus politika, vadina ją 
„buržuazine", „antiliaudine". Griež

tai kritikuoja vyriausybę ir jos vykdo
mas priemones, tačiau balsuojant dėl 
įstatymų jų opozicinė retorika daž
niausiai ir lieka tuščiais žodžiais. Ko
munistai tradiciškai remia visus įsta
tymus, kurie gina karinį pramoninį 
kompleksą, kuris Rusijoje pamažu 
įgauna vis didesnę tiek ekonominę, 
tiek politinę įtaką (Rusijos Federacija 
tapo didžiausia ginklų eksportuoto
ja). Visada palaiko įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kuriais siekiama griež
tinti bausmes už administracinius 
teisės pažeidimus ir kriminalinius 
nusikaltimus. Žinoma, palaiko visus 
Dūmos pareiškimus, nukreiptus 
prieš „Vakarų valstybių kišimąsi į 
Rusijos vidaus reikalus." Tai naudin
ga Kremliui, kurio drastiški veiks
mai, nukreipti prezidento ir jo aplin
kos valdžiai stiprinti, sulaukia nega
tyvios Vakarų reakcijos. 

Kol Rusijos ūkis ir visuomenė iš
gyveno sunkumus, komunistų šali
ninkų gretos buvo gana stabilios. 
Kompartijos elektoratą sudaro dau
giausia pagyvenę, pensinio amžiaus 
žmonės, karo veteranai, buvę jėgos 
struktūrų darbuotojai, kuriems nete
ko valdžios pyrago, skurdžiai gyve
nantys kaimų ir neaprėpiamos pro
vincijos gyventojai, įvairių Rusijos 
tautybių atstovai, dar išlaikę tikėjimą 
„tautų draugystės" idėja, kairiosios 
pakraipos inteligentai, nors jie labiau 
remia socialdemokratinę srovę. 

Per pastaruosius metus smarkiai 
pakilus pasaulinėms naftos ir dujų 
kainoms ir Rusijai gavus milijardus 
vadinamųjų naftos dolerių, ekonomi
ka išgyvena pakilimą. Socialinė kom
partijos bazė natūraliai susiaurėjo, 
vis mažiau gyventojų nori grįžti į „se
nus gerus sovietinius laikus." Kaip 
rodo paskutinės gyventojų apklausos, 
kurias atliko J. Levados sociologinių 
tyrimų centras, už Komunistų partiją 
Dūmos rinkimuose, jei jie vyktų ar
timiausią savaitgalį, balsuotų apie 15 
proc, o šių metų vasario mėnesį to
kių buvo 19 procentų. 

Aiškaus komunistų įtakos mažė
jimo tendencijos visiškai supranta
mos. Komunistai galėjo išlaikyti įtaką 
tik sunkiomis ekonominėmis sąlygo
mis, dalinių reformų suirutėje, mani
puliuodami žmonių nepasitenkini
mu. Tačiau dabar jais manipuliuoja 
naujasis „visos Rusios caras" - Vla
dimiras Putinas, todėl komunistai 
nebesulaukia ankstesnio masinio pri
tarimo, kai jų vadovas daug kam bu
vo patrauklesnis nei ligotas ir nepajė
gus B. Jelcinas. Tokias tendencijas 
gerai iliustruoja ir komunistų vado G. 
Ziuganovo reitingai. Dabar jis net 

nepatektų į pirmąjį trejetuką, ku-ria-
me šalia pirmoje vietoje besipuikuo
jančio prezidento V Putino figūruoja 
galimi jo įpėdiniai D. Medvedevas ir 
S. Iva-novas, nes už jį tebalsuotų apie 
8 proc. Rusijos rinkėjų. Kremliaus 
boso bendražygiai, politinių ir infor
macinių technologijų produktai, ap
lenkė komunistų vadovą, tiesiogiai 
bendraujantį su „liaudies masėmis" -
iškalbingas faktas, įrodantis didžiu
les viešųjų ryšių galimybes ir paaiški
nantis tą stebėtiną ir beatodairišką 
siekį užgniaužti laisvąsias žiniask-
laidos priemones. 

Esant tokiai padėčiai, komunis
tai ėmėsi plėsti elektoratą, spekuliuo
dami nacionalistine retorika: jie pra
kalbo apie „rusų tautos genocidą", 
apie „nacionalinės savimonės keiti

mą", vietoj russkij (rusas) vartojant 
terminą rossijanin (Rusijos pilietis). 
Kaip koks žirinovskinis ultranacio-
nalistas, G. Ziuganovas užsipuolė 
„rusų nacijos priešą" - ne konkrečią 
tautą, nes tai nesiderina su komunis
tine ideologija, o Rusijoje įvestą so
cialinę ir ekonominę santvarką. Žo
džiu, komunistai valo patrankas, ku
riomis mėgins šaudyti per artėjan
čius Dūmos rinkimus. 

Taigi nors kompartijos vaidmuo 
mažėja, ji tebėra realų politinį gyve
nimą veikianti jėga, su kuria kitoms 
politinėms jėgoms tenka skaitytis. 
Galiausiai niekas negali pasakyti, 
kad ištikus ekonominei krizei komu
nistai neatsigaus. Kaip sakė H. Wel-
sas, „Rusija yra stebuklų šalis." 

G-8 žada didinti pagalbą Afrikai 
Heiligendamm, birželio 8 d. 

(AFP/„Interfax"/BNS) — Didžiojo 
aštuoneto (G-8) valstybės penkta
dienį, paskutinę savo viršūnių susiti
kimo dieną, pažadėjo kovai su AIDS 
ir kitomis ligomis Afrikoje skirti 60 
mlrd. dolerių. 

G-8 vadovai priėmė deklaraciją 
.Augimas ir atsakomybė Afrikoje"; 
šis dokumentas laikomas vienu svar
biausių pastarajame Didžiojo aštuo
neto vadovų suvažiavime. 

„Mes tęsiame bendradarbiavimą 
su Afrika ir sveikiname lemiamą Af

rikos šalių vadovų vaidmenį vykdant 
reformas", — sakoma deklaracijoje. 

Tarp klubui nepriklausančių ša
lių vadovų, pakviestų į Heiligen
damm kurortą prie Baltijos jūros de
rėtis su G-8 šalių vadovais, buvo Pie
tų Afrikos Respublikos prezidentas 
Thabo Mbeki ir Kinijos prezidentas 
Hu Jintao. 

Šio viršūnių susitikimo šeimi
ninkė Vokietijos kanclerė Angelą 
Merkei paskelbė planą skirti 60 mlrd. 
dolerių kovai su AIDS, maliarija ir 
tuberkulioze Afrikoje. 

A. Brūzga: laikas kaip niekad tinkamas 
Atkelta iš 6 psl. 
jo rezultatus pakalbėti vėliau, po Lie
tuvos Respublikos užsienio reikalų 
ministro Petro Vaitiekūno susitikimo 
su JAV valstybės sekretore Condole-
ezza Rice. 

Taip pat norėčiau priminti šio 
būsimo renginio simboliškumą — 
nuo 1922 metų, kai buvo užmegzti 
diplomatiniai santykiai, praėjo ir 
daug, ir mažai. Per šį laikotarpį paty
rėme labai daug ir vis dėlto išlaikėme 
tikėjimą ir pasitikėjimą JAV Šiuo me
tu dirbame, prekiaujame ir keliauja
me — lyg ir galime pasidžiaugti, kad 
esame lygūs tarp lygių. Tačiau tie 85-
eri metai gali pasirodyti ir mažai, juk 
nieko nėra duota ir garantuota, todėl 

ATLANTIC 

ketvirtadienio susitikimas bus drau
ge ir priminimas, kad ateitį reikia nu
olat kurti, nuolat pasitikrinti su savo 
partneriais. Pasaulis keičiasi, įvykiai 
vejasi vienas kitą, būtina yra susėsti 
ir pasikalbėti. 

Šis renginys bus simboliškas ir 
dar dėl vienos prižasties. Prie bendro 
stalo ir vėl susitinka JAV ir trys Bal
tijos šalys. 1990-1991 metais Lietuva, 
Latvija ir Estija stovėjome išvien, 
prieš 10 metų su JAV pasirašėme Bal
tijos chartiją, kuria pasižadėjome 
dirbti kartu, tačiau ir po tų 10 metų, 
jau įstojus į NATO, reikia susieiti, 
pažvelgti į dabartį ir ateitį. Laikas 
kaip niekad tinkamas ir partneriai 
yra pasiruošę kalbėti. 

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

Oceai 

-*>-
& 

Kroviniu gabenimas 
I laivu j visas pasaulio saJis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. *-%, 

Auto AlrFrelgttt y 
""^Automobiliu pirkimas bei 

siuntimas i visas pasaulio šalis 

Smatl Packaaes 

Krovimu pervežimas 
visoje Amenkoje 

IhjeMfe^ 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pnstatymas j namus Lietuvoje. Latvijoje. 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tet. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708599-9682 Te!. 1 800-775 7363 

http://Geopolitika.lt
http://www.atlanttcexpfesscorp.com
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Chirurgai 
MARIUS KATILIUS, M.D. 

CHIRURGAS 
Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 

žarnyno, endokrinologinė ir 
laparoskopinė chirurgija. 

300 Barney Dr., Suite A 
joliet, IL 60435 

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

VAVw.certerfbrsurger>Tri<±)rezBthealthxūt 

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

Šeimos d a k t a r a i i r ch i rurga i 
10811 W. 143rd St Oriand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

GEDAS M. GRiNIS, MD 
lnkstų,puslės ir prostatos 
gydymas bei cnirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 Stv Kenosha, Wl 53142 
(262) 948-6990 

Chiropraktika ir 
manualinė terapija 

Amber 
Health 
Center 

Te le fonas ( 7 0 8 ) 2 3 9 - 0 9 0 9 
• Manualinė terapija 
• Chiropraktika 
• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 

- • • Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 
Dr. Vilija R. K ere lyte 
Chiroprakt ikos gydy to ja 

6420We$tl27th Street, Palos Heights, IL 60463 

$ 

Dr. Vida (.Puodžiūnienė 
Healthy Connection 

CHropradk & Rehab ClnJc 

Manualinė ir fizinė terapi ja, sporto 
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 

16547 VV. 159 Street 
Lockport, IL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerk lės 
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, Suite 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. 
KARDOLOGAS-ŠJRDCS UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

G ineko log i ja 

RAMONĄ C. MARSH, M D SC 
Obstetrics & Cynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners C rovė, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

Sandra Rasa Valaitis, MD 
Šlapimo pūslės Lnkontinencija, 

gimdos, makšties ir pūslės ištrūkimas, 
gydymas bei chirurgija 

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

Tel. 773-834-8622 
Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
THW DALIAS PRUNSK1S, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai 

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

EJk Crove: 847-718-1212 
www.Hlinolspain.com 

Akių ligos 

U N A S S I D R Y S M . D . 
A k i ų l i g o s / C h i r u r g i j a / A k i n i a i 

9 8 3 0 S.Ridgeland Ave. 
Ch icago Ridge 

T e l . ( 7 0 8 ) 6 3 6 - 6 6 2 2 
Holy Cross Hospi ta l , #410S 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VVaker 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 LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road, 

Tel. 773-585-2802 
Valandos pagal susitarimą kasdien, 

išskyrus sekmadienį 

SURENDER VAI, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

Kalbame lietuviškai 
6 9 1 8 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 

ketvirtadieni, nuo 6 vai. v. iki 9 vai. v. 

JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 

2711 West 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436^906 

i 

NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA: 
KADA IR KAIP JĄ GALIMA GAUTI 
Visi žinome, kad advokato pas

laugos — brangus malonumas. Kita 
vertus, gyvenant teisinėje visuome
nėje, šių paslaugų vienu ar kitu atve
ju prireikia beveik visiems. 

Daugelis žmonių nustemba suži
noję, kad nemokama teisinė pagalba 
- tai ne vien kai kurių kompanijų 
siūloma nemokama pirmoji teisinin
ko konsultacija ar abejotinos vertės 
pasiūlymai nemokamai konsultuotis 
su specialistais internetu, kurių gali
ma aptikti populiariuose portaluose. 
Kai kurią nemokamą pagalbą numa
to federaliniai ar valstijų įstatymai, 
be to, ją kartais teikia pagal savo 
nusistatytus tikslus bei prioritetus 
įvairios ne pelno siekiančios organi
zacijos (pvz., Legal Assistance Foun
dation Čikagoje, kurį galima rasti in
ternete adresu: w w w . l a f c h i c a g o . 
org). Paprastai nemokama teisinė 
pagalba yra prieinama keliais atve
jais: 

• J e i j u m s g r e s i a k a l t i n i m a i 
k r imina l i nė j e bylo je . Jei Jums pa
reiškiami kaltinimai įvykdžius krimi
nalinio pobūdžio nusikaltimą ir ne
turite už ką pasisamdyti advokato pa
tys, valstybė automatiškai ir už dyką 
jums suteiks teisinio gynėjo paslau
gas. Kiekvienoje valstijoje specialiai 
tam yra įkurti Viešųjų gynėjų biurai 
(Public Defender Offices). 

Dažnai klaidingai manoma, kad 
tokiu būdu paskirti advokatai yra 
žemesnės kvalifikacijos ir blogiau 
išmano savo darbą, nei, tarkime, pri
vačią ir brangiai teisinei kompanijai 
atstovaujantys specialistai. Iš tiesų, 
viešieji gynėjai, nuolat dirbdami su 
panašaus likimo asmenimis panašaus 
pobūdžio bylose, kaip tik sukaupia 
daugiausia patirties ir geriau nei bet 
kas kitas nusimano apie visas teismo 
proceso subtilybes. Vienintelis trūku
mas šiuo atveju yra tai, kad galimy
bės pakeisti valstybės paskirto ad
vokato, jei būsi te nepatenkinti jo 
darbu, praktiškai nėra, nebent suge
bėtumėte įrodyti visišką jo kompe
tencijos trūkumą. Tuo tarpu paties 
pasisamdytą advokatą galite atleisti 
iš pareigų kada tik panorėję. 

• J e i k e t i n a t e by l inė t i s dė l fi
zinės ža los (sužeidimų, nelaimingų 
atsitikimų ir pan.). Šiais atvejais tu
rėtų būti visiškai nesunku surasti 
advokatą, kuris jūsų interesams ats
tovautų „avansu" — nieko nemokė
tumėte už jo paslaugas tol, kol jums 
nebus priteista tam tikra suma žalai 
atlyginti (o ji panašiais atvejais pa
prastai visuomet priteisiama). Tuo
met advokatui atitektų tam tikras 

procentas (pagal išankstinį susita
rimą) nuo jūsų gautos sumos. 

Vis dėlto reikėtų nepamiršti, kad, 
net ir nieko nemokėdami advokatui, 
turėsite sukrapštyti pinigų teismo 
išlaidoms (ekspertams, dokumentų 
tvarkymui ir pan.). Šios išlaidos kai 
kuriais atvejais gali siekti kelis tūks
tančius dolerių. Kita vertus, jums pa
galiau laimėjus bylą, jos greičiausiai 
bus priteistos pralaimėjusiai pusei, 
kuri, savo ruožtu, privalės jums atly
ginti visus nuostolius. 

• Kai k u r i o s bylos , t rad ic i ška i 
l a i k o m o s , , soc ia l in io te i s ingu
m o " bylomis , savaime sudaro sąly
gas gauti nemokamą teisinę pagalbą. 
Tokių bylų pavyzdžiai: seksualinio 
priekabiavimo, diskriminacijos, prie
vartos šeimoje, žmogaus teisių pažei
dimo ieškiniai. Bet kuriuo iš išvar
dintų atvejų (ir daugeliu kitų, kuo
met nagrinėjama problema išeina iš 
individualaus ieškinio ribų, apimda
ma visai visuomenei aktualius klau
simus), jei turite pakankamai rimtą 
pagrindą bylinėtis, jums gali padėti 
įvairios, paprastai ne pelno siekian
čios, organizacijos, besidominčios šiais 
klausimais. Greičiausiai už dyką. 

Jei tiesiog niekaip neišgalite su
simokėti už advokato paslaugas, o jų 
būtinai reikia, įstatymai taip pat nu
mato nemokamą teisinę pagalbą, pa
sitelkiant valstybės samdomus ad
vokatus. Įprasti atvejai, kuomet gali
ma gauti tokią pagalbą — jei turite 
itin mažas pajamas ir jums gresia 
iškeldinimas iš buto, jei negaunate 
nedarbingumo pašalpų ar nukentė
jote nuo kredito kompanijų. Deja, 
nuolat mažėjant finansavimui iš fe-
deralinių šaltinių, šios įstaigos nėra 
tokios efektyvios kaip anksčiau — 
daugelis jų užsiima tik kokio nors 
vieno pobūdžio ieškiniais, be to, už
siregistravus gali tekti ilgai laukti, 
kol prieis jūsų eilė. 

Kur rasti nemokamą pagalbą? 
Geriausia būtų kreiptis į vietinę 
teisės specialistų asociaciją (dar vadi
namą ,,bar association") arba, prik
lausomai nuo bylos pobūdžio, į ne 
pelno siekiančias organizacijas, dir
bančias atitinkamoje srityje (tar
kime, žmogaus teisių gynimo ar prieš 
diskriminaciją). Mažas pajamas tu
rintiems žmonėms padeda Teisinės 
pagalbos biurai (Legal Aid Offices), 
kurių kontaktinius duomenis galima 
rasti telefonų žinynuose. Ten pat 
skelbiasi ir fizinės žalos bylose besi-
specializuojantys advokatai. 

Paga l a m e r i k i e č i u ž in iask la idą 
p a r e n g ė V a i d a M a l e c k a i t ė 

ĮVAIRUS' 

* Atiduodu ne naują sportinį dviratį ir siu
vimo mašiną. Tel. 708-220-3202. 

* Pirksiu darbą lietuvių, lenkų, rusų 
šeimoje. Dirbu su visomis aparatūromis su 
sunkiais ligoniais. Labai geros rekomen
dacijos. Tel. 773-396-9232. 

* Moteris ieško išsinuomoti kambarį ne
toli Pulaski Rd. (maždaug nuo 50-100 
gatvės) Tel. 773-574-9438. 

* Vyras ieško darbo savaigaliais. Gali 
prižiūrėti globos reikalingus pagyvenusius 
žmones. Tel. 708-822-2132. 

www.draugas.org 

http://www.Hlinolspain.com
http://www.lafchicago
http://www.draugas.org
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Kryžiažodis Draugas Nr. 015 Dantų gydytojai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Vert ikal iai : 

1. Didžiausio Lietuvos rajono centras. 2. Vyro brolis. 3. Ola, landa žemė
je. 4. Puokščių komponavimo menas, paplitęs Japonijoje. 5. Viljamo Šekspyro 
tragedija. 7. Plėviasparnių būrio geliantis vabzdys. 8. Pasaulyje garsi kom
panija, gaminanti sportinę aprangą ir avalynę. 11. XIX-XX a. pradžioje popu
liarus trijų arba keturių asmenų kortų lošimas, primenantis bridžą. 13. As
muo, baigęs aukštąją mokyklą ir gavęs diplomą. 16. Į rūgpienį panašus pieno 
produktas. 17. Metalinis ženklas prie uniforminės kepurės. 18. Trobesys 
gyvuliams laikyti. 19. Ilgai užtenkamas. 21. Vaikiškai atvira, lengvatikė. 
23. E. M. Remarko romanas „Kelias ...". 29. Duriamasis fechtavimo ginklas. 
31. Gėlė stambiais žiedais, kitaip vilkdalgis. 33. Didelis karo laivų ar lėktuvų 
junginys. 34. Augaliniai riebalai. 36. V Šekspyro komedija „Vasarvidžio nak
ties . . .".37. Plėšrus kalnų paukštis, mintantis dvėseliena. 39. Prancūzų kom
pozitorius, operos „Manon" autorius. 

Hor izon ta l i a i : 

6. Įvairiaspalvė lanko pavidalo juosta, laumės juosta. 9. „Vaduoti" daržą 
nuo piktžolių. 10. Laisvos formos vokalinis ar instrumentinis kūrinys. 12. Dy
kuma Pietų Amerikoje, išraižyta fantastinio dydžio piešiniais. 14. Sienos tinke 
tapytas paveikslas. 15. Jono Avyžiaus romanas „... tuštėjimo metas". 16. 
Gyvenimo malonumų išsižadėjęs žmogus. 20. Iranėnų tautų grupės tauta. 22. 
Moljero komedija „Skapeno ...". 24. Įvairios priemonės, siekiant pritraukti 
pirkėjus, vartotojus. 25. Filmas su Dž. Roberts ir R. Girų „... moteris". 26. Į 
gandrą panašus šviesiai pilkas pelkių paukštis garbiniuota uodega. 27. Žuvų 
neršimo laikas. 28. Pagrindinių veiksmų plėtojimasis literatūros kūrinyje. 
30. Kieta ar puri Žemės plutos medžiaga. 32. Kino rodymo laiko tarpas. 35. 
Mįslė: „Sužvingo žirgas ant aukšto kalno - geležinė galva, plieninis liežuvis." 
Kas? 37. Broliai, rašę pasakas. 38. Krikšto tėvai. 40. Bažnyčios patalpa laidoti. 
41. Visuomenės viršūnė, išsiskirianti iš aplinkos. 42. Paskutinis, jauniausias 
vaikas šeimoje. 

„Draugo" kryžiažodį Nr. 013 teisingai išsprendė ir atsakymus mums 
atsiuntė: 

Vida Bučmienė, Cleveland, OH 

Skaitytojams norime priminti, jog kryžiažodžiu atsakymus mums gali
ma siusti paštu: „Draugas", 4545 W. 63rd St., Chicago, 1L 60629-5589; 
ei. paštu - redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. Lauksime! 

D Ė M E S I O ! 
N e s e n i a i a t v y k o t e , i e š k o t e d a r b o a r b u t o , 

t a č i a u s k e l b t i s l a i k r a š t y j e b r a n g i a i k a i n u o 
j a ? N e b ė d a . D R A U G A S jūsų s k e l b i m ą iš
s p a u s d i n s n e m o k a m a i . T e r e i k i a p a s k a m b i n 
t i t e l . 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 a r u ž s u k t i | D R A U G O 
a d m i n i s t r a c i j ą . 

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 Hwy, VVBovvbrook 
Tel. 630-323-5050 

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Willowbrodk, \L 60327 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 VV. 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, DOS, 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 

31$ W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068 
Tel. 847-692-2303 

www.park r idgesmi les .com 
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 atjatminimas 
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 

S IBjgjaglgMgigiglBIBlG!lBMBM5M5iBM^^ 1 i i i i i i i 
i i 1 1 i i 
1 i 
i 
i 
i 
i I 1 1 

VILNIUS 2007 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS'.'.'. 

yTOOTis 
j k i . j 

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

Ruošiame 200S m. keliones 
Į Šiluvos 400 metų jubiliejų. 

Dėl in formaci jos skambin t i Ritai Penčylienei 
t e l . : 7 0 8 - 9 2 3 - 0 2 8 0 

Web slte: www.vytistours.com 

ATSTOVYBE ČIKAGOJE 
R i t a P e n č y l i e n ė tel/fax 708 923 0280 

E-mall: pencylar@comcast.net 

B r o n ė B a r a k a u s k i e n ė tel. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-mall: mamabar3@aol.com 

EjgjaMaičMrgjąjgfig^^ 

mailto:redakcija@draugas.org
http://www.parkridgesmiles.com
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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L O S ANGELES BIRUTIEČIŲ 
5 0 METŲ JUBILIEJUS 

ERDVIIA GINOT1ENĖ 

Ji savo darbo marškinius dėvėjo, 
Trumpą rainuotą sijoną turėjo. 
Ant plaukų pynės rūtų vainikėlio, 
Ant balto kaklo gintaro vėrinėliai. 

S. Valiūnas 

Žemaičių kunigaikščio dukra 
Birutė buvo davusi įžadą ir skaisty
bės apžadą tarnauti dievams. Palan
gos pajūrio girioje ji kūreno šventąją 
ugnį. Kartą Lietuvos kunigaikštis 
Kęstutis, jodamas pajūriu, sutiko 
Birutę. Sužavėtas jos grožio, pagrobė 
ją ir nusivežė į savo sostinę Trakus. 
Ten ją vedė. Jie laimingai gyveno. Bi
rutė buvo kelių kunigaikščio Kęstu
čio vaikų mama, tarp jų ir Lietuvos 
Didžiojo Kunigaikščio Vytauto. 

Trumpa LDK Birutės draugijos 
istorija 

1922 m. gruodžio mėn. Kauno 
įgulos gydytojų žmonos įkūrė Moterų 
komitetą, kurio iniciatorius buvo 
karo sanatorijos gydytojas V Nage
vičius. Komiteto tikslas buvo globoti 
karius, invalidus, ligonius, sužeistus 
laisvės kovų dalyvius. Jiems rengda
vo Šv. Kūčių vakarienes, kuriose yra 
koncertavę menininkai, solistai: Zau-
nienė (viena iš pirmųjų koncerto da
lyvių buvo apsirengusi lietuvių tau
tiniais drabužiais), Kipras Petraus
kas, Sodeika, Katkus, Grigaitienė ir 
kt. Koncertai vykdavo ligoninėse ligo
niams. Komiteto moterys ligoniams 
Vėlinių dieną uždegdavo po žvakutę, 
pagerbdamos mirusius ar žuvusius 
kovose už Tėvynę. Nešė knygas skai
tymui, įrengė radijo imtuvus. Lėšas 
rinko organizuodamos pokylius-va-
karones vyriausybei, diplomatams ar 
aukštuomenei. 

Birutės draugija oficialiai įsikūrė 
Nepriklausomoje Lietuvoje 1925 m. 
Ta proga gen. V Nagevičius Birutės 
draugijai įteikė Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštienės Birutės portretą, o 
vėliau ir vėliavą su išsiuvinėtu jos at
vaizdu. Birutietės rengė kursus, mo
kė įvairių specialybių ir rėmė lietu
vių tautinį meną. 

Los Angeles Birutietės 

1957 m. balandžio 20 d. mjr. K. 
Liaudansko ir O. Pulkauninkienės 
iniciatyva buvo įkurtas LDK Birutės 
draugijos Los Angeles skyrius. Pra
džia buvo gana sunki, bet galime pa
sidžiaugti, kad Los Angeles prieglob
styje įsikūrusios Birutės draugijos 
narės tęsia savo pirmtakių pradėtą 
kilnų darbą. Jos taip pat padeda ir 
kitoms šalpos organizacijoms — 
BALF'ui, skautams, Vyčiams, šau
liams, Lietuvos Dukterims — jausda
mos meilę, pagarbą, atsakomybę 
šiam taip reikalingam darbui, nes-
kaičiuodamos savo asmeninio laiko. 
Įvairiais keliais rinkdamos lėšas rė
mė Vasario 16-osios gimnaziją Vokie
tijoje, padėjo Pietų Amerikos lietu
viams ir Lietuvoje sunkiai besiver
čiantiems gyventojams, kalinių ir 
tremtinių šeimoms, skautų, ateiti
ninkų organizacijoms, laikraščiui 
„Lietuvių balsas". 

Siuo metu birutietės remia 
Draugo fondą, laikraštį „Dirva", Los 
Angeles tautinių Šokių grupę „Spin
dulys", lanko ligonius, rūpinasi kul
tūriniais, visuomeniniais reikalais, 
padeda asmenims, kuriems reikia 
pagalbos. Birutietės nuo įsikūrimo 
pradžios visada nuoširdžiai bendra
darbiavo su ramovėnų, šaulių, skau
tų, ateitininkų ir kitomis organizaci
jomis. 

Gauta daug padėkos 
raštų 

LDK Birutės draugijos Los An
geles skyrius už savo veiklą yra su
laukęs daugybės padėkos raštų. Tai: 

Vilniaus kardinolo arkivyskupo 
metropolito A. J. Bačkio už paramą 
Lietuvoje vargšų valgyklai „Beta-
nija", kurioje kasdien pamaitinama 
apie 600-700 benamių; 

Rasos Kubilienės už pagalbą ser
gantiems vėžiu Lietuvos vaikams; 

Lietuvos partizanų globos fondo; 
Lietuvos politinių kalinių ir 

tremtinių šeimų su negalia sąjungos 
(Panevėžio sk. pirm. Pociaus); 

Evangelijos paramos fondo (kun. 

Iš kairės j dešinę: solistas Antanas Polikaitis, solistė Janina Budriūnaitė-
Čekanauskienė, muzikas Viktoras Ralys. K. Kazlausko nuotr. 

Iš kairės i dešine (sėdi): Ema Dovydaitienė. Rūta Šakienė. Stovi: solistė 
Janina Budrlūnaitė-Čekanauskienė. Alfonsą Pažiūrienė. Alė Rūta. 

K. Kazlausko ->uo4r 

G. Numgaudo), kovojančio su jauni
mo narkomanija; 

„Lietuvos Draugijos" šeimų su 
negalia; 

Švėkšnos mokyklos už pagalbą 
įsigyjant mokymo priemones; 

Kauno ir Vilniaus Jėzuitų gim
nazijų už paramą įsigyjant metodines 
medžiagas; 

Mažosios Lietuvos Karaliaučiaus 
krašto Ragainės mokyklos lietuvybės 
puoselėjimui ir knygoms; 

Los Angeles Šv. Kazimiero baž
nyčios kun. klebono S. Anužio už au
ką St. Casimir Parish Building Fund 
(bažnyčios ir parapijos salės remon
tui); * 

Seselės N. Sadūnaitės už paramą 
šeimoms ir vargstantiems Lietuvos 
vaikams; 

„Lietuvių namų" mokyklos Vil
niuje grįžtantiems iš Sibiro šeimų 
vaikams; 

Sibiro tremtinės Raštikytės-Al-
ksnienės už paramą jos dukrelės po
operaciniam gydymui po galvos aug
lio operacijos ir kt. 

Jubiliejaus šventimas 

Birutiečių 50-ties darbo metų iš
kilminga šventė prasidėjo šv. Mišio-
mis už mirusias birutietės, kurias 
užprašė Birutės draugija. Šv. Mišias 
atnašavo Sv. Kazimiero bažnyčios 
kun. klebonas S. Anužis ir kun. T. 
Karanauskas. Mišių skaitymus atliko 
birutietė D. Zemaitaitytė, Mišioms 
patarnavo mok. A. Raulinaitis, aukas 
nešė J. Radvenienė, D. Jasiukonienė, 
A. Pažiūrienė. Solo partiją „Sveika 
Marija" atliko solistė S. Pautienienė, 
akompanavo mūsų mielas vargoni
ninkas V Ralys. 

Iškilminga Birutės draugijos 50 
m. veiklos šventė vyko Šv. Kazimiero 
parapijos salėje, kurią labai gražiai 
papuošė ir programėles, priderinusi 
prie stalo serviruotės, paruošė Ne-
myra Enck. Šventę atidarė LDK 
Birutiečių draugijos pirmininkė A. 
Pažiūrienė, pasveikindama susirin
kusius su iškilminga švente. Šventės 
tolimesnį vedimą pavedė jaunai biru-
tietei, gražiai lietuviškai kalbančiai 
Daivai Čekanauskaitei-Navarrette. 
Šv. Kazimiero bažnyčios kun. klebo
nas S. Anužis pasveikino visus susi

rinkusius su birutiečių švente ir pa
dėkojo birutietėms, sakydamas, kad 
joms nereikia sakyti, kuo ir kam 
reikia padėti, jos viską pačios supran
ta ir savo veiklą nukreipia reikiama 
kryptimi. Lengvai, noriai bendrau
jančios ir skubančios kaip bitutės, vi
sur suspėjančios. Po trumpos kalbos, 
kun. klebonas S. Anužis sukalbėjo 
invokaciją. 

Vedančioji D. Čekanauskaitė-Na-
varrette pakvietė visus šventės sve
čius tylos minute pagerbti mirusias 
birutietės, šaulius, ramovėmis ir ka
rius, kovojusius ir žuvusius už Lie
tuvos nepriklausomybę. 

Sveikinimo žodį pakviestas tarti 
laukiamas ir gerbiamas LR Garbės 
generalinis konsulas Los Angeles Vy
tautas Čekanauskas kaip visada gra
žiu žodžiu kreipėsi į šventės svečius, 
pasveikino su gražiu 50-ties darbo 
veiklos jubiliejumi, primindamas, 
kad birutietės savo darbais yra žino
mos ne tik Los Angeles, bet ir už jo 
ribų, neatsilikdamos nuo kitų šalpos 
organizacijų, nesustodamos dirbti pa
sišventusį darbą, rasdamos naujų 
idėjų. Taip pat konsulas pasidžiaugė, 
kad į draugiją įsijungia vis daugiau 
naujų, jaunų veidų. 

Birutietės pasveikino LR Garbės 
generalinį konsulą Vytautą Čeka
nauską ir jo žmoną solistę Janiną 
Budriūnaitę-Čekanauskienę su dar
bo veiklos 30-mečiu Los Angeles. 
Sveikinime birutietės rašo: „Džiau
giamės Jūsų abiejų aktyviu dalyvavi
mu lietuvių ir kitų užsienio valstybių 
veikloje JAV Tai pavyzdys visiems, 
kaip reikia dirbti, aukotis, mylėti 
savo Tėvynę Lietuvą." Sveikinimą bi
rutiečių vardu perskaitė E. Gino-
tienė. Sveikinti mielą svečią subėgo 9 
konsulo anūkai su gėlėmis, 3 dukros 
- Rita, Vida, Daiva - ir kiti. 

Sveikinimus birutietėms 50-ties 
metų veiklos proga atsiuntė Z. Juš
kevičienė, birutietė iš Čikagos, R. 
Kubilienė, M. Rostropovičiaus fondo 
Vilniuje pirmininkė, Lietuvos Duk
terų draugija. Juos perskaitė birutie
tė Z. Markevičiūtė. Birutietės sveiki
no Los Angeles Juozo Daumanto 
šaulių kuopos vadas V Gilys, Vyčių 
organizacijos pirmininkė, M. Šepi
kas. Poetė Alė Rūta pasidžiaugė, kad 
vienas gražiausių birutiečių gyveni-
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Mielą ponią Žebrauskienę 
nuoširdžiai sveikiname atšventusią 

ypatingą 101-ąjį gimtadienį. 
Mylimų dukterų, Lidijos ir Kristinos 

globoje, linkime Jums džiaugtis kiekvienu 
rytmečiu, kiekvienu pražydusiu gėlės žiedu 
ir artimųjų meile. Linkime Jums geros 
sveikatos, šviesios nuotaikos ir Dievo pa
laimos. 

Ilgiausių metų, ilgiausių... 
™ A 4 <*( mm <£m 

:/. ? m 
\ 

* S Š ^ 

Gražina Vitienė — 
Chicago 

Milda Aguilar — 
Ispanija 

*?•&. 

mo darbų - pagalba vargstantiems. 
Birutietės tą tęsėjo 50 metų, ruošda
mos visuomeninius, kultūrinius ren
ginius su įvairiomis programomis, 
maloniu pabendravimu ir dar tęs 
tiek, kiek gyvuos LDK Birutės drau
gija. Pagarba darbščioms bitutėms, 
nes surinktomis iš aukotojų lėšomis 
jos gelbėja našlaičius, senelius, mo
kyklas Lietuvoje, suteikdamos jiems 
moralinę paramą. 

Labai išsamią, įdomią birutiečių 
veiklos 50 metų apžvalgą paruošė ir 
perskaitė R. Šakienė. Salėje buvo pa
ruoštas stendas su birutiečių para
mos reikalaujančiais. 

Džiaugiamės, kad mūsų telkinio 
mylimi menininkai nuoširdžiai pade
da, rengdami gražiausius koncertus 
ir mes jais tikrai didžiuojamės. Me
ninę programą atliko solistai: J. Bu-
driūnaitė-Cekanauskienė ir A. Polikai-
tis, akompanuojant muz. V Raliui. 

Meninės programos pertraukos 
metu rožių žiedais buvo pasveikintos 
buvusios LDK Birutės draugijos 
pirmininkės, dabartinės valdybos na
rės ir viena iš pirmųjų Los Angeles 
Birutiečių draugijos steigiamojo su
sirinkimo narių — A. Pažiūrienė. Los 
Angeles Birutiečių draugijos pirmi
ninkė A. Pažiūrienė, priminė, kad 
mūsų miela birutiečių Garbės narė R. 
Apeikytė, muzikė-kompozitorė, visa
da prisidėdavo prie birutiečių muzi

kinės programos atlikimo. 
Šventėje veikė vertingų daiktų 

loterija, kuriai sumaniai vadovavo A. 
Žemaitaičio šeima ir J. Petronienė. 
Loterijai gauta dovanų iš K. Mikėno 
keramikos, I. Raulinaitienės gra
fikos, ,,Cafė Montana", kurios savi
ninkai A. ir E. Silkaičiai, padovanojo 
100 dol. vertės pietus, ,,Doleris.com" 
- bilietą skrydžiui nuo Ramiojo iki 
Atlanto vandenyno ir kt. 

Ilgametė, nenuilstanti skauti
ninke, BALF'o direktorė, birutiečių 
Garbės narė, Saulių žvaigždės ordi
ninke, dabartinė Birutiečių draugi
jos pirmininkė A. Pažiūrienė padė
kojo visiems susirinkusiems ir padė
jusiems savo šalpa jos laukiantiems. 
Ji džiaugėsi, kad visos birutietės no
riai, aktyviai dalyvavo pasiruošiant ir 
vedant mūsų šventę. Taip pat padė
kojo už gražias gėlių puokštes puo
šiant salę E. Dovydaitienei ir Giedrei, 
už gėrimus V Lembertui, J. Petro
nienei, muzikantui C. Geštautui, ku
ris linksmino svečius mūsų šventėje, 
už puikų stalo patarnavimą ir ska
naus maisto paruošimą mielai A. 
Uldukienei. 

Šiuo metu LDK Birutės draugijos 
Los Angeles skyrius yra viena iš 
aktyviausių organizacijų JAV Palin
kėkime visoms birutietėms sėkmės, 
ištvermės tokiame svarbiame šalpos 
darbe. 

» 

MŪSŲ ŠEIMOSE nW 

VESTUVĖS, VESTUVES, VESTUVES 

~~WĘM!MĘm 

Vasara ne tik atostogų, 
kelionių, Joninių, dainų, šo
klų, bet ir vestuvių metas. 
Kiek daug sumainoma Bė
dų būtent šiuo gražiuoju 
metų taiku! 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, re
portažus, įspūdžius, sveikinimus f „Draugą" adresu: 4545 
W. 63rd Street, Chicago, iL 60629 arba ei-paštu: redakci-
Ja@draugas.org 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBOS 

P R A Š Y M A S 
Prašome visus įsijungti į rengia

mą JAV LB Socialinių reikalų tarybos 
pastato remonto vajų. JAV LB Socia
linių reikalų tarybos pastatas, esantis 
Marąuette Park rajone, nupirktas 
1985 metais, iki šiol nėra kapitaliai 
remontuotas. Dėl natūralaus senėji
mo ir amortizacijos per pastaruosius 
keletą metų ypač pablogėjo pastato 
būklė. Aiškiai pastebimi įtrūkimai ir 
plyšiai lubose, pro kuriuos, esant 
prastam orui, į pastato vidų varva 
vanduo. Plyšių gausu visame pastate, 
todėl norint sutaisyti stogą nuodug
niai ir ilgam laikui, būtinas kapitali
nis remontas. 

Smarkiai pablogėjus stogo būk
lei, lietus veržiasi j pastato vidų bei 
gadina vidaus apdailą. Nuo pastovaus 
vandens lašėjimo genda lubos, sienos 
ir netgi grindys. Remontas yra būti
nas. Nuo pastato įsigijimo (1985 m.) 
praėjo jau daug metų ir nemažai 
liūčių sezonų, kurie sugadino stogo 
bei lubų dangas, lubose net susidarė 
didžiuliai plyšiai, kurie ne tik negra
žiai atrodo, bet ir yra pavojingi. 

Pastato vidus atrodo neestetiš
kai, nemalonu kviestis svečius, kurių 
tikrai atvyksta nemažai, kadangi čia 
veikia nemažai komitetų. Be Vyres
niųjų centro „Seklyčia", lietuviško 
radijo „Margutis II", įsikūrusi ir „Mar
ąuette Park specialioji apsauga". 

Dabartinė situacija kenkia pasta
to estetiniam vaizdui, ir, tuo pačiu, 
bendram lietuviškų organizacijų 
įvaizdžiui, mažina rinkos vertę bei 
sukelia daug nepatogumų šioje įstai
goje dirbantiems žmonėms. 

Prašome visų nebūti abejingais 
lietuviškoms organizacijoms! Mums 
reikia Jūsų paramos! 

Aukas siųskite: Marąuette Bank, 
sąskaitos numeris — 775655. Fed. 
Tax ID 36-3163350 (parašykite — 
pastato remontui). 

Soc. reikalų tarybos adresas: 
2711-15 W.71st Street, 
Chicago, IL 60629. 
Tel. 773-476-2655; 
Fax. 773-436-6909; 
ei. paštas: 
lhservices@sbcglobal.net 

K ka'rf><; Rasa Kuhihf-n0 ir S p m v a E n C k G m ' a j ' o Terlecko - . - ' -

Džiaugiamės, jog ir toliau aukojami pinigai 
,Seklyčios" stogui pataisyti / /« 

Pinigus stogo remontui aukojo: 

500 dol. - Enata Skrupskelis; 300 dol. - Algirdas Čepėnas; I. ir 

T. Mitkus; 200 do l . - I. ir L. Kriaučeliūnas; 100 dol . - Albina Scha-

lansky; JAV LB Lemonto apylinkė; Julius Karsas; Danutė Norkaitis; 

Patricia Nelia Paulauskas; Dana Bazienė; Dana Bazienė (mamos 

Pranės Marcinkienės atminimui pagerbti); Nijolė Kaveckas; 60 dol . -

Vytautas Graužinis; 50 dol . - Felix Lukauskas; Jadvyga Tamaševičius; 

Danutė Baltramonaitis; Vytautas Čepėnas; T. ir F. Strolia; Jonas Stan

kus; 40 dol. - A. ir A. Audr i jonai ; 25 dol. - Vito ir Regina Vai; E. ir 

K. Majauskas; M. ir J. Mikutaitis; 20 dol. - Birutė Navickienė; 10 dol. 
- Anna Nijolė Vardys. 

Nuoširdžiai dėkojame už JŪSŲ aukas! 

. 

http://Doleris.com
mailto:Ja@draugas.org
mailto:lhservices@sbcglobal.net
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NEKILNOJAMASIS TURTAS DRAUDIMO PASLAUGOS PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

INDEPENDENT REALTORS 
OF ILLINOIS INC. X 
Feter Paulius Reda. Blekys 

Apta rnau jame Čikaga i r jos apyl inkes 
daug iau kaip 25 metus 

/ 
~m 

GREIT PARDUODA 
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 

Audr ius Miku l is 
1st Choice Real Propertys I 

| Td.: 630-205-9262 
I E-mail: amikulis@usa.com 
I Įvairus nekilnojamas turtas: 
' * Nemokamas įkainavimas 
' * Nemokama rinkos analizė 

* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

couHueu. 
RES1D6NT1AL 
MOKEKAGE 

V I D A M . 
SAKEVICIUS 

Real Estate C o n s u l t a n t 

Nekilnojamojo tur to 
pirkimas, pardaulmas 

708-889-2148 

PARDUODA 

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

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

S t. Charles, IL 630-513-0994 

Gr*Jfc 21 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 

Oak Lawn, Illinois 60453 
Business 708-423-9111 

Voice Mail 708-233-3374 
Faz 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. 

-M 
M 

jKj 

- • • • : ; . . : . A 
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SIŪLO DARBA 

Uniofi Pler, Mkhlgan, savininkas 
parduoda namą ramioje vietoje 

netoli ežero. Du miegamieji, 
svetainė, valgomasis, virtuvė Ir 
„loft". Namas 10 m. senumo, 

naujai išdažytas. $369,00* 
Skambinkite: 2 6 9 - 4 6 9 - 4 8 2 6 

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. 
Tel . 510-326-3263 

HELP V V A N T E D 
E X P . P A I N T E R 

V V / C A R 
CALL 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 

f 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 perkraustvmo kompanijoje. 

Tel. 847-673-3309 
Nekalbantiems angliškai, atvykti 3500 Janis 
Ave., Skokie, IL. Vairuotojai privalo turėti 
galiojančius IL vairuotojo pažymėjimus. 

ČIA VIETA JOSŲ 
SKELBIMUI 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6 2 1 6 W . Archer Ave., Chicago, IL 6 0 6 3 8 

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

KAVINĖS 
Kepyklos produktai Ir užkandžiai miesto centre 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS 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 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

STATE FARM INSURANCE l 
Automobilio, namų, ' 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

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

708-423-5900 i 

NAIVIŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
m 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. iki4 v.c.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Chicago, IL 60629 
Prekybą, 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 
MORTGACE COMPANY 

Paskolos nekilnojamam turtui 
Perfinansavimas „no elosing costs 

GEDIMINAS ZAREiMBA 
6 3 0 - 9 1 5 - 8 8 6 5 

Illinois Residcntial Mortgage broker/Bank 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

Www, autctradeusa.com 

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 

PIGIAUSI AVIA-BIUETAI Į LIETUVĄ IR EUROPA 

mailto:amikulis@usa.com
http://www.racinebakery.com
http://autctradeusa.com
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LIETUVA ŽIBĖJO TURINO KNYGŲ MUGĖJE 
VIOLETA KELERTIENE 

PLB Lituanistikos katedros pro
fesoriai Violeta Kelertienė ir Giedrius 
Subačius, įvairių Lietuvos organi
zacijų kvietimu, talkininkavo Turino 
mugėje, kur Lietuva, jos leidyklos, 
knygos ir jų autoriai sužibėjo tarp 
daugybės stendų, šurmuliuojančių 
lankytojų ir renginių. Atskirai pa
traukliai buvo pateiktos į italų kalbą 
išverstos knygos, kurios traukė italų 
dėmesį kartu su vykusiai išdėliotomis 
knygomis ir albumais lietuvių kalba. 
Galima tik stebėtis, kiek šiuose ba
ruose nuveikta darbščių ir sumanių 
lietuvių autorių, mokslininkų, meni
ninkų ir leidėjų. 

Lietuviškos knygos atrodė ne
priekaištingai gražios, puikiai apipa
vidalintos, moderniais, spalvingais 
viršeliais, kokybišku popieriumi. O 
atvežta juk buvo tik maža dalelė visos 
Lietuvos produkcijos. Martyno Maž
vydo prašymas imti knygą ir skaityti 
tautai davė tokį impulsą, kad dar ir 
šiandien, jau kompiuterių amžiuje, 
lietuviai išsiskiria savo knygomis, 
albumais ir žodynais. Mūsų knygos, 
atkeliavusios iš taip toli, domino italų 
skaitytojus, o renginiai, pristatantys 
poetus, prozininkus ir kitas Lietuvos 
įžymybes, supažindino italų visuo
menę su jų akimis tolimu, nors jau ir 
ES narės, kraštu. 

Kiek teko girdėti, mugės rengė
jai, atsakingi už lietuviškąją dalį, 
nustebino italus savo puikiu pa
siruošimu šia proga garsinti Lietuvos 
vardą ir jos pasiekimus, bei ne tik 

pardavinėti knygas, bet ir sudarinėti 
pažintis bei sutartis ateities projek
tams su italų ir kitų šalių leidėjais. 

Atrodo, kad geriausiai sekėsi su 
literatūra vaikams, nes italai moki
nius į Turino mugę veža iš tolimiau
sių savo krašto kampelių. Mugėje 
buvo paruošta net speciali erdvė, ku r 
vaikai galėjo patys reikštis arba buvo 
supažindinami su lietuviškos kultū
ros pavyzdžiais. Tame paviljone dar
bavosi pasižymėję menininkai ir ra
šytojai, kaip Sigutė Ach, Vytautas V 
Landsbergis ir Aurelija Ceredaitė, 
linksmindami italų vaikus, lėlėmis 
vaidindami lietuviškas pasakas ir 
vesdami inte'raktyvius žaidimus 
lietuvių tautosakos motyvais. 

Poetai ir poetės turėjo savo susi
tikimus su mugės lankytojais, o pro
zininkai savo sekcijas. Kai kur ma
žesnėms rašytojų grupelėms modera-
vo Laimontas Jonušys, kai kur — 
Violeta Kelertienė. Jų uždavinys 
buvo trumpai pristatyti autorius ir jų 
kūrybą, paliekant laiko patiems auto
riams pasirodyti, atsakyti į modera
torių pateiktus klausimus, leisti 
būsimiems skaitytojams į juos pažiū
rėti, nustatyti jų simpatiškumo laip
snį, išgirsti jų balsus ir dar pasi
klausyti jaunos skaitovės perskaitytų 
itališkai išverstųjų kūrybos ištraukų. 
Čia geriausiai pasirodė gyvas lietuvių 
prozos klasikas Juozas Aputis, pra
bilęs apie cenzūros laikų kūrybos 
sunkumus ir laimėjimus. O rašyto
jams vyrams a la teniso kamuoliuką 
šmaikščiai pametinėjo Giedra Radvi-
lavičiūtė, budindama juos iš snau-

Vatku paviljone darbavosi pasižvmėjp menininkai ir rasvtoja'. Aurenja 
Ceredaitė susitikime su italu vaikais. 

Lietuviškos knygos atrodė nepriekaištingai gražios, puikiai apipavidalin
tos moderniais, spalvingais viršeliais, kokybišku popieriumi. 

dūlio ar „apsamanėjimo". Tuo tarpu traukti italų kalbininkus, mokančius 
knygų vertėjai iš italų kalbos, baltis- lietuvių kalbą bei jai atsidavusius. 
tai prof. Pietro Dini bei prof. Guido 
Michelini, taip pat lietuvių knygų lei
dėjas Italijoje Francesco Parasole, 
išsijuosę be poilsio skubėjo iš vienos 
erdvės į kitą, talkinami specialiai nu
samdytų (iš lietuvių į italų kalbą ir 
atvirkščiai) vertėjų: Rasos Kliošto-
raitytės, Birutės Žindžiūtės-Miche-

Tikriausiai tokiu būdu atsirado ir 
specialios sekcijos, skirtos lietuvių 
kalbai. Tiek moderniais metodais 
(Giedrius Subačius), tiek įprastais 
(Pietro Dini ir kt.), kompiuteriu ir 
žodžiu, šiose sekcijose italai buvo su
pažindinti su lietuvių kalbos reikšme, 
svarba, nurodytos lietuvių kalbos 

lini ir kt. Kūrėsi maloniai įtempta, studijos, mokslinės knygos įvairiomis 
darbinga tikros mugės atmosfera ir kalbomis: ne tik lietuvių ar italų, bet 
nuotaika. ir anglų, vokiečių, japonų. 

Didžiausią pasisekimą turėjo v 
kelios temos ir plačiau žinomos as- • • • 
menybės. Prezidento Valdo Adam- Vakarais skambėjo lietuviškas 
kaus patarėja Irena Vaišvilaitė, daug džiazas ir daugiausia lietuvės poetės 
metų studijavusi meną ir architek- - jaunos, gražios, gilios žodžio ir jaus-
tūrą Italijoje bei parašiusi mokslinį mo fėjos: Neringa Abrutytė, Agnė 
veikalą apie Lietuvos baroką (kurio Zagrakalytė, Daiva Cepauskaitė. 
išdidintos skaidrės nuolat šmėžavo Buvo ir poetų: Kornelijus Pla-
Lietuvos stendo fone), ypač sudomino telis, A. A. Jonynas, Gintaras Gra-
daug italų lankytojų. Kiti du plačiau jauskas ir Sigitas Parulskis, ką ten 
žinomi Lietuvos menininkai, filmų visus suminėsi ir visur suspėsi, 
kūrėjas Jonas Mekas ir teatro režisie- Pagirtina, kad Lietuva po patirčių 
rius Eimuntas Nekrošius, taip pat Frankfurto ir Gothenburgo mugėse, 
pri traukė didžiausias sales žmonių, nekalbant jau apie savo metines 
kai kur dešimtys gerbėjų ir smal- Vilniaus muges, išmoko, ką ir kaip 
šuolių stovėjo net prie sienų. Nenuos- daryti, kad išgarsintų savo kraštą ir 
tabu, kad labai populiarus Italijoje jo kultūrą. Sporto aistruoliai važinėja 
pasirodė ir kardinolas Audrys J. Bač- po pasaulį, sekdami paskui savo ko-

Mažesnėms rašytojų grupelėms moderavo Laimontas Jonušys, kai kur — 
Violeta Kelertienė (kairėje). Giedriaus Subačiaus nuotraukos 

kis, specialiai atvykęs į šį renginį. 
Visur dominavo italų kalba, vertėjai 
vertėjavo kiek įmanydami, bet dažnai 
jų neužteko ir italų kalbos nemo
kant iems kar ta is teko vadovautis 
vaizdu ir nuojauta. Mugėje tarptau
tine vadinamos anglų kalbos beveik 
nebuvo girdėti. Bravo italams! Bravo 
ir lietuviams, kurie per trumpą ne
priklausomybės laiką jau spėjo pa
ruošti italų kalbos žinovų arba pri-

mandas ir numylėtus žaidėjus. Jeigu 
man kas duotų galimybę, mielai 
pasidaryčiau Lietuvos mugių aist
ruole (kitais metais Lietuva bus Jeru
zalės mugės garbės viešnia, po to gal 
vilios Bolonija). Kur kitur gali ben
drauti su mylimais rašytojais ir leidė
jais, sveikintis su kardinolais, kal
bininkais ir režisieriais, o vakare 
matyti Eimunto Nekrošiaus „Gies
mių giesmės" pastatymą? 



1 4 DRAUGAS, 2007 m. birželio 9 d., šeštadienis 

Patyriau ieškojimo džiaugsmą.. . 
Balandžio 15 d. Balzeko lietuvių 

kultūros muziejuje atidaroma Jani
n o s Monkutės -Marks gobelenų 
paroda. Apie autorę žinojau seniai, 
stebino ne tik gausybė įvairaus sti
liaus ir įvairia technika (tapyba, lino 
raižiniai, tekstilėj atlikti darbai. Ži
nojau apie jos organizuotas parodas, 
mecenatinę veiklą, apie Lietuvoje įkur
tą jos vardo muziejų-galeriją, garsi
nantį nedidelį Lietuvos miestą Kėdai
nius. Tad smalsu buvo sužinoti, kaip 
ši trapi moteris nepailsta tiek daug 
dirbdama, kur ji semiasi energijos sa
vo darbams. 

Įsiprašiau į dailininkės namus 
Čikagoje. Sėdėjome jaukiame jos bu
te, pilname įvairių tautų ir tautelių 
liaudies meno, gurkšnojome kavą, 
per langą matėsi Michigan ežeras 
(„jūra", — sako pati dailininkė) ir 
kalbėjome, kalbėjome... 

— Ar skaič iavote kada, kiek 
e s a t e per visą gyvenimą suruo-
šus i parodu? 

— Gal tada, kai tik pradėjau jas 
rengti. Dabar man tai visiškai nes
varbu. 

— O kas svarbu? 
— Darbas. Kai gimsta idėja, kai 

pradedu rinkti siūlus, kai juos užme
tu, kai jaučiu — jau kažkas gimsta. 
v 

Šitie dalykai man svarbūs. 
— O pats rezultatas? Kai jau 

darbas padarytas? 
— Nieko ypatingo, užbaigtas 

tarpsnis. Reikia, vėl kažko naujo ieš
koti. Savo darbų nekraunu kaip perlų 
į dėžutę. Padarau, įkvėpimas išsem
tas, laikas ieškoti naujų idėjų. 

— Tai sakote „perlų, nekrau
nate", darbų nepasi l iekate? 

— Nekraunu, tikrai ne. Užtat ir 
atidaviau visus savo darbus, kurie 
dar buvo likę. Anksčiau pardavinė
jau, dovanojau. 

— O ar nega i la savo darbo 
parduoti? Juk įdė ta t iek meilės, 
r a n k u ši lumos? 

— Ne, negaila. Čia kaip šeimoje. 
Vaikai suauga ir turi išeiti iš namų į 
gyvenimą. Taip ir mano darbai, turi 
suaugti ir išeiti. Aš žinau, kad jie 
suranda gerus namus. 

— O iš kur tas noras būti me
n in inke? 

— Dar besimokydama Pagėgiuo
se, vėliau Kėdainių gimnazijoje su 
malonumu lankiau meno pamokas. 
Visoms mokslo draugėms piešda
vau,— juokiasi dailininkė. — Prašy
davo manęs nupiešti, tai aš joms ir 
padėdavau. Tačiau visiškai negalvo
jau apie jokias dailės studijas. Pasi
rinkau Kauno Valstybės teatro Dra
mos studiją, nes norėjau tapti aktore. 
Bet karas apvertė viską aukštyn ko
jom. Atsidūriau Vokietijoje. Ir čia su
pratau, kad su dramos studijom toli 
nenuvažiuosi, reikėjo valgyti. 

Po kiek laiko aš atsidūriau Inns-
bruck (Austrija), kur universitete 
pradėjau studijuoti meno istoriją, 
archeologiją ir italų kalbą. Tenai su
siradau savo seserį, kuri jau buvo iš
tekėjusi ir gyveno Freiburg, Vokieti
joje. Mums nutarus būti kartu, aš pa
kalbėjau su Vytautu Kazimieru Jo
nynu, kuris tuo metu vadovavo Frei
burg meno ir amatų mokyklai. Mo
kykloje mokėsi lietuviai karo pabė
gėliai. Taip prasidėjo mano dailės stu
dijos. Jonynui paklausus, kokią sritį 
aš pasirinkčiau, pasakiau, kad man 
arčiausia ,,prie širdies" būtų tekstilė. 
Žinoma, šalia tekstilės studijavau 
piešimą, dizainą, meno istoriją. Gal 

Janina Monkute-Vlarks prie savo austo gobeieno namuose Hyde Park. 

pasirinkimą nulėmė tai, kad mano 
mama ausdavo? Be to, dar iš mokyk
los laikų man labai patikdavo rank
darbių pamokos, man labai sekėsi vi
sokie „mereškavimai". Esu labai 
kruopštus žmogus. Tuo metu mokyk
loje dirbo Anastazija ir Antanas Ta
mošaičiai, kuriuos aš žinojau. Mat A. 
Tamošaitienės sesuo Aldona buvo Pa
gėgiuose žinoma audėja. Aš ir dabar 
turiu tų laikų mokyklos darbą. Šio ki
limo idėja buvo A. Tamošaitienės, o 
dariau ir aš, ir kiti mokiniai (Dai
lininkė parodė ant sienos kabantį ki
limą lietuviškais motyvais). 

— Tai šitas kilimas iš Frei
burg mokyklos? Kaip Jūs jį ta ip 
gerai išlaikėte? 

— Tamošaičiai paėmė ir išsivežė į 
Kanadą, o paskui aš jį įsigijau. 

— Jūs baigėte šią mokyklą? 
— Aš jos nebaigiau, nes 1949 me

tais emigravau į Ameriką. Atvykome 
į Kennebunkport, Maine valstijoje 
pas tėvus pranciškonus, mat ten 
gyvenantis poetas tėvas kun. Leo
nardas Andriekus, OFM buvo Nagių 
šeimos (tuo metu dailininkė buvo iš
tekėjusi už Martyno Nagio) rėmėjas. 

— Kaip atsiradote Čikagoje? 
— Susirašinėjau su Čikagoje gy

venusiais teatralais: Stasiu Pilka, 
Jurgiu Blekaičiu ir kt. Jie parašė, kad 
steigia Lietuvių teatrą ir jiems manęs 
reikia. Kadangi mūsų niekas rytinėje 
Amerikos pakrantėje nelaikė, išvažia
vome į Čikagą. Pradėjau dirbti teatre. 
Ištekėjusi už Ira Marks, ėmiau ieš
koti darbo savo srityje. Hyde Park 
yra didelis meno centras. Susipaži
nau su dailininkais, su pedagogais, po 
kiek laiko tapau to centro nare ir 
pradėjau kartu su kitais dailininkais 
dirbti ir studijuoti. Tais laikais visi 
dirbo labai moderniai. Po karo visi 
norėjo keisti pasaulį, meną, ieškojo 
kažko naujo. Aš taip pat įsijungiau į 
tą ieškojimą. Daug dirbau, patyriau 
ieškojimo džiaugsmą. 

Vėliau prasidėjo kelionės. Vyras 
turėjo juvelyrinių dirbinių parduotu
ves ir važinėdavo po pasaulį, ieškoda
mas joms prekių. Su juo nemažai ke

liavau ir aš. Kol jis tvarkydavo darbo 
reikalus, aš vaikštinėdavau po muzie
jus, po rytietiškus turgus, parduotu
vėles. Labai ėmė traukti liaudies me
nas. Pamačiau, kad visų tautų liau
dies menas yra kilęs iš tų pačių šak
nų. Kitos tautos, kaip ir mes, garbina 
saulę, mėnulį, žemę ir dangaus kū
nus. Ir visa tai atsispindi raštuose, 
net temos tos pačios. Kur benuva
žiuodavau, visada mano dėmesį pa
traukdavo darbų ornamentika, gro
žio siekimas. Taip pamažu surinkau 
nemažą primityvaus meno kolekciją. 

Tuo pačiu metu aš pradėjau da
lyvauti įvairiausiose parodose, mu
gėse, mano darbus pradėjo pardavi
nėti galerijos ne tik Amerikoje, dar
bai pasiekė Kanadą. Buvau jau įsi
tvirtinusi kaip dailininkė ir staiga pa
jutau, kad kažkas manyje pradėjo 
keistis — atėjo noras grįžti prie savo 
šaknų. Pamatyti kelionėse įvairiau
sių tautų ornamentai, tautiniai dra
bužiai, net paprasčiausi išdrožinėti 
šaukštai mane labai paveikė. Ir aš su
pratau, kad turiu grįžti į ten, iš kur 
atėjusi. Suvokiau, kad ir aš turiu kaž
ką savo, lietuviško. Ėmiau iš naujo 
studijuoti lietuvišką meną. Tamo
šaičiai buvo išleidę knygą „Sodžiaus 
menas". Susidomėjau ja. Labiausiai 
mane nustebino spalvos. Kažkodėl 
įsivyravusi nuomonė, kad lietuviai 
mėgsta tik niūrias, šaltas spalvas, o 
Tamošaičių knygoje pamačiau ryš
kias spalvas ne tik tautiniuose drabu
žiuose, net skrynių raštuose buvo ir 
raudonų, ir oranžinių, ir rožinių spal
vų. Tai mane labai nustebino, atvėrė 
akis. Tada mano darbuose atsirado 
lietuviškas ornamentas, įpyniau į sa
vo darbus lietuviškas dainas, padavi
mus. Žiūrėjau į tautosaką savo aki
mis. Tuo metu dariau tik tapybos 
darbus ir grafiką. Grafikos darbus 
dažniausiai darydavau keliaudama, 
laukiant persėdimų, sėdint ant jūros 
kranto. Visur vežiodavausi rinkinėlį 
ne tik pieštukų, bet ir metalinių pei
liukų. Tuo metu tekstilė Amerikoje 
buvo visiškai nemadinga. 

— Ar esate iliustravusi la u. 

— Esu, tačiau man tie darbai ne
labai pasisekė. 

— Kodėl Jūs taip manote? Ar 
Jūs jautėtės suvaržyta autoriaus, 
ar buvo kitokios priežastys? 

— Jaučiausi labai suvaržyta, tie
siog nežinodavau ką daryti. Mane var
žydavo tekstas, atrodė, kad mintys ne 
mano. Man reikalinga sava mintis, 
sava idėja. Negaliu dirbti pasikliau
jant teksto autoriaus mintimis. 

— Kada supratote, kad Jūsų 
kūryboje prasideda naujas tarps
nis? 

— Kai pradėjau dirbti lietuvių 
liaudies meno temomis, pastebėjau, 
kad darbai ėmė didėti, nebetilpdavo į 
mažus rėmus, tapant ornamentus no
rėjosi spalvas paliesti pirštais. Kaž
kodėl norėjosi daug daug..., kažko 
didelio... Visi mano draugai ėmė sa
kyti, kad aš tapau kilimus — tokie di
deli pasidarė mano tapybos darbai. 

Ir tada aš išvažiavau į Kanadą 
pas savo profesorius Tamošaičius, pri
siminti ir pagilinti savo žinias audi
mo srityje. Supratau, kad man reikia 
kažko kito. 

Pas Tamošaičius išgyvenau be
veik mėnesį. Mes pradėjome viską iš 
pradžių. Reikėjo viską prisiminti. Kai 
grįžau iš Kanados, supratau — dabar 
aš ausiu tik kilimus. Tai buvo apie 
1970 metus. 

— Kaip Jūs darote eskizą go
belenui — piešiate spalvotą, ar 
tik pasižymite pagrindines lini
jas, o spalvas renkate ausdama? 

— Visaip būna. Kai tik pradėjau, 
piešdavau viską labai tiksliai ir es
kizą nudažydavau tiksliai- tom spal
vom, kokios bus kilime. Kuo toliau, 
tuo dariau viską laisviau. Dabar nu-
sipiešiu eskizą ir maždaug pasižymiu 
spalvų gamą. Tada peržiūriu, kokių 
spalvų siūlus turiu ir, jei reikia, pa
keičiu spalvų gamą. 

— O audžiate tik vilnonius 
kilimus, ar maišote siūlus? 

— Dabar maišau. Anksčiau aus-
davau tik vilnonius, dabar įpinu ir 
šilko, ir sintetinių siūlų. Bet daugiau
sia vis tiek naudoju vilną. 
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— O kada atėjo noras ne tik 
kurt i l i e tuv i šką meną, bet ir 
grįžti į Lietuvą? 

— Kai Lietuva tapo nepriklauso
ma. Visi Amerikos lietuviai su didžiau
siu entuziazmu norėjo padėti laisvai 
Lietuvai. Reikia pasakyti, kad pra
džia buvo sunki. Nebuvome laukiami 
išskėstomis rankomis. Daug kas Lie
tuvoje laukė tik pinigų. Kai grįžau iš 
kelionės po Lietuvą ėmiau svarstyti, 
kuo aš galiu padėti Lietuvai. Buvo 
prisirinkę labai daug mano tapybos 
darbų ( ta i vis vyro Ira dėka, kuris vi
sada tikėjo Janinos talentu — L. A.). 
Kai atvažiavusi iš Kėdainių giminaitė 
pamatė tuos darbus, ji iš karto pa
siūlė juos parodyti kėdainiečiams. Ta
da aš pati nuvažiavau Į Kėdainius. 

— O dabar pakalbėkime apie 
Kėdainius. Kada Jūs nutarėte, 
kad ten reikia kažką daryti? 

— Jau penkeri metai, kai pradėjo 
veikti šitas kultūros centras. 2000 m. 
įkūriau pelno nesiekiančią organiza
ciją ir įsigijau buvusio Kėdainių kraš
to muziejaus pastatą Smilgos upelio 
slėnyje. Nugyventą pastatą restaura
vome ne tik iš išorės, viską reikėjo 
perdaryti ir pastato viduje. Dabar čia 

vyksta įvairiausios parodos, susitiki
mai, vakarai, pristatomos naujos 
knygos, rodomi filmai. Muziejaus ga
lerijoje veikia ir mano kūrybos kilno
jama paroda. 

Čia buvo eksponuoti ir daugelio 
Amerikos lietuvių dailininkų darbai. 
Lietuvos žiūrovai matė Zinos Kazė
nas, Zitos Sodeikienės, Giedrės Zum-
bakienės, Vytauto Igno, Audriaus 
Plioplio kūrybą, vyksta ir kitų už
sienio šalių dailininkų parodos. Čia 
vedami seminarai, vyksta plenerai, 
simpoziumai. Žodžiu, muziejus — tai 
tikras bendruomenės meno centras. 

— Ačiū J u m s už pokalbi. 
Linkiu Jums daug kūrybinių su
manymų ir ištvermės juos įgy
vendinant, o mūsų dienraščio 
skaitytojus noriu pakviesti j Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejų, 
kur birželio 15 d. 7- 9 vai. v. vyks 
Janinos Monkutės-Marks paro
dos „Gyvenimas tęsiasi" atidary
mas. Parodoje — dail ininkės 
2000-2007 metais sukurti gobele
nai. Atidaryme dalyvaus autorė. 
Įėjimas nemokamas. 

Laima Apanavičienė 

Alwąys with Flowers 
- Visada šviežios egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės _ ^ K * 
- Vestuvinės ir proginės kompozicijos 
- Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės 
- Atributikos pokyliams nuoma 
- Bažnyčių, pokyliu salių dekoravimas 
- Celės visoms progoms i Lietuvą 

1120 State St., Lemo n t. IL H$m 
Te!. 630 257 0339; 088 594 6604 
wwwaiwayswithBowers .com •«ufiOMI P1"*1^1 1 1 3 5 7 d i e n a s P " savai t* 
www.alwayswithSowers .net ^ T D Čikagoje, JAV, Lietuvoje 

ir visame pasaulyje 

PETKUS & S0N 
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 

SERVINC 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 CHICACO 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

Po narsios kovos mūsų mylimai 
A t A 

REGINAI DZIUBINSKAITEI 
MARTINONIENEI 

mirus, giliausią užuojautą reiškiame jos vyrui VIRGILI
JUI, dukrelėms ir sūnums su šeimomis bei visiems 
artimiesiems ir kar tu liūdime. 

Hanau gimnazijos bendraklasių vardu 
Regina Petrauskienė 

A t A 
SIGITUI LEIMONUI 

iškeliavus į amžiną Visagalio prieglobstį, Jo mylimą 
žmoną LORETĄ ir Jo gimines nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

Mykolas ir Audronė Pakščiai 
Algimantas ir Teresė Landsbergiai 

Arvydas ir Daiva Barzdukai 
Vilimantas ir Virginija Vaitai 

Tadas ir Meilė Mickai 
Eligijus ir Vida Sužiedeliai 

Bronius ir Janina Cikotai 
Kęstutis ir Milda Čižiūnai 

Kazys ir Genė Vasaičiai 
Tadas Vasaitis 

Gediminas Naujokaitis 

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. 

CERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California A ve, Chicago, IL 60632 

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

„Still Proudly Serving Lithuanian Families" 

HILLS 
FUNERAL HOME 

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

Other Locations Available 
(708) 598-5880 

'Formerly of Roseland" "Family Owned & Operated 

Palos-Gaidas 
F U N E R A L H O M E 

Patogioje vietoje tarp Čikagos ir 
Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Hills, Illinois 

(708)974-4410 

http://wwwaiwayswithBowers.com
http://www.alwayswithSowers.net
http://www.petkusfuneralhomes.com
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Č I K A G O J E IR APYLINKĖSE 

•Birže l io 10 d., sekmadieni. Cice
ro LB valdyba rengia Gedulo ir vilties 
dienos paminėjimas. 9 vai. r. Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje šv. Mišių aukoje 
prisiminsime į Sibirą išvežtuosius, le
dynuose kentėjusius bei kovojusius ir 
žuvusius mūsų tautos brolius ir seses 
— partizanus. Po šv. Mišių parapijos 
salėje Gedulo ir vilties dienos minėji
mas. Programą atliks LB Cicero 
apylinkės narės Virginija Maurucienė, 
Liubomirą Gimzevičienė ir parapijos 
choras (vadovė Vilma Meilutytė). 
Kviečiame visus dalyvauti. 

• B i r ž e l i o 10 d. 12 vai. po šv. Mi
šių Jėzuitų koplyčioje, Jaunimo cen
tro kavinėje, 5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, vyks knygos „Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėms 100 metų" sutik
tuvės. Visuomenė kviečiama atvykti. 

•Tėvel ių , tėvužėlių, tėtukų pager
bimo pietūs vyks Pasaulio lietuvių cen
tre, 14911 127th Street, Lemont birže
lio 10 d. 12:30 vai. p. p. Kviečiame visus 
tėvelius, mamytes ir jų atžalas bei anū
kėlius. Vietas užsisakyti galite tel. 708-
448-7436 (A. Palikienė). Kaina — 15 
dol. Pasidžiaukime kartu. Pagerbkime 
tėvelius, paremkime lietuvių centrą. 

• S i sekmadieni, birželio 10 d., po 
10 vai. r. šv. Mišių Brighton Park lietu
vių telkinyje minėsime Lietuvos masi
nio trėmimo 66-ąsias metines. Po Mišių 
bus minėjimas, kuriame šiai dienai 
skirtą kalbą pasakys Povilas Vaiče
kauskas, buvęs Gulago politinis kalinys. 
Kviečiame visus, kam brangi lietuvių 
tautos kančia už mūsų laisvę. Po minė
jimo — pietūs parapijos salėje. 

• L B Lemonto apylinkės valdyba 
maloniai kviečia birželio 17 d., sek
madieni, 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 a r turėjo palik
ti savo namus, bėgdami nuo raudono
jo maro. 12 vai. PLC didžiojoje salėje 
Justinas Riškus papasakos apie jau
nimo kelionę j Sibirą. 

•Birže l io 19 d., antradieni, 6:30 
vai. v. Marąuette Park kultūros centre, 
6734 S. Kedzie Ave., Chicago, koncer
tuos lietuvių kilmės gitaristas Peter Ag
linskas. Jėjimas nemokamas. Tel. pa-
siteiravimui:312-747-6469. 

•Birže l io 24 d. Amerikos l ietuvių 
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. 

• K v i e č i a m e paminė t i Gedulo ir 
vilties dieną. Birželio 14 d. 5:15 vai. 
p. p. su vienos dienos vizitu Wa-
shington, DC viešėsiantis Lietuvos 
užsienio reikalų ministras P Vaitie
kūnas padės gėles prie memorialo ko
munizmo aukoms atmint i . Kviečia
me visus galinčius prisijungti ir rim
tyje paminėti šį tragišką lietuvių tau
tai istorijos puslapį. Renginio vieta: 
Massachusetts, New Jersey ir G 
(NW) gatvių sankirta, šalia Union 
Station ir JAV Kapitolijaus, Wa-
shington, DC. Daugiau informacijos 
apie memorialą ir renginius, skirtus 
paminėti komunizmo aukas, rasite 
adresu: http://www.victimsofcommu-
nism.org/ 

Lietuvos vaikų globos būrelio „Saulutė" pirmininkė Indrė Tijūnėlienė 
išvyko į Lietuvą ir grįš liepos gale. Šią vasarą Lietuvoje taip pat lankysis 
„Saulutės" vicepirmininkė Raminta Marchertienė ir iždininkė Ramunė 
Račkauskienė. Aušra Šaulienė tvarkys „Saulutės" prekystalį Joninių šven
tėje „Arabian Knights Farms" Willowbrook, Illinois. 

Amerikos Lietuviu tarybos Čikagos skyrius birželio 17 d., sekmadieni, ruošia 
Birželio trėmimu minėjimą Minėjime da!v\ aus garbės svečiai prel. Alfonsas 
Svarinskas ir ses. Nijolė Sadūnaite. 1030 vai. r. Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje — iškilmingos šv. Mišios. Po Mišių parapijos salėje vyks 
minėjimas ir garbės svečių liudijimai apie asmeniškai patirtus sovietinius 
nusikaltimus. Visus kviečiame dalyvauti. 

Nuotraukoje: prel. Alfonsas Svarinskas ir ses. Nijolė Sadūnaite. 

SKELBIMAI 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. K e d z i e A v e n u e 
C h i c a g o , IL 60629 
Tel . 773-776-8700 

Ton free 24 hr. 888-776^742 
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 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federa l Savings, 
2212 West Cermak RoadL 

Tel. (773) 847-7747. 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel . 8 7 7 - G y n e j a s arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

T e l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Daley Plaza aikštėje — lietuvių meno kolektyvų koncertas 

Birželio 7 dieną Čikagos miesto centre Daley Plaza aikštėje Čikagos tarptaut inės susigiminiavusių miestų festivalio programos metu koncertavo lietuvių 
liaudies muzikos ansamblis „Sodžius" (direktorius Gintaras Juknys , muzikinis vadovas Rimas Pumputis) ir lietuvių liaudies šokių kolektyvas „Suktinis" (va
dovai Salomėja ir Vidmantas Strižigauskai). Koncertą organizavo Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje kartu su Vilniaus ir Čikagos susigimi
niavusių miestų komitetu. Kairėje nuotraukoje: LR generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius su koncerto dalyviais, dešinėje — akimirka iš kon
certo. Tado Kubiliaus r. . ir 

http://www.victimsofcommu-
http://nism.org/
http://www.johngibaitis.com

