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Šventės išvakarės Europos centre

.1011 metų nuo

t

Lietuviškos

Vvtautas Visockas

-•

Pumpurai jau išbrinkę
Dabar Lietuvoje toks metas,
kai viskas keičiasi tiesiog va
landomis. Vis žaliau ir žaliau.
Dar ne žydėjimas, tačiau ievų,
vyšnių pumpurai jau
išbrinkę. Tas ilgas pa
vasarinės pūgos lau
kimas ne mažiau
nuostabus, negu pats
žydėjimas.
Tokia ši istorinė Lie
tuvos savaitė - pas
kutinė pasaulio užkam
pyje. Šiandien balan
džio 29-oji, taigi poryt
būsime Europos Są
jungoje. Europa ateina į
geografinį Europos centrą.
Arba atvirkščiai. Saulėta lauki
mo savaitė, apie kurią dar turė
sime progos ne kartą pakalbėti.
Jeigu atvirai, tai žydėjimo, šilu
mos laukiame labiau, negu
2004-ųjų gegužės pirmosios istorinės dienos, kurią ateityje
gal švęsime džiugiau ir nuo
širdžiau, negu Tarptautinę dar
bininkų dieną. Judančioji, kal
bančioji ir popierinė žiniasklaida vis primena ir primena apie
būsimus šventinius renginius,
fejerverkus, tačiau tą dieną
įvertinsime (tikiuosi - teigia
mai!) žymiai vėliau - taip būna
su visomis svarbiomis datomis.
Nuo jos turi nubyrėti kasdieny

spaudos

Ligija Tautkuvienė
Kasmet, minėdami Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo, atkūri
mo metines, ar dažnai susimąstome
— kaip mes. lietuviai, išlikome? Juk
buvome dalinti, perdalinti, tremti Si
biran, pūdyti kalėjimuose, rusinti ir su
sinti... Šiandien drąsiai skelbiame pa
sauliui apie save — ne tik NATO, bet
ir Europos Sąjungos lygiateisė partne
rė! Mes ne tik išlikome, šiandien mes
esame! Lietuva vėl sugrįžo į pasaulio
tautų tarpą.
Šie metai — šimtmetis nuo spaudos
draudimo panaikinimo. Tik šimtą metų
vėl rašome ir skaitome lotyniškais
rašmenimis. Net 40 metų lietuviams
tai buvo uždraudęs Rusijos caras.
Spaudos draudimo laikotarpį, pasi
priešinimą jam, puikiausiai atspindi
Petro Rimšos skulptūra ,.Vargo mo
kykla." Lietuvė motina, kaimo mote
ris, prie balanos, verpdama siūlus,
moko mažą vaikelį pažinti raideles...
Ne tik raidelių pažinimo mokė kaimo

SPAUDA

lotyniškais rašmenimis
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vaikus, mokė juos ir liaudies dainų,
šokių. Žodinė liaudies kūryba — pa
sakos, padavimai, legendos, patar
lės, priežodžiai — ėjo iš lūpų j lūpas
iš širdies j širdį, iš ausies į aus,į gimtą
ja lietuvių kalba. Kad nepamirštų lietu
viško žodžio, raidžių, kad skaitytų ir
įsimintų — ką ir apie ką skaitė... De
šimtys lietuvių knygnešių pasiaukoja
mai ant savo pečių atnešdavo iš
užsienio lietuvišką spaudą Didelė rizi
ka ir balansavimas tarp laisvės ir ilgų
metų kalėjimo ar tremties, nepalaužė
įsitikinimo, koks svarbus ir reikšmin
gas yra jų aukojimasis.
Sianclen mes kalbame, rašome, skaito
me, viena seniausių, iki šios dienos
vartojama, indoeuropiečių kalba.
Paminėdami šimtmetį, prisiminkime
ir nusilenkime Motinai — Mokytojai,
Knygnešiui, tautos šviesuoliams,
visiems, kurių pastangos buvo tokios
vaisingos, kad išlikome ir esame
lietuviais.

bė. O ji nė iš tolo nepanaši į šven
tinį paradą.
Kasdienybė
Rolandas Paksas įvairių įtari
mų šleifą valkioja po
..valdiškus namus":
buvo klausinėjamas
(bet nefilmuojamas) pro
kuratūroje; praėjusį
antradienį davė paro
dymus Valstybės sau
gumo departamente.
Reikia juk išsiaiškin
ti, kaip į spaudą pa
teko praėjusių metų
spalio pabaigoje slap
ta VSD pažyma apie grėsmes
nacionaliniam saugumui. Vil
ties, žinoma, jokios, bet bent pa
vaizduokime, kad aiškinamės,
kad norime sužinoti, kaip apie
nusikalstamo pasaulio veiklos
schemas ir daug ką kita suži
nojo garsioji Renata Smailytė.
Kam reikia, t a s seniai žino.
Šaudomi ir laidojami, žudosi
šešėlinio pasaulio vadai. Štai
jau nebėra V. Jakučio, kurį pa
žinojo ne tik minėtoji R. Smai
lytė, bet ir R. Pakso finansinis
rėmėjas T. Barstys, ir Seimo
narys liberaldemokratas E.
Skarbalius. Visi jie dalyvavo
šio, su kontrabanda siejamo as-

v

Seniausias išeivijos dienraštis
,,Draugas" turi nuosavą spaustu
vę, kurioje darbuojasi skaityto
jams nematomi mūsų bendradar
biai. Eilinę darbo dieną fotoapa
rato objektyvas „pagavo", įam
žino, o ranka trumpai aprašė...

ALLEN GATTONE
i didelis katinas), spau
* treji metai. „Puikus i
vieta*, — sako senas
iĮvIninkas, ilgus metus
vaidžii
j? spausdinęs įvairiausius vertybiniu
» popierius su vandens ženklais.
Tekstas ir nuotr. Ligijos Tautkuvienės
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Gyvenimo

suvirpėjo! Kas tai, tikėjimo ir mal

Mieli tautiečiai, „Bičiulystės"

dos perpildytos širdies melas?

skaitytojai, tik mūsų atjauta ga

Ne, ne, ne! Subėgę gydytojai

lėtų sumažinti šios šeimos tra

negalėjo atsistebėti — aparatūra

gediją. Net mažiausia auka pa

rodė sąmonės ir kitų gyvybinių

dėtų Ramintai tvirčiau žengti į ry

funkcijų

Stebuklas

tojų. Gal atsisakytas rytinis puo

įvyko! Penktą parą po lemtingo

delis kavos, nenupirkta saldainių

įvykio, iš nebūties tamsos, švie

dėžutė

vakarykštę, praėjusius metus?

sos spindulio atlydėta į gyvenimo

mėje nukertėjusį, ir bet kokia ge

Kas ko vertas? Kaip nustatyti gy

glėbį, Raminta paklausė: „Kur

rumo auka suteiks mums pa

venimo tikslą ir prasmę ? Prisipa

Nerijus, kur Paulytės vaistai?"

tiems

vert

Raminta Vosyliūtė-Saladžiuvienė
Ar įmanoma įkainoti šią dieną,

žinkime,

dažnai

sugrįžimą.

į Kauno medicinos univer

siteto klininkas, kur ji pati dirbo iki

simus...

lemtingo įvykio. Keturis mėne

papasakoti apie Ramintą Pusnikienę, 28 metų kaunietę, jos gy
venimo istoriją...

į Varšuvą.

Šernas iš

Dvi versijos dėl Paulinos cere
brinio

paralyžiaus.

Viena —

klinikų skyriuose, operuotas vei

Ramintos nėštumas buvo komp

nuskausmina

likuotas. Antra — panašu, kad

mieji ir vėl operacijos, reabilitaci

įvyko dėl gydytojų kaltės. Gim

Vaikystėje Raminta, kaip ir dau

dešinės, priešais atva

ja, įgimtas optimizmas,

artimųjų

dymas vyko greitai. Mergytė gi

guma lietuvių vaikų, mėgo šokti.

žiuojančio automobilio

atsidavimas ir begalinis noras iš

mė per tris valandas, visa pamė

Kai sulaukė ketverių, mama nu

akinantys

gyventi vardan dukrelės, teikė

lusi, galvytė suspausta.

vedė į miesto profsąjungų kultū

Smūgis!

ros rūmų tautinių šokių būrelį:

ko

„Kepurinė", polkos... Smagumė

saros nakties ramybę

Šiandien Raminta kasdieninius

lis! Vos ne kiekvienas mūsų sva

perskrodė metalo griaus

gyvenimo posūkius sutinka in

mėnesiai. Jai skirti priešepileptiniai vaistai — CONVULEX siru

žibintai...

stiprybės

Pakelės miš

tokiu sunkiu jaunai

Raminta gyvena iš invalido pen
sijos. Iš jos išleidžia: dukters

našlei metu.

ir žvaigždėtos va

vaistams (Paulinai — 5 metai ir 4

jojome tapti kosmonautais, dak

mas, dūžtančių

stiklų

valido vežimėlyje, namiškiams

tarais, mokytojais, aktoriais. Ra

kruša ir žmogaus ai

padedant, be kurių pagalbos ji

pas) 10 litų savaitei. Logopedas

negalėtų pasirūpinti nei savimi,

— 15 litų už vieną valandą, ki-

Koma. Klinikinė mir

nei šešiamete neįgalia dukrele.

neziterapeutas — 15 litų valan

mokyklą. Pradėjo dirbti

tis. Ramintos bejėgis

Vaistai, vitaminai, paprasčiausias

dai. Mergaitei reikalinga speciali

Kauno medicinos universiteto kli

kūnas geso nebūties

maisto kąsnis pasiglemžia ir taip

avalynė, langetės. Valstybė finan

nikose, medicinos sesele. Ne

tamsoje.

menkas gaunamas pašalpas. O

suoja tik dvi poras per metus,

trukus

kairioji koja, dešinė,

kur dar drabužėliai

ir kiti maž

nors metų laikai keturi... Šiuo

Paulina. Rodos, džiaugsmui ne

žemyn

možiai vaikui? Jei ne Ramintos

metu Raminta turi gydomąjį pro

buvo galo. Jaunos mamos pla

nio, sutraiškyta, trau

mama,

atsidavė

tezą. Jai verkiant reikia naujo

nas po gimdymo sugrįžti į darbą

muota nosis,

kairioji

dukrai nuo pat pirmos tragedijos

protezo, kuris, jos žodžiais ta

veido

dienos, gyvenimas būtų sunkiai

riant, padėtų grįžti į normalų gy

pakeliamas. Tačiau visos ašaros

venimą ir leistų

jau pralietos, naujom susikaupti

savo vaiku.

nėra laiko, nes šiuose namuose

REDAKCIJOS PRIERAŠAS:

minta gi, baigus vidurinę, nutarė
tapti kosmetologe. įstojo į medi

pastojo, gimė dukrelė

mana.

Sulaužyta

nuo šlaunikal-

apsivertė aukštyn kojomis, kai

akis, daugybė

dukrelei buvo diagnozuotas ce

kaulų lūžių.

rebrinis paralyžius. Džiaugsmą
užgožė kasdieniai rūpesčiai: sa
natorijos, Vaiko raidos centras,
logopedai, kineziterapeutai ir t.t.
Stiprybės suteikdavo tikėjimas ir

Neišgyvens,

—

Raminta su dukrele Paulina. Nuotrauka iš
asmeninio albumo.

diagnozavo

Lenkijos Lomžos ligoninės gydy

niekas nesiėmė tvarkyti.

kuri visiškai

tojai. Plaučių vėdinimo sistema,

Žinoma, Bialystoko aukštesnio

moterų tikėjimui ir dvasinei stip

širdies stimuliatorius ir kita, žmo

lygio ligoninės specialistai, galėjo

rybei ribų nėra. Raminta tęsia

gaus gyvybę palaikanti medici

atiikti šią operaciją, tačiau biu

pradėtus mokslus Žemės ūkio

Raminta

Vosyliūtė

Meno

MAMAI

skyriaus

pačiai rūpintis

relei Paulinai, kreipėmės į našlaičių
globos organizacijos „SAULUTĖ"

Jei būčiau

Beeidamas,,Paukščių
nuostabiausių
„Šiaurinę",

Tolimų, artimų ir dar
neatpažintų.

REDAKCIJA

Visagalis...

Tu būtum Saule visatos

erdvėje;

būtum karaliene

danguje.

Tavų glamonių, spindulių

buvo beviltiška.

po avarijos nemetė, laikė egza

maloniai sutikus, skelbiame „SAU

kokia ji buvo — gražią, mielą, gy

sustoti

minus invalido vežimėlyje.

LUTES" adresą visiems, galintiems ir

vybingą. Dukrelės negalia

laikrodžiui, o tikėjimas

pašonėje, Nerijaus artimieji rūpi

— Užteks tos Ramintos istorijos,

norintiems paaukoti Ramintai ir Pau

Vilties... Viltis, rusenanti motinos

nosi palaikų pargabenimu į Lietu

— sako moteris. Aš galiu visko

linai. Jūsų auka bus nurašoma nuo

širdyje, negeso, iaukė

vą. Vieta Kauno kapinėse buvo

atsisakyti — ir šokių, ir kelionių,

federalintų mokesčių. Siųsdami čekį,

debesų.

paruošta dviems...

nes mano gyvenime svarbiau

pažymėkite, kad jis skirtas Ramintai

Padovanočiau Tau puokštę
svajonių gražių;

— keliavom, kur norėjom,— sa

Nerijui

medikai pagelbėti jau

per daug, jų niekad
negana,
rytą, dieną -Visada !
Jei būčiau

Ganydamas išdykusj pulką

Tik Ramintos motina tebelaukė

sias žmogus — Paulina. Kas gali

Pusnikienei.

veik visus Dzūkijos ežerus, pra

praėjus porai valandų po auto

stebuklo. Mintis vijo mintį, Ra

dar pasiaukoti dėl savo vaiko? —

skelbsime laikraštyje.

Didelių ir mažų, netikėtų,

važiavom Kuršių Neriją. Plana

avarijos. Dukrelė Paulina, nuo gi

minta turi ir privalo išgyventi var

Tik motina.

mimo gyvenimo nuskriausta, liko

dan sunkiai sergančios dukrelės.

Raminta tikisi greitai atsistoti

Nelaimė atėjo neprašyta,

našlaite. Tragiškai žuvo tėvelis,

Kitaip ir būti negali, ši mergaitė

ant kojų — vienos savo, kitai —

nekviesta. Mėgstančių keliones

mamai, negalinčiai prabusti iš

tokia gyvybinga ir stipri. Motinos

reikalingas protezas. Visas gyve

SAULUTĖ
419-VVeidnerRd
Buffalo Grove, IL
60087

Ir begalybę — taip sunkiai

vome aplankyti Aukštaitiją...

Ramintos ir Nerijaus 2003 metų

klinikinės mirties gilaus jmigio,

bučiniai ir ašaros prausė mirties

nimo santaupas prarijo ilgas gy

rugpjūčio 10-sios vakaras pa

skubiai buvo amputuota dešinioji

patale buvusios dukros delnus.

dymas, operacijos, vaistai. Pro

ženklintas žiauria ir negailestinga

koja, kairė — sugipsuota. Deja,

„Suvirpėjo! Ramintos ranka su

tezo niekas nedovanoja, jį reikia

lemtimi...

juodaplaukės gražuolės veido

virpėjo! Ne, vėl nurimo. Vėl ir vėl

nusipirkti...

Jei kas nori tiesiogiai paremti
Ramintą Pusnikienę — jos asmeni
nė saskaitq Lietuvoje:
LT11 7300 0100 8334 9921,
AB HANSABANKAS

Dr. KĘSTUTIS TRIMAKAS
psichologas

Visagalis...

nebegalėjo. 27 metų vyras mirė,

pavardes

VYTAUTAS VISOCKAS
žurnalistas (Lietuva)

Visi Tave mylėtų ankstyvą

ko Raminta. — Aplankėme be

Aukotojų

STEFA TAMOŠEVIČIENĖ
žurnalistė

nebūt

mintos motinos malda

stebuklo.

LIGIJATAUTKUVIENĖ
redaktorė

Skaisti, šilta, maloni — Tu

jaus, kuris mylėjo mergaitę tokią,

autobusiuką-kempingą,

Rūtą Kuncienę
Kolegos

truputį kitų.

vadovę INDRĘ TUŪNĖUENĘ. Jai

mai nebuvo kliūtis. Jauna šeima

anistnkos instituto direktorę

žvaigždžių;

rinę apskaitą ir vadybą. Mokslų

įsirengė

Sveikiname
Naujai išrinktą Pedagoginio Stu- į

„Aušrinę" ir dar

universitete, studijuoja buhalte

suteikė

Dr. DALIA KAIRIŪKŠTIENĖ,
korespondentė
ZITA LENKAITĖ — MASLEY
korespondentė

slaptų

ALGIRDAS VITKAUSKAS
korespondentas

pasiekiamų.
Nesu aš Visagalis...

RAMINTA VOSYLIŪTĖ
korespondentė

Tik tarti AČIŪ Tau galiu
Už viską, viską, viską —
dėkingas Tau esu!

ALVIDA GUDĖNIENĖ
kosmetologe
EDVINAS GIEDRIMAS
www.Lithuanet.com

JAV LIETUVIAI

ADOMAS TAUTKUS
dizaineris
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istorija (4)

kas sušuko: „Užteks, sėsk, ra

gu k u r yra, jos darbininkų ne

bendrabutyje. Kiekvienas turė

sėme MTS. Prisimenu, kaip, baigę

išeidavo dešimt kartų didesnis

šau dvejetą!" Po kokio mėnesio

užstoja, negina jų teisių, tik gi

jome susiremontuoti savo kom

savo kombainų remontą, MTS

uždarbis. Kiekvienam kombai

pašaukia ir mane atsakinėti Me

na darbdavius, fabrikantus, mi

bainą iki sezono pradžios. Sek

kontorai kapojome malkas. Mū

nininkui skirdavo š t u r m a n ą

luoju — pagal programą ir po-

lijonierius. Pavyzdžiui, jeigu ta

madieniais nedirbdavome. Šeš

sų kolūkis neturėjo telefono, tai

kombainininko padėjėją ir d a r

litruko

manęs

vo veidas nepatinka, kapitalis

tadieniais po darbo grįždavome

mes su Antanu kirtome stulpus. Už

du pagalbinius

lykų. Iš jų politines paskaitas

klausia to paties, kaip anksčiau

tas gali pasakyti: .Jlytoj į darbą ne

namo. Pirmadienį — vėl į dar

tuos darbus mokėjo pinigais.

Rugpjūčio mėnesį pradėdavome

skaitė politrukas. Jis viską išaiški

Antano - apie Tarybų sąjungą

ateik!" Pabuvęs be darbo eilinis

bą. Bendrabutyje gyveno 22 žmo

Palyginus su atsiskaitymais už

pjauti javus.

darbadienius, per dieną mums

Jurgis

Aleliūnas

Kursuose buvo dėstoma 11 da

paskaitas. Ir

nęs, pašaukia kursantą atsaki

ir JAV. Atsakinėju: „Tarybų są

darbininkas

mėnesius,

nės. Čia būdavo šilta, kūrenda

nėti. Liepia mano draugui An

jungoje yra labai gerbiamas ei

priverstas maisto ieškoti šiukš

vome malkomis metalinę kros

t a n u i Vėžiui papasakoti, kaip

linis darbininkas. Jis priklauso

lių dėžėse". Politrukas tik šypsosi

nelę. Kai man su Antanu priei

gyvena eilinis darbininkas Tary

profsąjungai,

kuri gina darbi

ir rašo m a n penketą. 1952 m.

davo eilė skaldyti malkas, tai jų

bų sąjungoje ir kaip - J u n g t i 

ninkų teises. Pavyzdžiui, jeigu

balandžio 28 dieną buvo egzami

paruošdavome net dviem pa

nėse Amerikos Valstijose. Anta

kartais kokio fabriko direkto

nas. Išdavė mums teises dirbti

roms. O bendrabučio draugai ru

n a s pradeda: „Tarybų

sąjun

rius pasiskųstų profsąjungai, ši

ir kombainu, ir vikšriniu trak

sai k a r t a i s atpjaudavo

labai

jį atstatytų į darbą, priverstų

toriumi. Sugrįžę iš kursų, sa

rasto ir jį nuskeldavo, kad ne

blogai gyvena, nes labai mažai

darbininkui už praleistas die

vaitę pailsėjome, paskui nuėjo

būtų per daug darbo. Direk

uždirba, ypač — kolūkyje. Per me

nas sumokėti. Arba - darbinin

me pas MTS direktorių. M u s

torius buvo ukrainietis, jis jodi

t u s kolūkiečiai uždirba tik po

kas kiekvienais metais gauna

nusiuntė į buhalteriją, kur buvo

nėdavo gražiu arkliu. Kartą, jo

kelias dešimtis kilogramų grū

apmokamas atostogas, keliala

me įtraukti į kombainininkų

damas pro šalį, jis pastebėjo,

dų ir keletą rublių. Jie gyvena

pius į geriausius kurortus a r

sąrašą. Kaimas, kuriame gyve

kaip vyrukai dirbo ir juos sugė

pusbadžiu, neturi duonos, min

poilsio namus. Tame pačiame

nome, buvo pavadintas „Voro-

dino. Savaeigis kombainas mū

ta bulvėmis, o JAV eiliniai dar

kurorte ilsisi ir fabriko direkto

šilov". Mūsų kolūkiui direkto

sų MTS buvo tik vienas, o kiti

bininkai labai gerai uždirba.

rius, ir eilinis darbininkas. O

rius paskyrė du kombainus. Di

— prikabinamieji

Visus metus jie gali prasimaitinti

JAV dauguma fabrikų valdo ka

desniuoju „Staliniee" dirbo An

davo vikšriniai traktoriai. Ma

ir už savo uždarbį net nusipirk

pitalistai, milijonieriai. Profsą

t a n a s , o aš mažesniuoju - „Ko-

nęs ir Antano jau į kolūkio dar

ti lengvąjį automobilį". Politru-

jungų ten beveik nėra arba, jei

munar". Buvome apgyvendinti

bus nebevarydavo, nes priklau-

goje eilinis darbininkas

debiutui

Rūta Kuncienė.

rokratiniai medicinos įstaigų bar

šei

su sėkmingu
lietuvių operoje!
Kolegos

Taku",

jerai sukliudė, na ir ligonės būklė
Kol Raminta glaudėsi nebūties

dėstytoją

Jūratę Grabliauskienę,

Atneščiau Tau puokštę

likusias minutes ir valandas. Ra
Gyvenimo

Sveikiname
Meno mokyklėlės

visagalis...

nos aparatūra, skaičiavo moters

dukters

dėstytoją

JEI BŪČIAU
VISAGALIS...

Paulinai. Ramin

neleido

dailės*

gimus sūneliui LUKUI!
Dėstytojai, moksleiviai ir tėvai

Tegu akyse Tavo,
saulėtekį šviesų matysim,
,,Grįžulo Ratų" žvaigždyne
išvysim
Gyvenimo kelią staiga,
O širdy, rojaus paukštės
giesmę girdėsim,
Šypsokis, Mama, juk
šiandien — Tavo Gimimo
Diena !

Jei būčiau

Dėl paramos Ramintai ir jos duk

mokyklėlės

Visatą Rupeikienę,

Nenusimink, jog Gyvenimo
kelias duobėtas,
Na tai kas, kad širdy
nerimsta audra,
Nubrauk ašarą, kuri
skruostu Tau rieda,
Neliūdėk, juk šiandien
Tavo Gimimo Diena!

ta ėjo į rytdieną, lydima vyro Neri

meilė mažajai

Sveikiname

KOKIA JO KAINA?

sius moteris praleido įvairiuose
das, narkozės,

Kelionė automobiliu

ir supratimo,

KOKIA GYVENIMO VERTĖ iR

vežti

Noriu Jums, mielas skaitytojau,

aiškumo

sušildyti nelai

ieškant atsakymo į klausimą —

sakymų į tokius ir panašius klau
Viena paskutiniųjų nuotraukų, kai visi kartu: Raminta, Paulina i Nerijus
Pusnikai. Nuotrauka iš asmeninio albumo

padės

per

Ramintą nutarta skubiai

pasiklystame

minčių kryžkelėse, ieškodami at

cinos

SVEIK

KŪRYBA

BIČIULYSTES

kelis

pusę

Juos trauk

-

darbininkus.

Spaudai parengė
Stefa Tamoševičienė

JONAS KUPRYS
techn. vadovas

Telefonas pasiteirauti:
773-585-9500.
Skambinti pirmadieniais,
antradieniais ir penktadieniais
nuo 9 v.r. iki 4 v.p.p.
Rašyti adresu:
4545 W 63Rd Street.
Chicago, IL, 60629
arba: P.O.BOX4102
VVheaton, IL, 60189
elektroninis paštas
biciulyste@draugas.org
bičiulyste @aol. com

,3»čiulystę" Čikagos apylin
kėse galėsite įsigyti visose,
lietuviškomis prekėmis pre
kiaujančiose, parduotuvėse.
Prenumeratą
priima
„Draugo" administracija.
JAV ribose:
pusmečiui (26nr.) — $20
metams (52 nr.) —$40
l Kanadą:
pusmečiui — $34
metams — $68
l Lietuvą I Europą:
pusmečiui — $42
metams — $80.

CEGUZES 4 J. Bl

LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ...
ŠVENTĖS IŠVAKARĖS...
atkelta iš 1 psl.
mens laidotuvėse. Supranta
ma, R. Paksas į amžinojo poil
sio vietą jo nepalydėjo, kaip ir
kai kurie kiti žinomi versli
ninkai bei politikai...
Valdas Adamkus pats pradėjo
rinkti parašus, kad trečią kartą
galėtų siekti šalies vadovo pos
to, ir j a m neblogai sekėsi: vaka
rop Molėtuose jis jau turėjo per
tūkstantį parašų. Iš Vilniaus
Kalvarijų turgaus jis išsinešė
apie keturis šimtus parašų ir
maišelį bulvių.
Mečys Laurinkus, padėjęs su
tramdyti Konstituciją pažeidu
si ir priesaiką sulaužiusį R.
Paksą, kraunasi lagaminus ir
ketina vykti į Ispaniją, nors jį
užbučiuoti žadėjęs R. Smailytės
draugas A. Kikališvili, paties
M. Laurinkaus žodžiais, niekur
nedingo, kaip ir „XXI amžius".
O apie VSD generalinio direk
toriaus įpėdinį Algirdą Pocių žiniasklaidon išmesta KGB kor
ta: esą jis, dirbdamas Marijam
polės prokuratūroje, sutiko būti
įtrauktas į KGB rezervą „ypa
tingajam laikotarpiui", esą jam
galėjo būti suteiktas majoro
laipsnis, esą prieš trejis metus,
kai ši informacija buvo pavie
šinta, A. Pocius nuo jos neatsi
ribojęs. Dabar atsiriboja. Lai
kinasis prezidentas taip pat
sako, kad informacijos, jog A.
Pocius dirbo KGB, nėra. Gal čia
taip kalba tie, kurie labai no
rėjo, kad į šį postą ateitų social
demokratas, buvęs vidaus rei
kalų ministras Juozas Berna
tonis. Algirdas Brazauskas vis
sakydavo, kad VSD direktorių
turėtų paskirti ne laikinasis, o
tikrasis prezidentas, tačiau A.
Paulauskas atrėždavo, kad lai
kinasis prezidentas leidžia nelaikinus įstatymus.
Specialioji tyrimų tarnyba
(STT) su V. Junoku priešakyje
įsiveržė į medikų valdas. Sulai
kyti Sveikatos apsaugos minis
terijos valstybės sekretorius
Vidmantas Žilinskas, bendro
vės „Limeta" vadovas Vidman
tas Zimnickas, bendrovės „Medita" direktorius Vidmantas
Kačkus, įtariami kyšio paėmi
mu, piktnaudžiavimu tarnyba
ir papirkimu. Areštinėje pabu
vojo ir buvęs Sveikatos apsau
gos ministras Romualdas Do
brovolskis, įtariamas klastojus
dokumentus. įdomu tai, kad V.
Žilinsko žmona Laima Žilins
kienė buvo su korupcija kovo
jančios tarptautinės organizaci
jos „Transparency Internatio
nal" Vilniaus skyriaus direkto
rė, po šio skandalo iš užimamų
pareigų atsistatydinusi. Kai
kas mano, kad medikų mafija
pajudinta tik todėl, jog STT
bent iš dalies susigrąžintų
smukusį autoritetą, subliuškus
„sklypų skandalui", kad tai tik
„dar vienas politinis žaidimė
lis, sunarpliotas buvusios Ro
lando Pakso Prezidentūros ka
binetuose" (A Bačiulis). Juk V.
Junokas tuose kabinetuose la

bai dažnai lankydavosi. Tačiau
pastarasis nenusileidžia: byla
nesubliukš, įkalčių pakanka ir
j ų daugėja.
Socialdemokratų žaidimai
Tokia tad kasdienybė tikrai
reikšmingo įvykio, didelės šven
t ė s išvakarėse. Tačiau tai dar
n e viskas. Sukčių, kyšininkų,
nusikaltėlių pasitaiko visur, ne
tik buvusioje Prezidentūroje ar
ba Sveikatos apsaugos ministe
rijoje. Liūdniausia, k a d ne
gražūs žaidimai žaidžiami, sa
vanaudiškai elgiamasi tokiose
organizuotose visuomenės struk
tūrose, kaip partijos.
Tarsi muilo burbulas sprogo
perspektyva sutelkti politikus,
o drauge jr suskaldytą visuo
menę valstybės interesų var
dan. Tas burbulas sprogo iš
k a r t po vos vos įvykusios apkal
tos, nors apie vieningo veikimo
galimybę buvo daug kalbėta,
net skeptikai patikėjo, kad jis
realus, ir nelaimė pagaliau at
ves į protą, valstybės vyrus pri
vers galvoti valstybiškai. Kur
tau! Mintyse turiu vieno bendro
kandidato į prezidentus idėją,
kaip atsvarą R. Pakso ir paksizmo grėsmei.
Ar neatsitiks taip, kad so
cialdemokratai pergudraus pa
tys save? Būtent jie pirmieji
numojo ranka į broliavimąsi su
kitomis partijomis. Iškart po
apkaltos pasikeitė net jų kalbų
tonas, pasipylė priekaištai kon
servatoriams, Valdui Adam
kui... Šios partijos „šachmati
ninkai" numatė daug ėjimų į
priekį, ir, jų manymu, tolumoje
nušvito galimybė antrą kartą
pastatyti piramidę, kai visos trys
valdžios — vienose rankose. Ta
čiau vakar ilgai galvojusi prabi
lo Naujoji sąjunga: nepaisyda
ma laikinojo prezidento Artūro
Paulausko siūlymo nedidinti
kandidatų skaičiaus ir paremti
Valdą Adamkų, ji nutarė leisti
išbandyti laimę nemažą popu
liarumą turinčiai laikinajai
partijos vadovei. Socialinės ap
saugos ir darbo ministrei Vilijai
Blinkevičiūtei. Socialdemokra
tams net akys ant kaktos iššo
ko. J u k tai smūgis „žemiau
juostos" C. Juršėnui ir netiesio
ginė parama R. Paksui!
Kodėl socialdemokratai jau ne
pirmą kartą nepaiso partijos va
dovo A. Brazausko nuomonės?
Štai jam esant Kanaruose, jie
nepanorėjo, kad R. Paksas per
artėjančius neeilinius preziden
to rinkimus „pailsėtų". Tik to
dėl, kad tada apie V Blinkevičiūtę dar nebuvo kalbų? „Da
bar šioje partijoje visą košę ver
da buvusi LDDP grupuotė, —
sako politikos apžvalgininkas
Audrius Bačiulis. - Ji labai no
rėtų rudenį į Seimo rinkimus
paleisti R. Paksą, kad jis
skaldytų balsus, kurie galėtų
atitekti V. Uspaskichui".
„Lakmuso popierėlis"
Konservatorė R Juknevičienė
tikisi, kad V. Blinkevičiūtės
korta leis socialdemokratams

^zr^imam^^m
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Dukters poveikis tėvui

atsikvošėti ir pritarti Jurgio Raz
mos Seime užregistruotoms Pre
Atsipražiau tėvo, kai jis norėjo
Dr. Kęstutis A. Trimakas
zidento įstatymo pataisoms,
„Mano tėvas — alkoholikas. Il
mus palikti
kurios uždraustų į prezidentus
gą laiką tai buvo mano gyveni
Ne tik tėvas gali paveikti duk
Vartvilė pasidalino savo šei
kandidatuoti asmeniui, per ap
mo nelaimė ir problema, vėliau
rą, bet jį gali paveikti ir dukra.
mos krizės patirtimi: „Šeima
tapo užduotimi. Pamenu, kai
kaltą pašalintam iš pareigų ar
Rinkinyje, iš daugelio pasako
buvo tai, ką turiu brangiausio
naktimis grįždavo išgėręs, tai
ba netekusiam parlamentaro jimų, radau tris, kuriuose duk
— tėtis, mama, du broliai ir se
baldai keisdavo savo vietas ir
mandato, kai nuo nušalinimo
ros paveikė savo tėvą į gerą. Leidę
suo. Labiau sutariau su tėčiu
formas, o mama nešiodavo ant
praėjo mažiau nei penkeri me joms papasakoti savo patirtį,
negu su mama, galbūt dėl to,
savo kūno tos nakties ženklus. kad buvau jo mylimiausias vai
tai. Razmos nuomone, pataisos
svarstysime susidariusias sąly
galėtų būti skubos tvarka pri
gas, svarbiausia — ypatingas Tačiau, kad ir kaip būtų keista,
kas. Tėtis mane mylėjo besąly
imtos jau kitą savaitę. Seimui
tų dukrų savybes, kurioms tė jis niekada nelietė manęs ir se
giškai: turėjau visko, ko norė
sers. Aš buvau jo mylimiausia jau. Studijavau kitame mieste.
yra pateikta panaši konstituci
vas buvo atviras ir leidosi jų
duktė. Kartais man net pavyk Gyvenau bendrabutyje. Vieną
jos pataisa, draudžianti Seimo na
paveikiamas.
davo nuraminti jį, pasiruošusį
riu rinkti apkaltos tvarka pa
dieną mane pakvietė prie tele
pulti mamą. Nepamenu, kele
šalintą asmenį. Tai užkirstų ke
Tėčiui parašiau laišką
fono. Skambino mama. Iš balso
rių metų buvau, bet mano iš
lią kandidatuoti ir į prezidentus.
Benita rašė: „Aš turiu nuo
supratau, kad kažkas negerai.
tiesti delnai tąkart rėmėsi į jo
Ši pataisa įsigaliotų dar prieš Sei
stabią mamą, kuri man yra ir
Mama pravirko. J ą raminau,
pilvą, o pati su ašaromis mal
mo rinkimus, tačiau jau po pir
mama, ir draugė. Bet visai ne
bet pati pravirkau, kai ji pasakė,
davau, kad jis būtų geras ir ne
malaikių prezidento rinkimų.
tokie yra mano santykiai su tė
kad tėtis mus" palieka: jis turi kitą
vu. Jis vakarais, po darbo mėgdavo muštų mamos. Jis atgniaužė
Balandžio 29 dieną paaiškėjo,
moterį ir ją myli (...) Nenorėjau
kad šis„lakmuso popierėlis" išgerti. Tėtis pykdavo ant ma kumščius ir pasakė: „Vien dėl to,
grįžti namo ir rasti ten tėtį. Ne
kad tu to prašai, aš nieko jai ne
mos, aš ją užstodavau. Taip per
galėjau į jį žiūrėti (...) Ką aš ga
nusidažė raudonai, o tai reiš
darysiu". Aš augau, o kartu su
metus išsivystė jo nepakantu
liu pakeisti? Nieko, visiškai nieko.
kia, jog socialdemokratams vals
manimi — ir neapykanta tė Tik vieną dieną, kai visa šeima
mas man. Tai atsirado dėl ma
tybės interesai svetimesni už R.
no noro kaip nors padėti ma vui. Pykčio pagauta, jausda
buvome kartu, aš pradėjau kal
Paksą, nors atvirai šitaip jie
masi bejėgė ką nors pakeisti, aš
mai, palaikyti ją nors morališ
bėti, kaip visus myliu, kaip vi
nesako ir dangstosi Konstitu
įsivaizdavau save stiprią ir ga
kai. Taigi, man buvo dešimt
sada mylėjau tėtį, ir labai atsi
cija. Seimas iki kitos savaitės
linčią „sutvarkyti" savo tėvą.
metų, kai tėtis vieną vakarą
prašiau, kad t o j a m nepasakiau
atidėjo minėto įstatymo pataisų
Maždaug nuo 7 klasės, kai pra
grįžo namo girtas ir trenkė ma
ar ne visada parodžiau. Turbūt
pateikimą. Mat atsižvelgta į
dėjo dėstyti tikybos pamokas
mai
(šiaip
jis
niekada
nekelda
pasielgiau kažkaip ne taip, kaž
Seimo teisės departamento iš
mokykloje, pajutau
stiprią
vo
prieš
ją
rankos).
Mama
nie
ką visi darėme ne taip, kad jis nu
vadą, kad dėl šių pataisų reikia
aukštesnių vertybių trauką.
ko
nepasakė,
tik
nuėjo
į
kitą
sprendė mus palikti. Akys buvo
keisti Konstituciją. Konserva
Dievas pamažu stojosi mano
kambarį ir ilgai ilgai verkė. Aš
užtinusios nuo ašarų, vidus bu
toriai teigia, kad, rengiant įs
gyvenimo centre (...) atrasta re vo tuščias. Kažkas mirė viduje.
tada ką tik buvau grįžusi iš
tatymo projektą, dalyvavo Sei
ligija staiga pasiūlė sprendimą:
bažnyčios. Gal todėl pirmas
Dingo pasitikėjimas artimiau
mo teisės departamento vado
keisti
save (prašymą maldoje,
siais žmonėmis. Prašiau tik vie
vas, ir tada prieštaravimų Kons j a u s m a s , kurį pajutau, buvo
kad atsiverstų tėvas, pakeitė
pyktis: pykau ant Dievo. Tik
no, kad Viešpats, bent kad J i s
titucijai neįžvelgta. „O kitą die
prašymas, kad pati pasikeis
staiga
tas
pyktis
peraugo
į
mal
nepaliktų manęs. Supratau, kad
ną jau pateikiama kitokia bu
čiau). Religija suteikė man jė
dą,
prašymą
pasigailėti.
Net
tik Juo galima pasitikėti. Tik iš
vusios R. Pakso patarėjos tei
gų nebesmerkti ir nebeįžeidi- Jo galiu tikėtis begalinės ir am
nepajutau,
kaip,
kalbėdama
su
sės klausimais, ponios Buišienėti savo tėvo. Pradėjau dė
Dievu, paėmiau popierių ir pa
žinos meilės. Prašiau stiprybės
nės parengta išvada. Ir remia
mesingai klausytis, ką jis man
rašiau tėvui laišką. Tų minčių
mums visiems (...) Šiandien te
masi visai kitais Konstitucijos
kalba girtas. Ir tada išgirdau tą
negalėčiau dabar pakartoti; jos
besame visi kartu. Bet kažkas
straipsniais", — piktinosi kon
patį tu, kaip ir vaikystėje: „Aš
liejosi padrikai, bet jos buvo
dingo. Dabar išmokau mylėti ir
servatorė Rasa Juknevičienė. Ir
noriu, kad tu man būtum gera".
nuoširdžios, vaikiškos, bet ma
branginti žmogų ne už tai, ką jis
konservatorių, ir socialdemo
Malda buvo man energija. Ty
no tėvą jos pasiekė... Paskui
duoda, bet už tai, kad jis yra su
kratų atstovai žurnalistams
liais vakarais brandinau meilę
dvejus metus tėtis negėrė. Tai
manimi ar be manęs. Išmokau
teigė, kad pataisų užregistravi
savo tėvui... Kartą, net pati ne
buvo nuostabiausi vaikystės
branginti Dievo meilę".
mas buvo suderintas su so
pajutau, kaip tai įvyko, bet aš
metai. Gaila, kad laikui bėgant
cialdemokratais: J. Razma tei
priėjau prie jo, sėdinčio ant kė
viskas pasimiršta. Mano tėtis
kė socdemų patobulintą projek
dės
iš nugaros, stipriai suspau
Išvados
pamiršo, kokį pasaulį įsivaiz
džiau,
pabučiavau į skruostą ir
tą, tačiau patys socialdemo
1. Visuose šiuose atvejuose
davo jo maža mergaitė. Pama
pasakiau: „Kaip aš tave my
kratai jį ir atmetė. Argi tai ne
tėvas padaro kažką negero
žu jis vėl pradėjo gerti. Tiesa,
liu". Neįtikėtina, bet jis pra
politiniai žaidimai?'. „Atvirai
šeimai. Dviejuose pirmuose tė
nebe tiek, kiek anksčiau. Vis
dėjo
keistis.
Nors
ir
nemetė
gė
vas
ne tik piktnaudžiauja alko
sakant, aš nesu nustebintas, nes
dėlto, po šio įvykio (kai buvau
holiu,
bet paagėręs išlieja pyktį
ręs,
bet
parėjęs
girtas
būna
ra
prognozavau, kad didžiausias
taip labai supykusi ant Dievo)
žmonai.
Trečiame atvejyje tė
mus
ir
draugiškai
nusiteikęs".
pasipriešinimas bus iš social
suvokiau Dievo buvimą".
vas tampa neištikimas žmonai
Vėliau
Gabrielė
rašė,
kad
tėvas
demokratų, — po Seimo posė
Pradžioje — nelaimė, vėliau —
bei šeimai ir planuoja ją palikti.
ją, jau studentę, pradėjo vadin
džio kalbėjo laikinasis prezi
užduotis
2. Į tokį neigiamą elgesį duktė
ti
Jūs
ir
klausdavo
jos
pataridentas Artūras Paulauskas, —
pradžioje reaguoja neigiamai:
nors jų vadovas premjeras Al
Gabrielės pastangos didesnės:
girdas Brazauskas kalba visiš
JAV LIETUVIAI
kai priešingai ir pasisako už
tai, kad toks įstatymas būtų
priimtas".
„Todėl vienintelis kairės veiks
mų paaiškinimas: netrukdyti
Stefa Tamoševičienė
R. Paksui viešai darkytis, dar ir
drąsinant šį gana savą žmogų Ne be reikalo, kaip prisipa
nių autorius. —
netrukdom, važiuok, — kad pa
žino, originalių metalo skulptū
Nupiešiau
savo
kraupę dešinieji būtų tiesiog
rų bei tapytų paveikslų auto
mamos
labai
įdo
priversti antrame ture balsuoti
rius,
advokatas,
Robertas
Kėžemius
batelius.
Visi
už C. Juršėną. Tokia geniali kal
lis,
labai
jaudinosi
prieš
pirmą
pripažino,
kad
ma
kuliacija - tai vaikščiojimas virve
ją
personalinę
savo
kūrinių
pa
no kūrinys labai
virš kloakos. Gal ponui Česlo
rodą. Nepaisant vėjuoto ir lie
vykęs, tai ir paska
vui pavyks, o gal visi numarmėtingo oro, gegužės pirmosios pa
sim"(Vytautas Landsbergis).
tino mane kurti to
Belieka tikėtis, kad kada
vakarę į Balzeko lietuvių kultū
liau. Vėliau pasi
nors 2004-ųjų gegužės pirmo
ros muziejų susirinko gausiai
nėriau į tapybą.
sios šventės — Lietuvos įstoji
žmonių, tarp kurių — nemažai
Dar bestudijuoda
mo į Europos Sąjungą — niū
menininkų, mėgstančių „pasi
mas ekonomiką ir
rus kasdienybės fonas netem
rausti" profesiniu žvilgsniu po
psichologiją, pra
dys jos reikšmės ir nemalonūs
kitų autorių kūrybą. Tačiau
dėjau lankyti šeš
faktai bus tiesiog pamiršti.
šios parodos darbų autoriui jau,
tadieninę
Evangalima sakyti, buvo irgi kompli
stono dailės moky
mentas, kad būtent menininkai
klą. Išbandžiau ir
Kėželių šeima. Iš kairės: tėtis Algimantas,
labai atidžiai tyrinėjo ir tarpu
medžio drožybą —
Nuotrauka Stefos Tamoševičienės
savyje aptarinėjo jo braižą. Ro
turiu nemažai su
bertas Kėželis tęsia savo tėvo,
kūręs darbų, kuriuos tikiuosi
pimas — dirbti kūrybinį darbą
advokato pasirinktą profesiją,
parodyti kada nors žiūrovų ver
su šia medžiaga ir neduoda ra
bet meninė prigimtis - iš ma
tinimui. — Metalo skulptūros,
mybės iki šiol, nors toks dar
mos.
pasirodo, buvo „išprovokuotos" bas, anot autoriaus, fiziškai ga
— Pradėjau piešti nuo šešerių
jo kliento. Mat Robertas Kėže
na sunkus. Bet, kad jis labai
metų, — pasakoja meno kurilis, John Marshall universiteto
mėgstamas. įrodo jo sudėtingų
profesorius, advokatas, narplio
konstrukcijų, lakios fantazijos
jo labai sunkią bylą. susijusią
išraiška gausybėje įvairių rūšių
su metalu. įsigilinęs atidžiau,
metalo kūriniuose.
berinkdamas
žinias
apie
tam
Nemažą įtaką autoriui daro
Petrui ir Virginijai Jokubauskams
tikras metalo savybes, jis susi
specifinis
rytų tautų m e n a s .
už scenos apipavidalinimą —
pažino su labai panašiu (fizi
Parodoje buvo ir jo kruopščiai
plakatą ..Draugo" jubiliejiniam kon
niais duomenimis, tarsi savo
sukurtų japonų senąja popie
certui.
antrininku) žmogumi, metalo
riaus lankstinių technika —
Atkreipiame verslininkų, preky
ekspertu, dėsčiusiu viename
origami. nedidelių kūrinėlių —
bininkų
dėmesį
j
P.
ir V.
Šiaurės Carolina meno centre
žvėriukų, paukščių figūrėlių,
Jokubauskų ,,Sign*A*Rama" par
metalo techniką. Čia Robertas
meninių kompozicijų. — Ar tik
duotuvę, kurioje galite užsisakyti
stažavosi savaitę, susipažino su
ne Jūsų, japonų tautybės žmo
reikiamų skelbimų, plakatų ir t.t.
esminiais metalo privalumais
nos, vertėjos, Rumi įtaka linkti
Lietuviai palaiko lietuvius!
ir „kaprizais", pramoko tradi
prie tekančios saulės šalies me
cinės senosios kalybos amato
no akcentų? — klausiu. — Ori
Valentinas Krumplis.
pradmenų. Tada jį pagavo įkvėgami pradėjau kurti, kai d a r
•:; ••>•

Pradžia — mamos bateliai

Dėkojame !

17332 Torrence
Lansing. IL. 60438
708-895-5885
Savininkai:
Petras ir V i r g i n i j a Jokubauskai

Benita keistokai pyksta — ne ant
tėvo, bet ant Dievo. Gabrielė vis
labiau tėvo nekenčia. Vartvilė
pasimeta, verkia, vengia tėvo.
3. Vėliau kiekviena dukra reaguo
j a spontaniškai, neįprastai, bet
teigiamai. Benita parašo tėvui
laišką, Gabrielė, įžvalgiai su
vokus kaip atsiliepti tėvo porei
kiams, taip ir elgiasi. Vartvilė,
užuot kaltinusi tėvą, jo atsi
prašo — n e p a k a n k a m a i j a m
rodžiusi meilės.
4. Kiekvienu atveju duktė sa
kėsi buvus įkvėpta iš Aukščiau:
Benita pastebėjo, kad jos „pyktis
peraugo į maldą", ir, „kalbė
dama su Dievu", parašė laišką
tėvui. Religijos įtakoje Gabrielė
nustojo smerkti tėvą, apsisprendė
keisti ne tėvą, o save, maldoje bran
dino meilę, jam ir tą meilę iš
reiškė. Vartvilė taip pat maldos
įtakoje atsiprašė tėvo, kad neparo
džiusi jam pakankamai mei
lės.
5. Kiekvienu atveju tėvas rea
gavo teigiamai į dukros elgesį.
Benitos tėvas atsiliepė į dukros
laišką, kuriame ji aprašė, „kokį
pasaulį (jam negeriant — K T . )
įsivaizdavo jo maža mergaitė".
Gabrielės
tėvas
atsiliepė į
dukros jam rodomą pagarbą bei
meilę, nustojo mušti mamą ir
tapo draugišku. Nustebintas
Vartvilės atsiprašymo, tėvas ap
sigalvojo ir šeimos nebepaliko.
Kitaip pažvelgdamos į (kad ir
klystantį) tėvą, dukros pačios
pasiūlė pačiam kitaip pažvelgti
į save, t.y. daugiau būti teigia
mu; teigiamesnis požiūris iš
šaukė geresnį elgesį.

..Draugo" administratorius.

mama Elena ir sūnus Robertas.

nepažinojau būsimosios žmo
nos, — sako Robertas. — Man
labai didelį įspūdį padarė ma
tyta Washington*e, Smithsonian muziejuje nepaprastai
graži Edo japonų meno paroda.
Pirmosios mano kūrinių ver
tintojos ir kritikės (išskyrus
patį save) yra mano mama ir
žmona Rumi. Turiu daug kū
rybinių minčių, kurias noriu
įgyvendinti. Jeigu būtų galimy
bė nedirbti teisininko darbo,
mielai pasinerčiau į kūrybos
gelmes visą likusį gyvenimą...
Sėkmės įdomios kūrybines
raiškos menininkui!

ČLKL paskutinysis turas išaiškino
ketvirtfinalio poras-varžoves. Pirmo
siose dienos rungtynėse Radviliškio
krepšininkai nesugebėjo tinkamai
pasipriešinti Vilniaus komandai, pra
laimėdami rezultatu 59:68.
Antrosiose turo rungtynėse, ku
riose susitiko „Stumbras" ir „Aukš
taitija", gausiai susirinkę žiūrovai
stebėjo dramatišką dvikovą. Beveik
pusantro kėlinio „Stumbro" krepši
ninkai, vedami V. Šivicko, aikštelėje
diktavo sąlygas — 27-ąją rungtynių
minutę jų persvara buvo net 21 taš
kas (47:26). Tačiau nuo to momento
„Stumbro" puolimo „mašina" ėmė
strigti ir aukštaičiai, suderinę žaidi
mą, paskutinėmis antrojo kėlinio
minutėmis, rezultatą persvėrė savo
komandos naudai. „Stumbras" dide
lių pastangų dėka dar sugebėjo re
zultatą išlyginti. Pratęsimo metu
aukštaičiai nepaleido iniciatyvos iš
savo rankų. Po finalinės sirenos
šviesientė skelbė penktąją Aukštaiti
jos pergalę ČLKL pirmenybėse —
65:61. „Tauro" ir „Kretingos" rungty
nės pareikalavo iš Kretingos krepši
ninkų nemažai pastangų, siekiant
teigiamo rezultato. „Tauras" šiose,

jiems nieko nelemusiose. rungtynė
se siekė „trinktelėti durimis". „Kretinga",
turėdama ilgesnį atsarginių suolelį,
palaipsniui diktavo sąlygas ir pelny
tai nugalėjo 68:57. „Lituanika" nesunkiai
įveikė „Panevėžį", rezultatu 66:48.
Neturėdami savo gretose vidurio puolėjo
A. Spučio, panevėžiečiai nesugebėjo
sustabdyti 208cm ūgio „Lituanikos"
centro Šarūno Skado. Paskutinėse
rungtynėse susitiko „Alytus", komanda
laimėjusi visas žaistas rungtynes, ir
„Atlantas" — nelaimėjęs nė karto. Sen
sacija neįvyko. „Alytus" lengvai įrodė
savo pranašumą, nugalėdamas
varžovus rezultatu 89:35.
VILNIUS
RADVILIŠKIS

6*
59
65

STUMBRAS

61

KRETINGA

68

TAURAS

57

UTUANICA

66

PANEVĖŽYS

48

ALYTUS

89

ATLANTA

35

Sekmadienį, gegužės 9 d . susitinka:
Lituanica — Radviliškis
Aukštaitija — Stumbras
Alytus — Panevėžys
Kretinga — Vilnius

IEŠKO DARBO IEŠKO DARBO IEŠKO DARBO
Interjero dizainerė ieško darbo.
Tel.: 847-772-4672.
Moteris, valymo darbų, vakarais.
Tel. :630-964-498.

gali pakeiti bet kurią savaitės dieną,
išleisti atostogų. Tel.: 773-7323637.

Vyras ir moteris — prižiūrėti namus
(vairuojame automobilį). Tel.: 630297-5459.

Moteris, gali prižiūrėti vaikus, na
mus, su grįžimu namo (patirtis,
rekomendacijos). Tel.: 312
388-4300.

55 m. moteris — gerai apmokamo
darbo prižiūrėti žmones, su grįžimu
namo. Tel. 773-592-9495.

32 m. moteris, prižiūrėti žmones.
Gali gyventi kartu. Siūlyti įvairius
variantus. Tel.: 847-577-6173.

Moteris, prižiūrėti žmones, su su
grįžimu namo Oak Lawn ar aplinki
niuose rajonuose. Tel. 708-4992911.

Moteris, bet kokio darbo vakarais.
Tel.: 630-518-6266. Palikti žinutę.

Moteris, prižiūrėti žmones, gali pa
keisti bet kurią savaitės dieną arba
perka darbą (anglų k., patirtis, re
komendacijos). Tel. 708-387-1696.

38 m. vyras, vidaus, statybos, me
chanikos darbų. Tel.: 773-627-6935.

Moteris, prižiūrėti žmones, su grį
žimu namo arba valymo darbų
(vairuoja automobilį, „žalia" korta,
anglų kalba). Tel: 708-422-3004.
45 m. moteris, prižiūrėti žmones,
gali pakeisti bet kurią savaitės dieną.
Tel.: 773-776-0403.

Vyras, gali pakeisti savaitgaliais.
Tel.: 708-535-0680. Palikti žinutę.

Vyras, ofisų valymo darbų, vakarais
Des Planes ir aplinkiniuose rajonu
ose (patirtis, automobilis, legalūs
dokumentai) Tel. 224-578-2293.
Vyras, plytelių klojimo arba dažymo
darbų (savi įrankiai, patirtis). Tel.:
708-857-7603.

Moteris, prižiūrėti vaikus, Nepilnai
darbo savaitei. Tel.: 708-289-2417.

Jaunas vyras prižiūrėti namus,
žmones, su grįžimu namo (anglų
kalba, rekomendacijos, patirtis)
Tel:. 773-720-3405.

44 m. moteris, prižiūrėti vaikus.
Tel.: 708-466-8176.

Rimtas, 19 m. jaunuolis bet kokio
darbo (žalia korta, automobilis.)

47 m. moteris prižiūrėti žmones.

Kalendorius

Gegužės

Vardadieniai
gegužes 4 d .

LIAUDIES IŠMINTIS

11d.

A n t r a d i e n i s , gegužės 4 d.
Antanina, Dargailas, Florijonas,
Mintautė, Monika, Vitalija.
Treči adienis, gegužės 5 d.
Angelas (AoieHas), Barvydas,
Gintaras, Irena, Neris, Pijus.
Ketvirtadienis, gegužės 6 d.
Benedikta (Bene), Eidmantė, Evodijus, Judita, Liucijus, Minvydas.
P e n k t a d i e n i s , gegužės 7 d.
B u t a u t a s , Damitė, Domicėlė,

Rimte, Stanislovas (Stasys).
Š e š t a d i e n i s , gegužės 8 d.
Audrė, Džiugas, Mykolas,
Viktoras, Vitalis.
S e k m a d i e n i s , gegužės 9 d.
Austėja, Edita.. Grigalius. Min-

P i r m a d i e n i s , gegužės 10 d.
Bertoldas, Gordijonas, Putinas,
Ramojus, Viktorina.
Antradienis, gegužės 11 d.
Dalius, Mamertas. Miglė.
Pilypas, Skirgaudas.

Kalendorius

mėnesiui

Gegužės 8-oji — Tarptautinė
raudonojo kryžiaus diena.
Gegužės 9-oji — EUROPOS
DIENA
JSKJėrnėkjte, jei gegužės mėnuo bus
lietingas, tai rugsėjis bus sausas.
Šalta gegužė pranašauja gerą
javų derlių.
Gegužės mėnesj ypač atšąla, kai
skleidžiasi ąžuolų lapeliai.
Jei ant eglių auga daug kanko
rėžių, bus geras žirnių derlius.
Jei daržuose, kuriuose žiemą
buvo daug sniego, atsirado pelė
sis, vasarą bus daug grybų.

SVEIKATA
Sergantiems radikulitu, patartina
gerti šviežių alijošiaus sulčių.
Jei pykina ar vemiate, tai p e r s p ė 
jimas, kad organizmas a p n u o d y t a s
toksinais, kuriuos organizmas tokiu
būdu stengiasi pašalinti Dažnai, skra
ndį išplovus, šie nemalonūs reiški
niai išnyksta Tačiau, jei ir po to. n e 
malonūs pojūčiai neišnyksta, reikia
padėti pačam sau: a) jei pykina, ant
vatos gabalėlio užlašinkite keletą la
šų valerijono antpilo ir paeiliui p a uostykite abiem nosies šnervėmis,
b) 2 arbatinius šaukštelius pipir
mėčių lapų užplikykite stikline karšto
virinto vandens, leiskite nusistovėti
5-10 min ir truputį atvėsusį išgerkite
mažais gurkšneliais

A^tfv&iiM*

Jungtiniu
Tautų r
Fondas I

iii;

Gardžiausias alus iš Lietuvos.

V

Visur ieškokite tik Kalnapilio!

www.UNFoundation.org

AIDS— pati baisiausia
epidemija žmonijos gyvavi
mo istorijoje. Virusu kas
dien apsikrečia 14 tūkstan
čių žmonių.
Dėi AIDS pasekmių dau
giau nei 14 milijonų vaikų
visame pasaulyje liko na
šlaičiais.
AIDS nužudė beveik 6
milijonus vaikų. Tai daugiau
nei vienas vaikas, kiek
vienoje mokykloje, įskaitant
elementariąją ir gimnaziją
New York'e, Los Angeles,
Chicago'je. VVashington'e,
Miami ir Atlanta, paėmus
kartu.
Bet tikima, jog galima
sustabdyti šios baisios ligos
plitimą. Politiniai vadovai
kiekviename krašte vis
daugiau ir daugiau palaiko
kovą su AIDS. Pasaulio
bendruomenė ieško šalti
nių, kaip padėtį apsaugoti
Jūratė Zubinas
realtor
vietoves, apkrėstas virusu.
, Duba vakariniuose
*mii$
Medicinos mokslas kasdien
i priemiesčiuose
Q
atneša naujovių, padedan
H «*»"»•
BurfRidge.
o
*
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Clarendon Hite
<
čių išlikti sergantiems ir ap
Cterien, Hinsdaie, S =
sisaugoti nuo naujų infek
LaGrarge, Oak Brook, |—
Wes&riont,
|—
cijų.
Western Springs, rja
Westmont
Woodridge,
J>
Nuo šios ligos apsisau
STANLEY STAW^W5TWBUTINGC0.,INC.
WiUowbrook.
^
goti Junginės Tautos sukū
8 E. Hinsdaie Ave . f T i
rė fondą nuo AIDS, TBC ir
Importers & Distributors df Fine Liquors and Imported Beers
Hinsdaie. I I 60521 •"
Maliarijos —The UN crea(630)915-2900:
(773) 2 7 8 - 4 8 4 8
te6 the Joint United Nations 'www Cc!cwel!Bankeronhne
com/JurateZubinas
Program
on
AIDS
' (UNAIDS).
Nuo 2002 metų šis fondas
ERT*V
jungia ir vadovauja dau
PRIIMAME REKLAMĄ.
geliui valstybių, bei siunčia
PRANEŠKITE APIE NESĄŽI
PLŪVKVS
Rašykite mums
pagalbą šalims, kovai su
Galime sukurti reklaminį
NINGUS DARBDAVIUS VALS
Plauku dažymas
elektroniniu paštu:
epidemija. Susijungė pasatšo"
Šukuosenos
r .
T I J O S DARBO DEPARTA
skelbimą, logo. Asmeni
biduiysie@draugas.0rg
mokslinės tyrimo jstaigos wustice Galiu
MENTUI
!
atvykt, pagal
Manikiūras
niai skelbimai priimami
biciulyste@aol.GOm
vieningai kovai prieš AIDS.
State of niinois Building, 160
kvietimą'
Pedikiūras
nemokamai.
Rusijoje per 5 metus, vie
North La Salle — Saite 1300,
Antakiu ir blakstienų
nas iš 25 aaii būti infekuoChicago, IL 60631-3150.
dažymas
C
h
e
m
i
n
i
s
sušukavimas
tas ŽIV. Aukščiausiosios
tel. 847-791-8379
Tel.: 312-793-2800 arba
valdžios eksperto Vadim
312-793-1817.
Pokrovskij teigimu, net 500
Nesąžiningas agentas ne tik
tūkst Rusijos gyventojų yra www.Lithuanet.com — tai išti
Z ODIAKAS
ŽIV nešiotojai ir 1,5 mJn. gy sas žinių, naujienų žinynas-loby- apgauna jus, bet jis apgauna i r ,
ventojų Iš 147 milijonų, gali nas. Atsivertę portalo puslapj, su JAV įstatymus. Darbo departa
rasite daug informacijos, kokios
būti infekuoti.
mentas vienodai gina visusnei turtingo, tik protingo žmo
Norėdami padėti vienišiems,
Ethiopia'os vaikai taps neturi sukaupęs nė vienas lietu legalius ir nelegalius dirbančiuo
vių
sukurtas
panašus
puslapis
gaus. Galiu padėti savo išmin
atnaujiname
pažinčių
klubą
Tai
našfaičiais. 2010 metais jų
sius.
internete. Be informacinių žinių,
timi negaliai ištikus".
darome nesavanaudskai, be už
bus apie 2,2 milijonus.
rasite naujausių ir įdomiausių
mokesčio.
Mūsų
laikraštis
skaito
Kalbėti lietuviškai, kviesti
Duomenys 2003 metų straipsnių ir t.t.
mas visur, kur tik gyvena lietuviai.
Liuciją. Tel.: 708-579-1699
gruodžio 1d.:
Tad naudokitės proga, sketokitės,
MINTYS
Ž M O N Ė S , gyvenantys s u
gai kur, kokiame kitame pasaulio
Redakcijos prierašas: mes

VIRŠ

VISŲ

KALNŲ

Ir
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ŽIV/AIDS. Iš viso 4 0 mirt jonų
(apytikriai — 34 - 46}. SUAUGU
SIŲJŲ — 37 milijonai (apytikriai

— 31- 43 mln.).
VAIKŲ, jaunesnių kaip 15 metų
— 2.5 mln.

{ 2 . 1 - 2 . 9 min.}.

Viso 2003 metais apstkrėtę ŽIV
— 5 milijonai (4.2-5.3 min.}.

'* Viskam yra metas ir kiekvienam tinkamas laikas po dangumi.
Ecclesiastes
'* Paveldimumas išdalija kortas, o aplinka dalyvauja žaidime.
Charles L. Brewer, 1990
** Jaunystėje mokomės, sendami suprantame.
Marie von Ebner- Eschenbach, 1883

VAIKŲ > vyresnių, kaip 15 metų
amžiaus — 700 0 0 0 (590 000-

kaip mylėti.

PAŽINČIŲ

Lev Tolstoj, 1856

Iš v i s o n u o A I D S 2 0 0 3
metais mirė 3 m i l i j o n a i

Galvosūkis

( 2 . 5 - 3.5 m l n . ) ž m o n i ų .

Arklys pusę kelio ėjo be krovinio, 12 km per valandą greičiu. Ūkusį

tas,

kuriame buvo susitarta s u

™% f—

Koks vidutinis greitis, t.y. kokiu nesikeičiančiu greičiu J j P ^ r S j ^ ė t i
arkliui, kad visam keliui būtų sugaišta tiek pat laiko?

vaistų gamintojais ir sumažinta

Atsakymai

vaistų kaina. Per visuomeninę
sistemą vaistai ligoniams par
duodami

papigintai arba duoda

m i nemokamai.

Vienos gamyklos ruošinių skyriuje iš plieno tekinamos dalys kom
bainams. Iš vieno ruošinio — viena dalis. Drožles, atsiradusias pada
rius šešias dalis, galima sulydyti ir pagaminti dar vieną

wSį0

galima tokiu būdu pagaminti dalių iš 36 plieno ruošinių?
NEPAMIRŠKITE, kad kas 14
sekundžių

naują ruošinj. Iš 36 ruošinių susidaro 6 nauji ruošiniai, kas sudaro pa

liečiamas AIDS — arba už

pildomas šešias dalis. Viso 36+6=42. Beje, drožlės atsiradusios nuo

Kiekvienas mūsų galėtume
padėti. Laukimas — lėtinė mir
tis.

1. Amžius
ūgis
kitos savybės
2. Socialinis statusas: išsiskyręs (-usi)
Nevedęs
netekėjusi
našlys (-ė)
Vaikai_
3. Socialinė padėtis: apsirūpinęs (-usi)
neapsirūpinęs (-usi) gyvenamuoju plotu

^^____

4.
5.
6.
7.

Išsilavinimas
Darbas (kūrybinis, fizinis, aptarnavimo sfera)
Pomėgiai
Tikslai - rimtai draugystei, laisvalaikiui praleisti, bendra
vimui.
8. Jūsų adresas ir tel. Nr..

ATSAKYMAS. Kiekvienų šešių ruošinių drožlės duoda" dar vieną

vienas vaikas pa

krečiamas arba netenka tėvų.

ZODIAKAS

Iškirpk ir išsiųsk
Norėdami padėti vienišiems, atnaujiname pažinčių klubą. Tai
darome nesavanaudiškai, be užmokesčio. Užpildykite anketą ir
siųskite mums nurodytais adresais. Galite ir elektroniniu paštu.

Euripides, 408 m.pr.Kr.

kelią jis traukė krovinį, eidamas 4 km per valandą.

KLUBAS
ANKETA

* Vesk, ir viskas gali pradėti klostytis sėkmingai. Bet, kai santuoka
žlunga, namai tampa pragaru.

810 000).

BOTSVANA yra pirmasis kraš

nesaugojame ir neperduodame pasi
skelbusiųjų telefonų ar adresų.
Skelbiame tokį tekstą, kokį atsiunčiate.

'* Galima nuostabiai gyventi šiame pasaulyje, jei žinai, kaip dirbti ir

SUAUGUSIŲJŲ — 4.21
m!n.(3.6-4.8 mirt.};

krašte, o gal čia pat, laukia žmo
gus, ieškantis panašaus į Jus.
39. Našlė, 62 m., išsilavinimas
aukštasis, apsirūpinusi gyyenarriuoju
plotu, mėgstanti bendrauti, no
rėtų susitikti vyriškį pabendra
vimui. „Neieškau nei gražaus,

9. Skelbimo tekstas

paskutinių ruošinių, sudaro naują ruošinį ir tuo pačiu dar vieną dalį.
Tad viso bus 43 dalys.
Kvadratinėje šokių salėje išilgai sienų reikia sustatyti 104
kad prie kiekvienos sienos kėdžių būtų po lygiai.
ATSAKYMAS Prie kiekvienos sienos sustatykite po tris*"
kėdės turi būti kampuose.

Jūsų vardas, telefono Nr., adresas, kurį norite paskelbti

