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Valstybės a tkūr imą paminėjo dainomis 

Jaunimas sudarė didžiąją šventinio koncerto žiūrovų dalį. 
Roko Medonio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, vasario 17 d. (ELTA) — Katedros aikštėje su populiariais 
Vasario 16-osios vakarą vilniečiai ir įvairių kar tų atlikėjais, 
sostinės svečiai buvo pakviesti į jau Lietuvos valstybės atkūrimo die-
tradicija tapusį šventinį koncertą nos renginys prasidėjo j au popiet — 

Gedimino prospekte ir Katedros 
aikštėje laiškanešiai praeiviams da
lino istorinio „Lietuvos aido" nume
rio su 1918 metų vasario 16-osios 
Lietuvos Nepriklausomybės Aktu 
kopijas, grojo Rūdiškių pučiamųjų 
orkestras. 

Vakare susirinkusius į Katedros 
aikštę pasveikino Vilniaus meras 
Artūras Zuokas. Tėvynei skirtas le
gendines dainas atliko garsūs daini
ninkai: Virgilijus Noreika, Vytautas 
Kernagis, Stasys Povilaitis, Rosita 
Čivilytė, Andrius Mamontovas, Čes
lovas Gabalis, Povilas Meškėla, Vio
leta Riaubiškytė ir kiti solistai, gru
pė „Skamp", chorai „Ąžuoliukas" ir 
„Jauna muzika". 

Profesorius Virgilijus Noreika ir 
„Ąžuoliuko" choras giedojo Lietuvos 
Respublikos himną — Vinco Kudir
kos „Tautišką giesmę". Skambėjo ir 

„The Financial Times": Lietuva t ikisi 
kitąmet įsivesti eurą 

Londonas, vasario 17 d. (BNS) 
— Lietuva tikisi gauti pirmalaikį 
Europos Sąjungos (ES) pritarimą ša
lies stojimui į euro zoną, kad 2007 
metų sausio 1 dieną kartu su Slo
vėnija taptų pirmosiomis ES naujo
kėmis, kurios iškeistų savo naciona
lines valiutas į eurą, rašo britų vers
lo dienraštis „The Financial Times". 

Lietuvos finansų ministras Zig
mantas Balčytis tikisi, kad ES įver
tins Baltijos valstybės atitiktį narys
tės reikalavimams vasaros pra
džioje. Jis pageidautų, kad Europos 
Komisija (EK) ir Europos centrinis 

bankas (ECB) paskelbtų išankstinę 
ataskaitą apie Lietuvos ekonomiką, 
kol infliacija šalyje yra nedidelė ir 
nelauktų spalio mėnesio, kai yra nu
matyta skelbti ataskaitas apie euro 
zonos kandidačių ekonominę padėtį. 

Pasak „The Financial Times", 
trijų ES naujokių įstojimas į euro zo
ną suduotų dar vieną smūgį Pran
cūzijos prezidento Jacąues Chirac 
svajonei sukurt i bendrą valiutą tu
rinčią Europos „šerdį". Naujų libera
liai mąstančių narių įstojimas į euro 
zoną tik dar labiau padidintų euro 
klubo įvairovę. 

V. Uspaskichas grasina prezidentui 
V. Uspaskicho pareiškimas pa

skelbtas reaguojant į V. Adamkaus 
interviu ketvirtadienį vienos iš ša
lies televizijų žinių laidai ir Lietuvos 
televizijos „Spaudos klubui". 

„Interviu jis pasakė, kad aš šan
tažuoju — noriu atšaukti ministrus 
iš Vyriausybės. Tai yra melas. Ne iš 
prezidento lūpų turi eiti tokie žo
džiai", — sakė V. Uspaskichas. 

J i s paragino prezidentą kuo 
greičiau atsiprašyti už melagingos 
informacijos platinimą, nurodant jos 
šaltinius. 

Prezidentūros atstovai V Us
paskicho pareiškimo penktadienį 
nekomentavo. 

Spaudoje paskelbta, kad dėl Eu
ropos Sąjungos lėšų administravimo 
su premjeru A. Brazausku susikirtęs 
V. Uspaskichas ėmė sekti socialde
mokratų vadovo pėdomis. 

Siekdamas savo tikslų V Us
paskichas j am besipriešinantiems 
koalicijos partneriams vis atviriau 
grasina koalicijos griuvimu. 

Viktoras Uspaskichas 

Vilnius, vasario 17 d. (BNS) — 
Darbo partijos vadovas Viktoras Us
paskichas atmetė Prezidentūros ket
virtadienį paskelbtą informaciją 
apie neva jo daromą spaudimą so
cialdemokratų vadovui Algirdui 
Brazauskui ir pagrasino dėl to 
kreiptis į teismą. 

„Griežtai neigiu bet kokius gan
dus apie daromą spaudimą social
demokratams, o dėl tokių gandų ke
tinu kreiptis į teisines instancijas", 
— pranešime spaudai pareiškė V 
Uspaskichas. 

Politinių 
paliaubų 
nebuvo ir 

šventės dieną 
Vilnius, vasario 17 d. (BNS) — 

Nepaisant Lietuvos prezidento Val
do Adamkaus planų vasario 16-osios 
vakarą apsilankyti koncerte sosti
nės Katedros aikštėje, šalies vado
vas jame nepasirodė. 

Likus vienai dienai iki šventinio 
koncerto oficialioje prezidento dar
botvarkėje staiga neliko nuorodos, 
kad vasario 16-ąją šalies vadovas at
vyks į šį renginį, rašo „Lietuvos ry
tas". 

Anksčiau buvo numatyta, kad 
per žinomų šalies atlikėjų koncertą, 
skirtą Valstybės atkūrimo dienai, 
sveikinimo žodį tars ir prezidentas 
V. Adamkus, ir Vilniaus meras Artū
ras Zuokas. 

Pastaruoju metu šalies vadovas 
sostinės merą vertina prieštaringai, 
ne kartą jam yra siūlęs trauktis iš 
pareigų dėl galimų korupcinių ryšių. 

Prezidento patarėjų koordinato
rius Edminas Bagdonas paaiškino, 
kad šalies vadovas dalyvaus minėji
me bei priėmime Nacionaliniame 
operos ir baleto teatre, o į koncertą 
tiesiog nebesuspėsiąs. 

Tai, kad prezidentas planuoja 
apsilankyti koncerte, praėjusią sa
vaitę patvirtino ir jo atstovė spaudai 
Rita Grumadaitė. 

A. Zuokas, sužinojęs, jog prezi
dento darbotvarkė pakeista, nuste
bo: „Rytą su V Adamkumi buvome 
susitikę Rasų kapinėse. Bet apie tai, 
kad neketina atvykti į koncertą, 
man jis nesakė. Todėl supratau, kad 
viskas vyks taip, kaip buvo numaty
ta iš anksto, — prezidentas atvyks į 
koncertą ir pasakys kalbą". 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUCAS.ORG 

specialiai šiai šventei sukurta daina 
„Žemė Lietuva", kurią Stasys Povi
laitis dainavo su „Ąžuoliuku". 

Į aikštę atėjusiems žiūrovams 
buvo pristatytas įspūdingas reginys 
su istoriniais akcentais — visi kon
certo dalyviai bus pasipuošę pirmo
sios nepriklausomybės kostiumo de
talėmis, scenoje stovėjo senoviniai 
automobiliai, o dideliame ekrane ro
dyti valstybei reikšmingi archyvi
niai kadrai. 

Šiame 
numeryje: 

Iš ateitininkų veiklos. 
Ne visi Lietuvos 
garsinimai verti dovanų. 
Mano Vasario 16-oji. 
Ankšti vartai į Dangaus 
karalystę. 
Menas, literatūra, 
mokslas. 
ALTo rezoliucija Vasario 
16-osios proga. 
Mūsų šeimose. 
Liaudies muzikos 
festivalis Čikagoje. 
Draugo fondo skiltis. 
Dar klausimų-atsakymų. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.898 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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Iš Ateitininkų gyveni m o 
Medžiaga siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org 

Susipažinkime 
su kandidatais į 

naująją ŠAATarybą 

Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos (ŠAAT) 
rinkimai vyks š.m. kovo mėn. pradžioje paštu. Bus ren
kama 12 tarybos narių, kurių užduotis bus koordinuoti 
ir vesti ateitininkų veiklą Šiaurės Amerikoje. Kan
didatuoti sutiko net 17 ateitininkų. Šį šeštadienį supa-
žindinam su kandidatais vyrais, pasinaudodami jų 
pačių pateikta informacija, o ateinantį šeštadienį supa
žindinsime su moterimis. Vieni kandidatai bus jums 
gerai pažįstami, kiti gal pirmą kartą matyti, todėl prieš 
balsuojant pasižvalgykite po Ateitininkų tinklalapį 
www.ateitis.org kur netrukus rasite išsamesnę infor
maciją apie juos. Tinklalapio vedėjas Romualdas Kriau
čiūnas yra paprašęs visų kandidatų plačiau pasisakyti 
apie save ir pasidalinti savo mintimis. 

Aldas Kriaučiūnas, Ph.D. 
W. Lafayette, IN 
Profesorius 
Ateitinininkas nuo vaikystės 
dienų. Buvo Detroit MAS 
kuopos bei Detroit SAS 
draugovės pirm. Daug laiko 
praleido Dainavoje kaip sto
vyklautojas ir vadovas. Daly
vavo Lietuvos ateitininkų at
kūrimo suvažiavime 1989 
m. Vilniuje, kur tuo laiku gy
veno ir dirbo. Dabar augina 
jauną šeimą ateitininkų dva
sioje. 

} SU VYRAIS 

Vytas Maciūnas 
Cherry Hill, NJ 
Inžinierius 

Buvęs JAS, MAS ir SAS 
sąjungų narys. Trejus 
metus ŠAAT narys. Vienas 
iš 2004 m. studijų dienų 
organizatorių. 2005 m. 
jubiliejinės stovyklos 
akademinės programos 
organizatorius. 

Algis Norvilas, Ph.D. 
Oak Lawn, IL 
Profesorius 

Ateitininkas maždaug nuo 
1956 m. Buvęs ASS 
pirmininkas, veikė eilėje 
Federacijos valdybų ir 
vadovavo AF tarybai. 

Aloyzas Pakalniškis, M.D. 
Naperville, IL 
Radiologas 

Aktyvus ateitininkas nuo 
jaunučiu Saiku. Dabar 

SAAT iždininkas. 
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Rimantas Petraitis 
Lemont, IL 
Vairuotojas 

Ateitininkas - penkeri me
tai, davęs sendraugio atei
tininko įžodį. Nuo 2000 m. 
aktyviai dirba Čikagos Dau-
manto-Dielininkaido kuo
poje, pirma padėjėju, o da
bar vadovu. Gimęs Lietu
voje, turi minčių kaip pri
traukti naujai į JAV atvyku
sias šeimas į ateitininkų 
gretas. 

Pranas Pranckevičius 
Lemont, IL 
Geologas, informatikas 

Ateitininkas nuo vaikystės; 
buvęs JAS kuopos ir va
dovas stovyklose; Ateiti
ninkų namų valdybos pir
mininkas; ateitis.org tink-
lalapių vedėjas. 

Kazys Razgaitis 
Posemont, PA 
Kompiuteristas 

Ateitininkas nuo jaunučių 
dienų. Yra dirbęs SAS Cen
tro valdyboje; dabar dirba 
ŠAA Taryboje. Dirbo moks
leivių, jaunučių ir studentų 
stovyklose vadovu Daina
voje, Neringoje, California. 
Spaudos bendradarbis — 
fotografas. 

Mindaugas Saulis 
Castro Valley, CA 
Sistemų inžinierius 

Reiškėsi 1993-1994 m. veik
loje su Čikagos studentais 
ateitininkais, 1995-2005 m. 
veikloje su Lietuvos ateitinin
kais. Jaunučių ir moksleivių 
vadovas stovyklose Lietuvo
je. Ateitininko sendraugio 
įžodis 2001 m. Vilniaus 
krašto valdybos narys. JAV 
nuo 2005 m. Planuoja JAV 
gyventi iki 2007 m. 

Virgus Volertas 
Narberth, PA 
Elektronikos inžinierius 

„Nuo pat jaunystės daly
vauju ateitininkų veikloje 
Philadelphia kuopoje. Da
lyvavau jaunučių, mokslei
vių ir studentų stovyklose 
Kenebunkport, Neringoje, 
Dainavoje ir Žiemos kur
suose Dainavoje. Dabar 
auginu tris berniukus, kurie 
dalyvauja ateitininku veik
loje Philadelphia". 

Stipendijos magistro ir 
doktorato studijoms 
Lietuvių katalikų mokslo aka

demija skiria stipendijas paremti 
studentus, siekiančius magistro ar 
doktoro laipsių. Susidomėję yra 
prašomi kreiptis į Lithuanian 
Catholic Academy of Sciences, 
Inc., 37 Mary Crest Drive, Putnam, 
CT 06260. 

Kviečiame į jaunimo 
rekolekcijas 

Gavėnios rekolekcijos visam 14-
18 metų lietuviškam jaunimui įvyks 
š.m. kovo mėnesio 17-19 d. Dainavos 
stovyklavietėje. 

Prašome registruotis iki š.m. 
kovo 5 d. — vietų skaičius ribotas ir 
greit užsipildo. Siųskite savo duome
nis su sveikatos informacija (health 
form) ir 75 dol. čekį, išrašytą 
„Religious Aid — Youth Ministry": 

Birutei Bublienei 
4415 Oak Grove 

Bloomfield Hills, MI 48302 
Tel: 248-538-4025 
bvbublys@aol.com 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN VVORLD WIDE DAILY 

Published daily except Sundays and Mondays, 
legal Holidays, the Tuesdays foilovving Monday 
observance of legal Holidays as vvell as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic 
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 
60629-5589. Tel.: 773-585-9500. 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and 
additional mailing offices. 
Subscription Rates: $120.00. 
Foreign countries $135. 

Postmaster: Send address changes to 
Draugas - 4545 W. 63rd Street, 

Chicago, IL 60629-5589-
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už 
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adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada 
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JAV 
MetamsSI 20.00 • 1/2 metų $65.00 

• 3 mėn.$45.00 
Kanadoje ir kitur (USD) 

Metams$135.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00 
• 3 mėn.$35.00 

Kanadoje ir kitur (USD) 
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00 

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant į Lietuvą: 

Oro paštu 
Metams $600 00 • 1/2 metų $300.00 

Reguliariu paštu 
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

Tik šeštadienio laida oro paštu 
Metams$190.00 «1/2 metų$ 100.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakcija@draugas org 

Administratorius - Vytas Paškus 
administracija@draugas.org 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien, 

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

nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba 
• Redakcija už skelbimų turinj neatsako 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją 

El-paštas: 
rastine®draugasorg 

skelrttmai&draugas org 
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Vasario ŠešioJiktosici šventėje, ruoštoje Marta gimnazijos salėje š.m. vasario 
12 d., aktualijomis dalijasi svečiai ( i i kairės): Lietuvos generalinis konsulas 
Čikagoje Arvydas Daunoravtčtus, ALTo centro valdybos pirm. Saulius Kuprys 
ir JAV Kongreso narys (R-Mich) Thadeus McCotter. jono Kuprio nuotr. 

MANO VASARIO 16-OJI 
VYTAUTAS VISOCKAS 

Kiekvienas mes turime „savo" 
Vasario 16-ąją, kartais — kelias. Ki
tos Vasario 16-osios arba visai ištir
pusios, susiliejusios su šimtų ir tūks
tančių dienų kasdienybe, arba „įstri
gusios" atmintin tik viena kita de
tale, išblukusiu, tarsi nepriklauso
mybės laikų trispalvė, vaizdu, gal 
dienoraščio sakiniu, gal „Smetonos 
laikų" mokyklinio vadovėlio lapu. 
Dar yra žmonių, kurie gal prisimena 
pirmąją Vasario 16-ąją. Gal dar yra 
žmonių, kurie apie ją sužinojo po ke
lių mėnesių, po kelerių metų. Tada 
tokių žmonių buvo daug amerikose, 
sibiruose, o ir kaimų glūdumoje — 
be kelių, be laikraščių, be radijo. 

Man tokia ypatinga, neužmirš
tama, nepakartojama, vienintelė Va
sario 16-oji buvo prieš 18 metų — 
1988-aisiais. Neprisimenu praėjusių 
metų Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienos, šiek tiek prisimenu kelias 
šias šventes po Kovo 11-sios, šį tą 
prisimenu iš vaikystės švenčių na
muose, kai drabužių spintos vidinę 
durų pusę dar puošė Kęstučio ir Bi
rutės portretai, o mamos kuparo 
dugne dar „kabojo" trispalvė", įvy
niota j senelės austą staltiesę... O 
štai 1988-ųjų Vasario 16-ąją prisi
menu su visomis smulkmenomis, 
nuo ryto iki vėlaus vakaro, tarsi va
kar dieną. 

Po kelis mėnesius trukusios 
„poniškos" ligos (taip radikulitą va
dindavo mano vaikystės dienų drau
gas, „gulbių ir Žuvinto karalius" 
Vytautas Nedzinskas) „reabilita-
vausi" Birštone. Dvidešimt dienų 
beveik absoliučios vienatvės tarp 
daugiausia iš „plačiosios tėvynės" at
vykusių „vyresniųjų brolių", kurie 
čia jautėsi gerokai geriau nei namie 
ir prie pietų stalo kalbėdavo beveik 
vien apie tai, kiek kuris į namus iš
siuntė lietuviškų dešrų ir makaronų. 

Buvo labai nyki besniegė žiema. 
Televizijos ekranuose — Italijos 
mafija medžiojo idealistą komisarą 
Katani, o Lietuvoje būsimieji „dar
bininkai" ir „socialdemokratai" — 
Vasario 16-ąją: seniai sušaudytą, bet 
vis dar gyvą. Labai mažai kas, labai 
mažai kas Lietuvoje tikėjo, kad ji dar 
prisikels, nors iki prisikėlimo buvo 
likę vos keli mėnesiai. (Ko tad vertos 
politikų ir politologų prognozės, 
jeigu jie nežinojo, kas įvyks poryt!) 

Buvau su tais Tamošiais Neti-
kinčiaisiais, kurie abejojo, ar Lie
tuva su lietuviais sugebės išlikti. 
Skaudu buvo matyti Birštone gelž
betonio blokuose įkalintą Jono Ba
sanavičiaus paminklą tariamų bū
simų statybų, rekonstrukcijų pre
tekstu. Skaudu, tačiau gėlių prie pa

minklo nepadėjau, nes jį stelbė 
blokai. Bijojau. Sukau, sukau ratus 
aikštėje ir neįsivaizdavau, kad vien
as vienintelis žingsnis su gėlėmis 
link Jono Basanavičiaus paminklo 
— jau būtų nepavojingas. Nepaisant 
Vilniuje ir kitur tomis dienomis 
vykusių „Lietuvos gyventojų pro
testų", „Minčių apie Lietuvos valsty
bingumą", „Provokacijų, pasmerktų 
žlugti", reikalavimų „Nesikišti į 
mūsų gyvenimą", „Skersai kelio 
nestoti", nepaisant ELTOS prane
šimų, kad „šiomis dienomis užsienio 
radijo balsai ir spauda platina naują 
priešišką JAV prezidento Ronald 
Reagan proklamaciją, senatorių 
laiškus, kuriais grubiai kišamasi į 
Tarybų Lietuvos suverenitetą; ne
paisant Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos deputatų pareiškimo, 
kad „istoriniai faktai yra stipresni 
už tendencingus išsigalvojimus", kad 
„Lietuvos darbo žmonės 1918 metais 
patys sukūrė Tarybų valdžią ir lais
va valia pasirinko socialistinį raidos 
kelią", — nepaisant visų šitų iš 
tuometinės „Tiesos" pacituotų be
gėdiškų pagrūmojimų, spjauti jiems 
visiems į barzdą jau buvo nepavojin
ga. Tik niekas šito nežinojo, neįtarė. 

Tą 1988-ųjų Vasario 16-ąją dar 
niekas neįsivaizdavo, kad padėju
sius gėlių prie Jono Basanavičiaus, 
Vinco Kudirkos paminklų, naktį iš
kėlusius trispalvę, net „Vatikano ra
dijui" perdavusius „kreipimąsi į Lie
tuvos liaudį ir viso pasaulio tautas 
Lietuvos nepriklausomybės 70-
mečio proga" netrukus vadinasime 
ne „klerikaliniais nacionalistiniais 
elementais", o didvyriais. Gal kažką 
panašaus iš tolo nujautė poetas 
intelektualas Alfonas Nyka-Niliū-
nas, kuris tų metų vasario 15-ąją 
„Dienoraščio fragmentuose 1976— 
2000" rašo: 

„Skaitant Lietuvoje vykstančias 
diskusijas viešumo ir demokratizaci
jos temomis, susidaro įspūdis, kad 
drąsiausias šiuo metu Lietuvoje 
žmogus yra buvęs liaudies gynėjas 
(jeigu tai tiesa) Vytautas Petkevičius 
'Literatūros ir meno' praeitų metų 
gruodžio 12 d. nr. jam priskiriamas 
toks sakinys: „Lietuvių tauta penkis 
amžius savo didžiųjų kaimynų buvo 
tiesiog smaugiama, ir nežinia už ką". 
Padėtis turėtų būti tikrai pasikei
tusi, nes prieš metus kitus toks 
pasisakymas būtų reiškęs nemoka
mą kelionę į Šiaurę". 

Gal čia korektūros klaida, kad 
poetas žodžius „liaudies gynėjas" 
rašo be kabučių? O tiesa tokia: buvęs 
stribas! Bepigu jam, „Durnių laivo" 
„kapitonui", buvo būti drąsiausiam! 

1988-ųjų Vasario 16-osios perse
kiotojai, kaip dabar, iš laiko per-

DANUTE BINDOKIENE 

Ne visi Lietuvos garsinimai 
verti apdovanojimų 

Gražu ir prasminga, kad Lie
tuva rūpinasi teigiamu savo 
valstybės ir tautos įvaiz

džiu užsienyje. Nedidelei šaliai, 
ypač pusšimtį metų pranykusiai iš 
laisvojo vakarietiškojo pasaulio 
erdvės ir neseniai įsijungusiai į jo 
tarptautines organizacijas, labai 
svarbu kuo teigiamiau prisistatyti 
ir priminti užsienio šalims, kad tai 
nėra kažkoks „netikėtukas", atsi
radęs tik Sovietų Sąjungos žlugi
mo dėka (o taip manančių, deja, 
visgi yra), bet sena — netoli tūks
tantmečio istorines valstybingu
mo šaknis turinti, tauta. Tuo tiks
lu, be abejo, kilo ir sumanymas pa
gerbti žmones, Lietuvą labiausiai 
garsinančius užsienyje. Labai pla
tų 2005-aisiais tokia veikla pasižy
mėjusių kandidatų spektrą apdo
vanojimui galėjo siūlyti valstybės 
gyventojai, o paskui — balsuoti už 
pačius tinkamiausius, labiausiai 
nusipelniusius. 

Iš pasiūlytųjų 70 kandidatų, 
buvo išrinkti 10, o ir tie patys iki 
vasario 14 d. daug kartų „persi
joti", kol galų gale iškilo vienas: 
dukart pasaulio čempionas, disko 
metikas Virgilijus Alekna. Žinoma, 
tai nebuvo vienintelis, apdovano
tas Prezidentūroje vasario 14 d. 
„LT tapatybės" programoje. Žyme
nys teko ir kai kuriems kultūrinin
kams, muzikams, menininkams, 
švietėjams, net nuostabiajam klai
pėdiečių sportinių šokių kolek
tyvui „Žuvėdrai"... 

Būtų gera, jeigu užsieniečiai 
Lietuvos nesietų vien su krepšiniu 
ar kuria kita sporto šaka, tačiau 
reikia susitaikyti su faktu, kad 
mūsų šalies krepšininkai bei atle
tai būtent labiausiai žinomi už 
Lietuvos ribų. Tik gaila, kad il
gainiui pačius geriausius žaidėjus 
suvilioja užsienio komandų pasiū
lymai. Kadangi Lietuva jiems to
kių milžiniškų algų mokėti neįs
tengia, tai čia negali būti kalbos 
apie bet kokią konkurenciją. Net ir 
„LT tapatybė" apdovanojimų lau
reatams skirta 5 ar 3 tūkstančių 
litų suma negali lygintis su NBA 
dalinamais milijonais už pasi
rašytą sutartį žaisti kurioje krep
šinio komandoje Amerikoje... 

Bet yra ir kitokių Lietuvos 
vardo garsinimų. Kai po neprik
lausomybės atkūrimo 1990 m. ko
vo 11-ąją plačiau atsivėrė galimy
bės mūsų tautiečiams išvykti į 
užsienius, daug kartų skambėjo 
priminimas, kad „kiekvienas lietu
vis, atsidūręs svetimame krašte, 
yra tuo pačiu ir Lietuvos ambasa
dorius". Pagal jo elgesį, jo veiklą 
užsieniečiai susikuria nuomonę ir 
apie jo kilmės kraštą. Deja, tie per
spėjimai ir pagraudenimai dauge
liui „pro vieną ausį įėjo, pro kitą — 
išėjo". Kai kurie mūsų tautiečiai 
(nors tokių mažuma, bet jie grei
čiausiai „akin įkrinta"), patekę į 
užsienį ir net užjūrį, savo „amba-
sadorystės misiją" išmainė į sava
naudišką, ne visuomet legalią 
veiklą. 

Štai neseniai viena „sesė gel
tonkasė", devyniolikmetė lietu
vaitė taip pat pagarsino Lietuvos 
vardą, tik vargiai prezidentas ar 
kas kitas jai norėtų įteikti apdo
vanojimą... Mergina įsimylėjo. Ir 
ne bet ką, o teroristą, vieną pagrin
dinių ,,al Qaeda" tinklo finansuoto
jų, kurį Liverpool mieste areštavo 
Jungtinių Tautų Saugumo tarnyba. 
Nepaisant, kad šis, net 20 metų už 
ją vyresnis, libietis turėjo žmoną ir 
septynis vaikus, mūsų lietuvaitei 
tokie „menkniekiai" nekliudė — ji 
visiems tvirtino, kad „svarbiausia 
yra būti su juo". Žinoma, ji taip pat 
tvirtino netikinti, kad šis šaunus 
„bernužėlis dobilėlis" yra susirišęs 
su teroristinėmis grupuotėmis, ir 
žada laukti jo, jeigu reikės, net 
visą gyvenimą, nes „bėjo negalinti 
gyventi"... 

Dėl dukrelės meilės įtariama
jam terorizmu, nemalonumų susi
laukė jos tėvai (tėvas dirba Igna
linos atominėje elektrinėje), o 
papildomo darbo — Lietuvos vals
tybės saugumo departamentas, 
kuris tiria islamiškojo ekstremis
tinio terorizmo ryšius iš Londono į 
Voronežą ir per Lietuvos pilietę 
Viktoriją Zakurko. Taigi, ne visi 
„Lietuvos vardo garsinimai" yra 
verti apdovanojimų, nors per juos 
Lietuvos vardas užsienyje ir „pa
garsėja". 

spektyvos, matome, teisūs buvo tik 
vienu atveju: „klerikalinių naciona
listinių elementų" tikrai buvo tik 
saujelė. Kaip kitaip paaiškinti kar
čią tiesą, kad „Lietuva it baudžiamo
ji politinių kalinių koncentracijos 
stovykla, kurioje įnamiai po išsi
laisvinimo į valdžią išsirenka buvu
sius savo kankintojus, visai logiškai 
galvodami, kad jie patys temoka 
kentėti, o anie, mokėję engti, mokės 
ir vadovauti". 

„...veltui kovojo ir žuvo parti
zanai, nes ju vaikai ir broliai vis tiek 
pasirinko ne juos, bet jų medžiotojus 
Lietuvos giriose, nes taip jiems dik
tavo politinė išmintis". 

Dar kartą pacitavau poetą Al
fonsą Nyką-Niliūną, kurio dienraš
čius pastaruoju metu pamažu skai
tau. Tokiais skaudžiais žodžiais no
risi save patį supurtyti, sukrėsti; 
turbūt naiviai tikiesi, kad jie padės 
atsikvošėti ir praregėti, kad atriš
tomis akimis pagaliau pažvelgsime į 

savo istoriją, į nūdieną. 
Jau kito poeto, visą laiką šalia 

mūsų buvusio ir esančio žodžiais, pa
sakytais pirmą kartą po daugelio me
tų laisvai švenčiant Vasario 16-ąją, 
norisi apsiginti, pasiteisinti: „Sakau 
jums: mes nekalti, mes tik labai iš
kankinti" (Justinas Marcinkevičius). 

Kai Vasario 16-oji buvo perse
kiojama, trispalvės plėšomos, o pa
minklai pridengiami gelžbetonio blo
gais, viskas buvo aišku. Tuos, ku
riuos išsirinkome, slegia sąžinė, 
jiems labai norėtųsi, kad to nebūtų 
buvę, todėl ir toliau iškraipoma, 
klastojama, nutylima vos keliolikos 
metų senumo istorija. Tik dabar sub
tiliau, atsargiau, taip, kad ne 
kiekvienas suprastų, kas čia dedasi. 
Apie tai kiek vėliau jau kitos šventės 
— Kovo 11-osios — proga. Rem
siuosi man dideliu autoritetu habil. 
dr. prof. Zigmu Zinkevičiumi bei jo 
knyga „Istorijos iškraipymai". 
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ANKSTI VARTAI Į DANGAUS 
KARALYSTĘ 

KUN. VIKTORAS 
RIMŠELIS, MtC 

Skaitydami evangelijas, atran
dame, kad reikia daryti atgailą, kad 
sunku įeiti į dangaus karalystę, kad 
reikia eiti per ankštus vartus. Ypač 
turtuoliams būsią sunku įeiti į dan
gaus karalystę. Vienas iš klausytojų 
paklausė Kristų, ar maža bus išgel
bėtų. Iš tokių kalbų, kurias klausy
tojai girdėjo, atrodė, kad mažai bus 
išgelbėtų. Teologai, darydami iš
vadas iš Kristaus žodžių, vieni ma
no, kad bus išgelbėtų mažiau negu 
pasmerktųjų, kiti sako, kad turėtų 
būti išgelbėtų daugiau, nes Kristus 
turi daugiau laimėti. 

Vienaip ar kitaip, jeigu pas
merktųjų bus labai daug, tai Kris
taus kentėjimai, mirtis ir prisikėli
mas iš numirusių Dievo garbės švie
soje liktų lyg ir pritemdyti laimėji
mai. Apie tai, kiek bus išgelbėtų ir 
kiek pasmerktų, yra tik spėliojimai. 
Kristus kalbėjo žydams apie Abrao
mo ir Jokūbo pamatymą Dievo kara
lystėje. Žydai Juo netikėjo, todėl Jis 
nesigailėjo aštrių žodžių: „Patys 
būsite -išvyti laukan" (Lk. 13, 29). 
Ateis iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir 
pietų ir sėsis prie stalo Dievo kara
lystėje, kai išrinktosios tautos vaikai 
bus pašalinti. Kristus žydams kal
bėjo apie viso pasaulio žmones, kurie 
nepažinojo tikrojo Dievo ir visi buvo 
pagonys. Iš tokių Kristaus kalbų su
sidarė įspūdis, kad krikščionybė yra 
nuliūdusiųjų, atgailautojų ir visokio 
nusiminimo religija, o Kristus atėjo į 

šį pasaulį skelbti linksmosios nau
jienos. Skaitant evangelijos posmus 
apie amžiną pasmerkimą, apie at
gailos reikalą, apie palaiminimus 
liūdintiems ir verkiantiems dėl 
teisybės, susidaro įspūdis, kad Kris
tus visą gyvenimą buvo liūdnas ir 
dažnai verkė. Jeigu Jis toksai būtų 
buvęs, tai vaikai Jo būtų nemylėję. O 
Jis su vaikais visada rasdavo bendrą 
kalbą. Jie Jį visur sekė ir laukė atei
nant. 

Visi didieji Kristaus pamokymai 
yra pasakyti vaišių metu, kur žmo
nės susirenka ne verkti, bet pasida
linti džiaugsmu. Ir apie dangaus 
karalystę visi didieji palyginimai yra 
paimti iš vestuvių. Vestuvės anais 
laikais žydų tautoje buvo didelis 
įvykis. Jos trukdavo gana ilgai, ir 
svečiai linksmindavosi. Todėl Kris
tus dažnai iš vestuvių džiaugsmo 
skelbia žmonėms dangaus karalystę, 
kur bus amžinas džiaugsmas ir lai
mė. Negalime įsivaizduoti, kad Kris
tus vestuvėse ar kokiame dideliame 
pokylyje verktų, būtų nuliūdęs ir vi
siems svečiams gadintų linksmą 
nuotaiką. 

J i s savo apaštalavimo darbą, 
linksmosios naujienos skelbimą, 
pradėjo stebuklu kaip tik vestuvėse. 
Jis Kanos vestuvėse pavertė vandenį 
vynu, kad svečiai būtų linksmi. Jis 
su besidžiaugiančiais džiaugėsi, su 
liūdinčiais liūdėjo, bet Jo juokas ir 
džiaugsmas šioje žemėje buvo ap
raiška nekaltos ir šventos sielos, ku
ri visą laiką buvo atvira amžinybei ir 
ieškojo Tėvo valios įvykdymo. 

VALIO! 
VĖL GEROS 
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Šioje žemėje džiaugsmas džiaugs
mui nėra lygus. Vieni džiaugiasi, 
dainuoja ir juokiasi, bet viduje yra 
labai prislėgti. Jie viduje daugiau 
verkia ir liūdi kaip džiaugiasi. Kiti 
kenčia kūno kančias, bet jie turi 
vidaus ramybę. Iš Sibiro kankinių 
pasakojimų susidaro vaizdas, kad 
tie, kurie juos persekioja, muša ir 
kankina, yra labai nelaimingi. Apaš
talai džiaugėsi, kai jiems teko ken
tėti dėl Kristaus. Žydų taryba, pa
sišaukusi apaštalus, „nuplakdino 
juos, uždraudė kalbėti Jėzaus vardu 
ir paleido. O tie ėjo iš tarybos 
džiaugdamiesi, kad dėl Jėzaus vardo 
užsitarnavo panieką" (Apd. 5, 40-
41). 

Kristaus mokslas yra linksma 
naujiena, nes tas mokslas yra ne iš 
šio pasaulio ir teikia žmonijai išgel
bėjimą amžinajam gyvenimui, o čia 
žemėje neša gyvenimo palaimą. 
Kristaus atėjimas ir Jo mokslas yra 
didžioji Dievo malonė, kuri yra už 
žmogaus supratimo ribų. Šių laikų 
teologai malonę supranta kaip Dievo 
susitikimą su žmogumi, kuriam Jis 
atskleidžia savo paslaptis ir per
teikia savąją gyvybę. Žmonių gyve
nime, jei vienas kitam atskleidžia 
savo mintis, patiki savo gyvenimo 
paslaptis, tai galima šitai suprasti 
taip pat kaip savo rūšies malonę. O 
susitikime su Dievu visad įvyksta 
kas nors nauja. Pirmiausia mūsų 
dangiškasis Tėvas pašaukė mus iš 
nieko, pasakytume, savo kūryboje. 
Jis mus susitiko ir pašaukė į die
višką kilnumą, kad taptume Jo vai
kais. Šis pašaukimas reikalauja sie
los gyvenime pasikeitimo jos gel
mėse. Todėl Dievas žmogui įkvepia 
savo gyvybę ir savąjį kilnumą. Šv. 

Petras antrajame laiške rašo, kad 
Dievas per Jėzų Kristų „dovanojo 
mums didžiausius ir brangiausius 
pažadus, kad jūs jais pasidarytu
mėte dieviškos prigimties dalyviai" 
(2 Petr. 1, 4). 

Tampame dieviškos prigimties 
dalyviai, kai mūsų siela gauna die
višką pažinimą ir paties Dievo 
išmintį. Šitai ateina iš dieviškų 
paslapčių pripažinimo. Mūsų die
viškas pažinimas yra labai ribotas ir 
žmonių išminties yra daugiau ap
temdomas kaip paryškinimas, bet 
yra tikras dalyvavimas Dievo paži
nime. Todėl toks pažinimas teikia 
viltį išeiti iš šio mįslingo pasaulio ir 
pamatyti viską amžinoje tikrovėje. 
Iš čia ir linksma naujiena visai 
žmonijai ir didis džiaugsmas, kokio 
negali suteikti šis pasaulis. Dar to
bulesnį dalyvavimą dieviškoje pri
gimtyje teikia Dievo meilė, kuri turi 
sekti Dievo įkvėptą pažinimą. Tik 
Dievo meilė gali padaryti žmogų 
laimingą, nors jam dėl Dievo išpa
žinimo tektų persekiojimus kentėti. 
Dievo meilė atneša sielai dieviškos 
prigimties gyvybę. Šv. Povilas sakė, 
kad per meilę mes tampame sudie
vinti. 

Visi mes žinome, kaip sunku 
šiais laikais išlaikyti tą dievišką 
gyvybę žmogaus sieloje. Prieš ją 
kovoja visos pasaulio jėgos. Dėl tos 
gyvybės naikinimo ateistiniuose 
kraštuose yra pilnos koncentracijos 
stovyklos tikinčiųjų. Dievo niekas 
nepasiekia, nes Jis gyvena nepriei
namoje šviesoje. Todėl reikia die
višką gyvybę saugoti, nes sunku ją 
išlaikyti. Dabar galime suprasti, 
kodėl reikia įeiti į dangaus karalystę 
per ankštus vartus. 

http://www.firstpersonalbank.net


DRAUGAS, 2006 m. vasario 18 d., šeštadienis 

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo Vasario 16-osios proga 
Amerikos Lietuvių tarybos priimta 

REZOLIUCIJA 
Mes, Amerikos lietuviai, 2006 m. 

vasario 12 dieną susirinkę Čikagoje, 
Illinois, iškilmingai švęsti laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos Respubli
kos paskelbimo 88 metų sukakties, 
sutartinai skelbiame šią rezoliuciją: 

Džiaugsmingai prisimindami 
1990 m. kovo 11-ąją, kai po slogios 
1940 m. įvykdyto Sovietų Sąjungos 

ir nacių sąmokslo iššauktos pries
paudos, Lietuva heroiškai atgavo 
laisvę ir 

Lietuvai sugrįžus į laisvų ir 
demokratinių šalių bendriją ir tapus 
visateise NATO bei Europos Sąjun
gos nare; 

Sveikiname Lietuvos Valstybės 
gyventojus ir jos demokratines insti

tucijas, ragindami ryžtingai sergėti 
ir stiprinti sunkiai iškovotą laisvę; 

Dėkojame Jungtinių Amerikos 
Valstijų Senato ir Kongreso na
riams, vieningai priėmusiems jung
tines rezoliucijas, raginančias Rusiją 
prisipažinti neteisėtai užgrobus 
Baltijos valstybes, ir kad Lietuvos 
valstybė toliau siektų teisėtos atas-

kaitos už nusikaltimus ir Lietuvos 
gyventojams bei institucijoms pa
darytą žalą; 

Remiame kilnų sumanymą 
JAV sostinėje Vašingtone pastatyti 
Komunizmo aukų paminklą ir virtu
alų okupacijos muziejų, ir kviečiame 
visus remti šį užmojį; 

Raginame JAV Administraciją, 
kovojančią su tarptautiniu teroriz
mu, priešintis Rusijos antidemokra
tiniams kėslams nukreiptiems prieš 
Baltijos valstybių suverenitetą, ir 
išskirtinai pasmerkti Rusijos naudo
jamą energetikos šantažą prieš kai
mynines valstybes; 

Reikalaujame, kad Rusija iš
vestų savo kariuomenę iš istorinės 
Mažosios Lietuvos teritorijos ir vi
siškai demilitarizuotų šį kraštą. 

2006 metų vasario 12 diena, 
Chicago, Illinois 

Gausi publika ALTo Čikagos skyriaus 
Maria gimnazijos salėje š.m. vasario 
12 d., švenčiant Vasario Šešioliktosios 
šventę. Pirmoje eil. iš kairės: LR garbės 
konsulas Palm Beach, FL, Stanley 
Balzekas Jr, ALTo centro valdybos 
pirm. Saulius Kuprys, LR gen. konsulas 
Čikagoje Arvydas Daunoravičius, dr. 
Jonas Valaitis, JAV Kongreso narys 
Thadeus McCotter, Andrius Anužis, 
Darius Udrys ir kiti. 

Jono Kuprio nuotrauka. 

Įspūdinga gamtos stebuklo galia! 

Jau senokai Argentinos sostinė Buenos Aires 
masino savo daug kartų girdėtu architek

tūriniu elegantiškumu ją aplankyti. O pamačius 
nuostabiai didingą Viktorijos krioklį Zimbabwe, 
Afrikoje, dar labiau viliojo patys didžiausi pasaulio 
kriokliai — Iguassu — tarsi dažnai ausyse atsi-
mušant tai arijai iš „South Pacific": „...come to me, 
come to me..." Taigi, išvydus kelionių agentūros 
surengtą kelionę į juos (ir dar daugiau), griebiau 
„gerai progai" už „sparnų" (gyvenimas seniai 
pamokė naudotis palankia galimybe, nes ji gali ne
pasikartoti. Ir tai, ne sykį įsitikinau, tikrai negin
čytina tiesa!), pagaliau, įvykdžiau savo svajonę, 
dabar jau skrisdama iš Buenos Aires į Puerto Igua-
zu, kur mums vėl buvo surengta ištirti antrą Pietų 
Amerikoje UNESCO Pasaulio paveldo paskelbtą 
vietą, esančią ant Argentinos ir Brazilijos valstybių 
sienos. Čia 275 kriokliai neria, per daugiau nei 
vieną mylią ilgumo, į bedugnę žemę drebinančiu 
dundesiu, it maurojantis milžinas! Mes turėjome 
praleisti dvi naktis Iguassu krioklių Valstybiniame 
parke esančiame keturių žvaigždučių viešbutyje 
„Tropical das Cataratas" (portugališkai „Krioklių 
atogrąžų — tropinis") viešbutis Brazilijoje su ke
liom šio gamtos stebuklo vadovaujančiom ekskursi
jom. 

Mūsų naujasis vadovas — šios srities žinovas 
— Sebastian, gerokai aukštesnis per šešių pėdų, 
jaunas vaikinas, pirmiausia, mus vežamus auto
busu į Argentinos pusę pakeliui supažindino su pa
čiais kriokliais: 85 procentai jų griausmingai dunda 
Argentinos pusėje, o tiktai 15 procentų — Brazilijos 
valstybėje. Aišku, dar jais „dalinasi" ir Paragvajus, 
nors iš tikrųjų su jais nesiriboja. 

Las Cataratas del Iguazu (Iguassu kriokliai) 
pavadinimu puošiasi 275 krioklių impozantiškas 
gilus tarpeklis Argentinos provincijoje Misiones — 
tai kriokliai, geologinės istorijos apipavidalinti per 
120 milijonų metų. Šią vietovę UNESCO paskelbė 
Pasaulio paveldo vieta 1984 metais ir ji virto viena 
svarbiausių visos Pietų Amerikos viliojimų — aki
nančiai žibanti didingų krioklių panorama — savo 
„griaustinio trenksmu" viršijanti aplink supančios 
džiunglės ūžimą, tvirtino Sebastian. Aukštesni nei 
Niagara (65 pėdom aukštesni ir dvigubai platesni), 
platesni nei Victoria, Iguassu kriokliai gali visiškai 
teisėtai skelbtis pasaulio didingiausiais bei įspū
dingiausiais kriokliais, aiškino Sebastian. Kriok-

PIETŲ AMERIKOS 
PUOŠNUMAI 

STASE SEMĖNIENE 

liams, esantiems skirtingose valstybėse: Brazilijai 
— vienoje pusėje, Argentinai — kitoje, ir pavadini
mai skiriasi (ypač rašyboje), brazilams kriokliai 
žinomi pavadinimu (portugališkai) Šaltos do Igua-
cu pavadinimu; o argentiniečiams (ispaniškai) Ca
taratas del Iguazu. Paragvajuje dar kitaip — Igu
assu — rašoma. Tačiau pavadinimas pagal kilmę 
pareina iš vietinių guarani indėnų pavadinimo, 
reiškiančio „Didžiuliai vandenys" ir visiškai nes
varbu kaip kieno yra rašoma, vis vien visų vienodai 
— taip pat yra ištariama — Iguassu. O pagal indė
nų legendą, Iguassu kriokliai yra, kur debesys gi
mė. Sebastian išsyk pasakė mums, jog krioklius 
būtina pamatyti iš abiejų pusių: vaizdai yra nuos
tabiai skirtingi, o kartu ir vienodai bauginančiai 
žadą užimantys. Vadovas davė mums, kad ir trum
putę, bet labai ryškią, krioklių istorijėlę. 

XVI šimtmetyje por
tugalai pirmiausia nusė
da Brazilijoje 1500 me
tais, kai tuo tarpu ispa
nai pasirodo kaimynys
tėje esančioje Argenti
noje dvidešimt metų vė
liau. 1541 metais ispanų 
tyrinėtojais Alvar Nunez 
Cabeza de Vaca pasiekia 
Iguacu krioklius ir pa
krikštija juos Salto de 
Santa Maria (Šventos 
Marijos krioklys). Ta
čiau naujasis pavadini
mas niekaip neprigyja, 
ir jis sugrįžo prie pra
dinio guarani indėnų pa
vadinimo, palikdamas 
tiktai pirmąjį krioklį 
Brazilijos pusėje vardu 
Santa Maria. iguazu kriokliai 

Jėzuitų misijonieriai pasiekė Iguassu krioklius, 
bet buvo priversti atsisakyti jų išstudijavimo 

bei apleisti juos, kai juos pačius ištrėmė iš Pietų 
Amerikos 1767 metais. 

Pirmieji Iguassu krioklių žemėlapiai pasirodė 
1892 metais, o penkeriais metais vėliau brazilų 
kariuomenės karininkas iškėlė klausimą — būtiną 
reikalą įsteigti valstybinį parką šiame rajone. 
Tautiniai parkai buvo įkurti iš dviejų krioklių pu
sių: 1934 metais Argentinos pusėje, o už penkerių 
metų — 1939 m. — ir Brazilijos pusėje. Po Antrojo 
pasaulinio karo turizmas pradėjo čia bujote bujoti 
ir tada pasipylė viešbučių bei oro uostų steigimai 
ant abiejų krantų, Itaipu hidroelektrinė užtvanka, 
pastatyta Brazilijos kartu su Paragvajumi, visu 
savo veikimu pasireiškė 1990 metais. Mus visus 
nepaprastai stebino mūsų vadovo išmonė. Jis taip 
pedantiškai kruopščiai, su visomis detalėmis, gili
nosi į krioklių „biografiją" ir net prisiminė visą 
„krepšį" jų pavadinimų, dvidešimt svarbiausių — 
pagrindiniai kriokliai turi pavadinimus, kuriuos 
bėrė mums, kaip vakarinius poterius: Adomas ir 
Ieva, Kainas ir Abelis, Dvi seserys, Trys muškie
tininkai, Mergelė ir žaltys — dievas, Velnio gerklė 
bei aibės kitų. Paskutinysis didžiulis krioklys buvo 
pavadintas ispanų tyrinėtojo, kuris pirmasis pa
matė krioklius, garbei — Cabeza de Vaca. 

Bus daugiau. 
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APGAVIKAI, AFERISTAI, SUKČIAI... 
IONAS KAZIMIERAS 
BURPULIS 

Kas nėra girdėjęs apie Ostapą 
Benderi arba baroną Miunchauze-
ną? Vis dėlto, ko gero, atsiras žmo
nių, kurie nepasakys, kuo tiedu lite
ratūriniai personažai skiriasi vienas 
nuo kito. Tuo tarpu skirtumas mil
žiniškas. 

Ostapas Benderis — rusų rašy
tojų Ilfo ir Petrovo sukčių romanų 
herojus. Atvirumo valandėlę jis pri
sipažįsta, jog žino kelis šimtus būdų, 
kaip iš žmonių legaliai išvilioti jų 
pinigus. Nestokodamas išradingumo 
ir aplinkinių simpatijos, jis keliauja 
po sovietinę Rusiją, vienu atveju vai
kydamasis kėdę, po kurios apmušalu 
paslėptos brangenybės, kitu - šan
tažuodamas sovietinį pogrindžio mi
lijonierių, kuris nelegaliai sukaupė 
aibę pinigų. Jo nuotykingos kelionės 
metu skaitytojas verčiamas patikėti 
sovietinės tikrovės patrauklumu ir 
naujo (sovietinio) žmogaus pranašu
mu. Nėra ko nė sakyti, kad autoriai 
savo herojų iš anksto pasmerkia ne
sėkmei, - sovietinėje tikrovėje pini
gams vietos nėra. 

Baronas Miuchauzenas - kito ti
po asmenybė. Gyvenime jis turėjo 
realų prototipą, prasimanymų mėgė
ją, mėgusį šauniai paūžti ir pasipui
kuoti prieš savo klausytojus, gyve
nusį Vokietijoje prieš trejetą šimtų 
metų. Jokio propagandinio užtaiso 
pasakojimuose apie jį nėra, užtat jo 
nuotykiai pralenkia pačią fantaziją -
tai jis į priešo stovyklą keliauja ant 
iššauto patrankos sviedinio, tai skęs
damas pelkėje gelbstisi, ištraukda
mas save sugriebęs už plaukų, tai 
sutinka elnią su iššaugusiu vyšnios 

medžiu kaktoje, ir prisimena prieš 
keletą metų užsitaisęs šautuvą vyš
nios kauliuku, bet elnias pabėgęs, o 
kauliukas sudygęs ir išaugęs į medį. 

Tiek vienas, tiek kitas herojus 
neatsirado tuščioje vietoje. Realus 
gyvenimas reiškiasi įvairiomis for
momis, apgavikai ir melagiai, suk
čiai ir aferistai užima deramą vietą 
žmogiškosios būties įvairovėje. Jeigu 
kas nors turi daug pinigų, tai visuo
met atsiras kas nors, kas nutars, 
kad anas jų turi nepelnytai perdaug, 
todėl, esą, privalo pasidalinti. Kaip -
jau kitas reikalas. Dažniausiai toks 
noras, nebūdamas nei natūraliu, nei 
teisėtu, būna lydimas kaip tik netei
sėtų veiksmų - smurto, apgaulės, 
sukčiavimo, šantažo ir kitų, kurie 
išvardinti visų valstybių baudžia
muosiuose kodeksuose. Mes nagri
nėsime tik sukčiavimą ir apgaulę. 

Sukčiavimas yra neproporcingai 
didelio atlyginimo išviliojimas už 
įpirštą daiktą ar paslaugą. Nerealiai 
didelė prekės kaina, prasta jos koky
bė, tariamo vaisto ar gydymo įsiū
lymas patikliam ligoniui, nors nei 
vaistas, nei gydymo būdas neturi 
jokio efekto ir yra tik šarlatano 
priemonė pinigams išvilioti, - tai tik 
keli sukčiavimo pavyzdžiai. Norint 
tik glaustai aprašyti realiame gyve
nime sukčių naudojamus metodus, 
prireiktų ne vieno storo tomo! Ap
gaulė nuo sukčiavimo skiriasi ne 
kažin kuo. Jei pagrindinis sukčiavi
mo bruožas yra neproporcingai didelė 
sumokėta pinigų suma, tai apgaulės 
atveju pinigai išviliojami už juos 
nesuteikiant nė mažiausios naudos. 

Ir sukčiavimas, ir apgaulė turi 
vieną savybę - buitiniame gyvenime, 
versle, ekonomikoje, finansuose ir 

moksle jie yra griežtai baudžiami, o 
štai politikoje - ne! Neįmanoma pa
traukti atsakomybėn ir nuteisti poli
tiko, apgaudinėjančio savo rinkėjus 
rinkimų kampanijos metu ir siekian
čio, kad būtų išrinktas, nes įstaty
muose tai nėra numatyta. Turint 
galvoje, kad įstatymus sugalvoja ir 
išleidžia patys politikai, visiškai 
suprantama, kodėl taip yra, - jeigu 
vagims ir plėšikams būtų leista 
sudaryti baudžiamąjį kodeksą, tai 
jame irgi nesurastume bausmių už 
vagystes ir plėšimą! 

Vargu ar būtų galima nurodyti 
kuriuos nors rinkimus, įvykusius 
Antrojoje Lietuvos Respublikoje per 
visą nepriklausomybės laikotarpį, 
kurių metu nebūtų buvę sukčiauja
ma. Kaip prisimename, Atkuriama
sis Seimas egzistavo rekordiškai 
trumpą laiką - vos pusantrų metų. 
Žvelgiant į tokią netolimą praeitį, 
nesunku suvokti, kodėl jis buvo toks 
neilgalaikis, - nusvėrė ne atsakomy
bės už jauną valstybę jausmas, o as
meniniai interesai ir nesėkmė juos de
rinant tarp atskirų politinių srovių, 
nes ryškesnių partijų tada dar nebuvo. 

Po to buvusios dvi Seimo kaden
cijos (pirmoji valdant LDDP, antroji 
- TSLK), kai ryškiai kairiąją partiją 
pakeitė ryškiai dešinioji, buvo vie
nintelės, kai rinkėjai pagaliau su
sigaudę, kad viena partija valdžioje 
tėra tik „gerovės sau" garantas. Var
gu ar dar kada nors ateityje viena 
kuri partija džiaugsis ryškia pergale 
ir gaus rinkėjų mandatą formuoti 
vyriausybę. 

Tačiau patys spalvingiausi buvo 
2004 m. rinkimai į Seimą, kurių me
tu rinkėjai buvo apgaudinėjami pa
čiais įžūliausiais būdais. Ko tik ne
buvo, - ir dar negirdėti savo įžūlumu 
Darbo partijos vadovo reikalavimai 
rinkti kitataučius (nes lietuviai kvai
li ir nesugeba tvarkytis), ir A. Bra
zausko „naivus" aiškinimas, jog rin
kėjams galima taukšti bet kokius 
niekus, nes tam ir rinkimai esantys, 
kad galima būtų meluoti... 

Kokiomis savybėmis turi pasižy
mėti sukčius ir apgavikas, kad žmo
nės juo patikėtų ir atiduotų jam 
tvarkyti savo turtą, gyvybę, likimą, 
vaikų ateitį? 

Jis turi būti labai patraukli as
menybė, žavus, neieškantis žodžio 
kišenėje, sugebantis įtikinamai me
luoti, sugautas meluojant niekada 
neprisipažinti, labai įžūlus ir nepa
simetantis jokioje situacijoje, nesi
drovintis paminti ar atmesti įstaty
mus, moralę ir tradicijas, nesiskaitan
tis su jokiomis žmogaus teisėmis, o 
jei situacija reikalauja, siekti savo 
tikslo nesivaržant lipti per lavonus. 

Kaip matome, ne vienas iš mūsų 
politikų pasižymi daugeliu išvardin
tų savybių. Prisimindami, kaip elgė
si į keblias situacijas pakliuvę A. 
Brazauskas, V. Uspaskichas, A. Zuo-
kas, A Bosas ir daugelis kitų, čia nepa
minėtų, matysime, jog nė vienu atve
ju visuomenei nebuvo įmanoma suras
ti tų atskaitos taškų, kurie leistų 
daryti tvirtą ir pagrįstą išvadą, jog 
tas ar kitas politikas duotoje situaci
joje yra nekaltas dėl jam inkrimi
nuojamų neteisėtų veiksmų. Aš ne
galiu ir nenoriu tvirtinti, jog jie yra 
sukčiai ir apgavikai, - aš tvirtinu, jog 
jie atitinka kai kuriuos kriterijus, 
pagal kuriuos sukčiai ir apgavikai 
atpažįstami. Kalte del tokios neapi
brėžtos padėties tenka patiems poli
tikams, kurie bevelija balansuoti ant 
įstatymo netobulumų, nes jiems pa
tiems tie netobulumai didį pelną neša! 

A. Brazauskas, nepadėjęs (kaip 

pripažino prokuratūra) savo širdies 
damai privatizuoti „Draugystės" 
viešbučio bei įsikalęs sau į galvą, jog 
prieš rinkimus galima nevaržomai ir 
akiplėšiškai meluoti, V. Uspaski
chas, neišdrįsęs po rinkimų sufor
muoti mažumos vyriausybės, A. 
Bosas, prieš kurį vyksta ikiteismi
nis... tyrimas dėl užsakymo nužudyti 
verslo kolegą, A. Zuokas, pademons
travęs būdą, kaip savo asmenybę 
išskaidyti į dvi - į mero ir „Abonen
to" - tapatybes, įvykdė veiksmus, 
kurie suteikė jiems galimybę gauti 
nepelnytai daug naudos ir pikt
naudžiauti rinkėjų pasitikėjimu. Be 
to, jie pademonstravo iki tol nere
gėtą įžūlumą, nepripažindami savo 
atsakomybės už neteisėtus veiks
mus. Lietuvos politikoje atsirado 
neregėta praktika sukčiams slėptis 
už teisėsaugos institucijų skydo... 

Palikdamas skaitytojams pa
tiems nustatyti jiems rūpimo to ar 
kito politiko - sukčiaus ar apgaviko 
- statusą, noriu pasakyti, jog tikslas 
yra ne atestuoti vieną ar kitą as
menį, o paskatinti Lietuvos rinkėją 
susimąstyti apie tuos, kuriuos ren
kame savo likimą tvarkyti. Lietuvai 
įstojus į Europos Sąjungą, mums jau 
nepakanka kvailų žaidimų - kuris 
sukčius mums išradingiau pame
luos, pavedžios už nosies. Dabar ir 
ateityje mums svarbu turėti prie val
džios vairo patikimus atstovus. Ir 
jau seniai atėjo laikas pirmenybę 
teikti ne tiems, kas sugeba mums 
įteigti, jog mes juos mylime, o tiems, 
kas yra bent jau sąžiningi ir nepa
perkami. Jeigu leisime, kad miklių 
pirštų ir nešvarios sąžinės specialis
tai ir vėl mums užsėstų ant sprando 
ir mus viliotų pasakomis apie šviesų 
rytoJU> jo niekada taip ir nesulauk
sime, nes juk rytojus (kad ir švie
sus!) tik rytoj ir tegali išaušti... 

Ir negalima tvirtinti, kad rinkė
jai nieko nepasimokė. Lietuvos 
rinkėjai nėra nei žioplesnį, nei kvai
lesni už rinkėjus kitose valstybėse. 
2000 ir 2004 m. rinkimai, kurių me
tu galutinai buvo palaidota vienpar
tinės valdžios praktika, vaizdžiai 
įrodė, kad rinkėjai mokosi iš savo 
klaidų. Deja, visos valstybės mastu 
tas mokymasis ir patyrimas sukau
piamas per eilę metų. Kiti rinkimai 
neabejotinai suteiks daug netikėtu
mų mūsų valdantiesiems, apie ku
riuos jie dabar net neįtaria. 

Ar galėjo rinkėjai atpažinti, jog 
juos sukčiai vedžioja už nosies? A. 
Zuoko atveju - kažin, nes jis, kaip 
politikas, iki tol rinkėjams buvo 
praktiškai nežinomas. V. Uspaski-
cho atveju - taip, galėjo, nes jo įžūlu
mas, kuriuo jis savo politinę karjerą 
pradėjo su „Jangilos" byla ir Taran-
dės tvora, turėjo sukelti rimtų įta
rimų. A. Brazausko atveju Lietuvos 
rinkėjai pasirodė esantys beviltiški 
žiopliai, kurių neapgaudinėti būtų 
nuodėmė jau vien dėl jų didžio patik
lumo ir kvailumo. 

Tačiau juk ne visi rinkėjai nai
vūs ir žiopli. Didelė dalis yra tokie, 
kurie užsigavę už tai, kad į valdžią 
braunasi vertelgos ir netgi nusikal
tėliai, per rinkimus apskritai neina 
balsuoti. Ką daryti jiems? Atsaky
mas paprastas, -jeigu leidžiate, kad 
už jus balsuotų kiti, sėdėkite sau 
ramiai namie ir tylėkite. Jeigu nepa-
reiškėte savo valios rinkimų dieną, 
tai po rinkimų kaip po pietų - šaukš
tai sudėti į stalčius, šuns balsas į 
dangų neina. O sukčiams to ir te
reikia. 

Tad ar verta stebėtis, kad tokią 
valdžią renkame ir išsirenkame? 

Elektroninė biblioteka gausėja 
konferencijų resursais ir knygomis 

Mokslinė elektroninė biblioteka torantų darbų elektroninės versijos. 
eLIBRARY.LT tęsia ir aktyvina švie- Bibliotekoje patalpinti Tarptautinės 
tėjišką veiklą, papildydama resursus mokslinės konferencijos „Lietuvos 
mokslinių-praktinių konferencijų kryždirbystė pasauliniame kontek-
medžiagomis, žurnalų ir knygų elek- ste", skirtos LKMA akademiko prof. 
troninėmis versijomis. habil. dr. Vacio Miliaus atminimui, 

Ypač glaudūs ir partneriški san- resursai, 
tykiai pastebimi lietuviškos leidyk- Iki šiol Mokslinėje elektroninėje 
los „Aušra" ir eBibliotekos bendra- bibliotekoje eLIBRARY.LT skaityto-
darbiavime. Leidykla yra pateikusi jai apsilankė apie 120,000 kartų. Na-
Vitalijos Stavinskienės knygą „Len- cionalinių resursų apimtį sudaro 
kijos lietuvių bendruomenė 1944— apie 11,000 įvairios apimties failų. Skai-
2000 metai", eilę Sigito Birgelio poe- tytojų ratas pasipildė lankytojais iš 
zijos rinkinių, rašytojo Antano Su- Liuksemburgo, Libano, JAV univer-
raučiaus „Per karo okupacijas" kny- sitetų ir net Kokosų salų (Austra-
gą. Taip pat norime atkreipti skaity- lija), esančių Indijos vandenyne, 
tojų dėmesį į dr. Algimanto Liekio iš- Tuo pačiu norime išreikšti pa
leistą knygą „Gimdos kaklelio vėžio dėką Informacinės visuomenės plėt-
profilaktikos aktualijos" iš serijos ros komitetui (IVPK) prie Lietu-
„Lietuvos mokslas". vos Respublikos Vyriausybės už 

Biblioteka pasipildė naujo moks- Mokslinės elektroninės bibliotekos 
linio žurnalo „Slauga. Mokslas ir eLIBRARY.LT IT pripažinimą ge-
praktika" bei krikščioniškos minties riaušių 2005 m. projektu informaci-
laikraščio „XXI amžius" resursais. Pra- nių technologijų naudojimo suaugu-
dėtas glaudus bendradarbiavimas su šiųjų švietime ir mokyme kategorijoje. 
Lietuvos muziejų asociacija. Regionų Kviečiame aktyviai dalyvauti 
kultūrinių iniciatyvų centras pa- įvairias Lietuvos ir užsienio organi-
teikė leidinio „Žemaičių žemė" ir zacijas Mokslines elektroninės bib-
Lietuvos dailės muziejus „Metraštis" liotekos eLIBRARY.LT kūrime ir 
elektronines versijas. Atkreiptinas talpinant mokslo, švietimo, kultūros 
dėmesys ir į tai, kad Krymo respub- bei informacinės pažangos resursų 
likinės M. K. Čiurlionio lietuvių elektronines versijas. Turite puikią 
kultūros draugijos leidžiamo laik- galimybę paremti Pasaulio lietuvių 
raščio „Tiltas" elektroninę versiją bendruomenę žiniomis ir informaci-
galima rasti tik mūsų bibliotekoje. ja. Kiekvienas iš Jūsų, pateikdamas 

Biblioteka tęsia bendradarbia- savo darbų elektronines versijas, 
vimą su Lietuvos universitetais. Šių įdėsite svarų indėli plėtojant žinių 
metų pradžioje pradėtos talpinti visuomenes procesą bei kaupiant 
Klaipėdos universiteto Baltų kalbo- Lietuvos nacionalinius resursus. 
tyros ir etnologijos katedros leidinių. Kontaktinis asmuo: 
Kl" Testiniu studijų instituto kon- Algirdas Aušra 
ferencijų ir LŽUU magistrų ir dok- direktorius 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

forino aooe 

Olimpiadoje dalyvaujantis lietuvis Darius Kasparaitis, kaip samdomas užsienie
tis, atstovauja Rusijos ledo ritulio rinktinei. Eltos nuotr 

* 21 m e t ų Lietuvos sl idinin
kas Aleksejus Novoselskis Turi
no žiemos ol impinėse žaidynėse 
penktadienį nebaigė 15 km distanci
jos laisvuoju stiliumi. Lietuvos atsto
vas iš varžybų pasitraukė nušliuožęs 
trečdalį nuotolio — po 4.9 km jis tarp 
99 slidininkų buvo 83-čias. Be A. No-
voselskio, iš distancijos pasitraukė ir 
Pietų Afrikos Respublikos slidi
ninkas Oliver Kraas, kuriam pavyko 
nušliuožti du trečdalius nuotolio. 
Aukso medalį šioje rungtyje iškovojo 
bei trečiąją aukščiausią apdovanoji
mą Estijai Turino olimpiadoje pelnė 
Salt Lake City (JAV) žiemos olimpi
nių žaidynių nugalėtojo titulą ap
gynęs Andrus Veerpalu. 

* Į t ik inama ruso J e v g e n i j 
Pluščenko pergale baigės i Turi
no ž iemos o l impinių ža idyn ių 
vyrų dailiojo čiuožimo varžybos. Pir
mavęs jau po trumposios programos, 
numanomu nugalėtoju laikytas tris
kart pasaulio ir penkiskart Europos 
čempionas J. Pluščenko iš viso su
rinko 258.33 balo ir net 27.12 balo 
aplenkė sidabrą iškovojusį praėjusių 
metų pasaulio čempioną šveicarą 
Stephane Lambiel. Bronzos medalis 
kanadiečiui Jeffrey Buttle, kuris po 
trumposios programos buvo tik šeš
tojoje vietoje. 

* Ketvirtadienį Turino žie
mos ol impinių žaidynių vyrų le
do r i tu l io turnyre , kur iame 
rungtyniauja dvylika komandų, 
sužaisti antrojo turo susitikimai. 
Pirmąją pergalę šešių komandų B 
grupės turnyre iškovojo ir į trečią 
vietą pakilo 2002 metų olimpinių 
žaidynių ir 2005 metų pasaulio čem
pionato bronzos medalininkė Rusijos 
rinktinė su lietuviu Dariumi Kaspa
raičiu, net 5:0 sutriuškinusi Švedijos 
komandą. Lietuvis ketvirtadienį 
kartą smūgiavo į varžovų vartus ir 
išvengė baudos minučių. Grupėje 
pirmauja antrą pergalę iškovoję Slo
vakijos ledo ritulininkai. Pirmą-ją 
pergalę iškovojo ir į antrą vietą pa
kilo praėjusių olimpinių žaidynių vi
cečempione JAV rinktinė. 

* Turino žiemos ol impinėse 
žaidynėse ketvirtadienį išdalinti 
dar aštuoni medalių komplektai , 
po kurių ir toliau pirmauja JAV spor
tininkai, iškovoję 6 aukso, 2 sidabro 
ir 1 bronzos medalį. Išdalijus 34 
olimpinių apdovanojimų komplek
tus, į antrą vietą pakilo Vokietijos 
komanda — 5 aukso, 4 sidabro ir 1 
bronzos medalis, į trečiąją poziciją 
nustumdama Rusijos atstovus, ku
rių sąskaitoje 5 aukso, 2 sidabro ir 4 
bronzos medaliai. 

B. Bernanke prognozuoja ūkio plėtrą 
Washington, DC, vasario 17 d. 

(,,Interfax7BNS) — Naujasis JAV fe
deralinio iždo banko vadovas Ben 
Bernanke prognozuoja spartų JAV 
ekonomikos augimą šį ketvirtį ir ma
no, kad milžiniškam JAV mokėjimų 
balanso deficitui sumažinti gali pri
reikti iki dešimties metų. 

Savo kalboje JAV Kongrese jis 
pareiškė: „Manoma, kad pirmąjį 
ketvirtį, palyginti su ketvirtuoju ket
virčiu, ūkio aktyvumas pagyvės, taip 
pat padidės ir našumo rodiklis*. 

Padidėjus mažmeninės prekybos 
apyvartai ir sumažėjus nedarbui, 
JAV ekspertai padidino ūkio augimo 
sausio-kovo mėnesiais prognozes. 
Paskutinį 2005 metų ketvirtį JAV 
bendrojo vidaus produkto (BVP) 
prieaugis siekė tik 1.1 procento. 

Kalbėdamas apie mokėjimų ba

lansą, B. Bernanke priminė, kad iki 
6 proc. BVP balanso deficitas augo 
ištisą dešimtmetį ir, deficitui atsi
kratyti, gali prireikti panašaus lai
kotarpio. 

Be to, kalbėdamas apie Kiniją, 
naujasis JAV centrinio banko vado
vas taip pat paragino Beijing labiau 
liberalizuoti juanio kursą. 

Pasak ekspertų, tai gali reikšti, 
kad JAV formuojamas griežtesnis 
požiūris į Beijing valiutos politiką, 
kuri yra viena iš JAV užsienio preky
bos deficito augimo priežasčių. 

JAV verslo dienraščio „The Wall 
Street Journal" pastebėjimu, B. Ber
nanke kalba Kongrese parodo, kad 
jis laikysis savo pirmtako Alan Gre-
enspan požiūrio į bazines palūkanų 
normas, nors jų stiliai akivaizdžiai 
yra skirtingi. 

EUROPA 

STOKHOLMAS 
Penktadienį Švedijos te ismas 

apkaltino neįvardytą rusą šnipi
nėjimu užsienio valstybės naudai, o 
vyriausiasis prokuroras teigė, kad 
įtariamasis padarė žalos Švedijos 
ginkluotosioms pajėgoms. Vyras, 
įvardijamas tik kaip į ketvirtą de
šimtį įžengęs rusas, trečiadienį buvo 
suimtas universitetiniame Upsala 
mieste, kiek šiauriau Stokholmo. J is 
įtariamas 2005 metų pradžioje vy
kęs šnipinėjimo veiklą. Su šnipinė
jimu kovojanti Saugumo policija šio 
atvejo kol kas nekomentuoja. 

VARŠUVA 
Lenkijos finansų ministrė Zita 

Gilowska interviu komercinei televi
zijai TVN pareiškė, jog „Lenkija iki 
2010 metų tikriausiai neprisijungs 
prie euro zonos". Atsakydama į klau
simą, kada lenkai turės atsisveikin
ti su zlotu, ministrė sakė, jog „ne 
anksčiau 2010 metų, o gal net ir vė
liau". „Visada maniau, kad realiau
sia euro įvedimo data yra 2011 me
tai, tačiau tai buvo mano, kaip eko
nomistės požiūris, tačiau būdama 
Finansų ministre negaliu pasiduoti 
emocijoms ir nurodyti tikslios datos, 
kadangi tai reikštų Lenkijos valsty
bės įsipareigojimus, o to daryti šian
dien dar negalime", — pabrėžė Z. Gi-
lowska. 

DUBLINAS 
Airija pernai sukūrė 87,000 

naujų darbo vietų — daugiausiai per 
penkerius metus. Centrinės statisti
kos tarnybos (CSO) duomenimis, 
įdarbinimo lygis, 2004 metais išau
gęs 3 proc, pernai padidėjo 4.7 pro
cento. 2005 metais įdarbinimo prie
augis buvo didžiausias nuo 2000 me
tų, kai šis rodiklis siekė 4.8 procen
to. CSO skaičiavimais, į Airiją plūs
tantiems imigrantams teko maž
daug pusė metinio įdarbinimo lygio 
padidėjimo. CSO pabandė nustatyti 
šalyje dirbančių imigrantų skaičių. 
Tarnybos vertinimais, užsieniečiai 
sudaro 9 proc. šalies darbo jėgos. 

JAV 

CORPUS CHRISTI 
Corpus Christi policija išteisino 

JAV viceprezidentą Diek Cheney 
praėjusį savaitgalį per klaidą pa
šovusį medžioklės draugą, ketvirta
dienį nu t raukė jo bylą ir pareiškė 
neketinanti pateikti jokių kaltini
mų. Kaip sakė šerifas Ramon Salin, 
tyr imo metu nus ta ty ta , kad ad
vokatą Harry Whittington D. Che
ney pašovė per klaidą, todėl imtis 
teisinių veiksmų nebūtina. Ketvirta
dienį pirmą kartą apie šį incidentą 
viešai prabilęs JAV prezidentas 
George W. Bush teigė esąs patenkin
tas D. Cheney pateiktais pasiaiški
nimais. 

AZIJA 

MANILA 
Centriniuose Filipinuose smar

kių liūčių sukeltoms purvo nuo
šliaužoms penktadienį palaidojus 
daugybę namų ir vaikų pilną pra
dinę mokyklą, baiminamasi šimtų 
žmonių žūties, pranešė pareigūnai ir 
l iudininkai . St . Berndard miesto 
apylinkėse vietos televizija nufilma
vo didžiulius atokaus ūkininkų kai
mo plotus, užlietus rausvo purvo, iš 
kurio kyšo tik kokoso palmių viršū
nės ir keli skardiniai stogai. Užvers
ti keliai, nunešt i tiltai, nutraukytos 
ryšių perdavimo linijos ir sunkiosios 
technikos stygius trukdo į pagalbą 
atskubėti gelbėtojams. „Mūsų verti
nimais, palaidota apie 2,500 žmo
nių", — sakė pulkininkas Raul Far-
nacio, atsakingas už karines gelbėji
mo operacijas. 

ARTIMIEJI RYTAI 

TEHRAN 
Iranas dar nepradėjo sodrinti 

urano ir tebėra pasirengęs deryboms 
su Rusija dėl bendros sodrinimo 
įmonės įsteigimo jos teritorijoje. Tai 
pareiškė Irano atominės energijos 
organizacijos vadovas Gholamreza 
Aghazadeh. G. Aghazadeh taip pat 
sakė, jog Tarptautinė atominės ener
getikos agentūra gali tikrinti Tehran 
bandymus branduolinės energetikos 
srityje, nors valdžia pašalino kai ku
rias stebėjimo kameras. 

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

Ocea; *' ?gmw 
Krovimu gabenimas 
laivu i visas pasaulio šalis. 

Krovmtu gabenimas ^ 
!ektuvj : /isas pasaulio šalis r 

l^V^' * I • • I I Air Freight 
_ ~ 

••ji*^\-

1 Automobiliu pirkimas bei 
]siuntimas i visas pasaulio šalis 

Krovo j penvežimas 
visoje Amerikoje. 

Smatl Packaaes Trucking 

& 

Smulkiu siuntm'u s;ont;^as oei 
pastatymas ! namus L;et^v'ie _arvi oje 
Estijoje. Baltarusijoje r** U«<ra ~oe 

8801 78th Ave Bridgevtew, IL 60455 TeL 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Ttl. I 800-775-7363 

http://www.atlanticexpresscorp.com


f 
8 DRAUGAS, 2006 m. vasario 18 d., šeštadienis 

Chirurgai 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
vvww.C8rtBrftxsugefyancbreasthea«h.corri 

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

Š e i m o s d a k t a r a i i r c h i r u r g a i 
10811 W . 1 4 3 r d S t Orland Park, IL 60467 

Priklauso Palos Communi ty Hospitai 
Silver Cross Hospitai, Christ Hospitai 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

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

10400 75 St.v Kenosha, VVI 53142 
(262)948-6990 

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

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst IL 60126 

630-941-2609 

Chiropraktika ir • s tuburo i r skausmo ligos 
manualine terapija 

Dr. VIUJA KERELYTĖ 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, chi-
ropraktika.manualinė terapija, akupunktūra. 

6420 W 127 St #106, Palos Hts, IL 60463 
Tel. 708-239-0909 

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

S 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
Chiropractic & Renao One 

Manualinė ir fizinė terapija, sporto traumų 
specialistė, nugaros, kaklo ir sąnarių 

gydymas, galvos skausmai ir migrenos, 
artritas, dietos ir vitaminų patarimai. 

16547 W. 159 Street 
Lockport.IL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Austi, nosies, gerkles 
ligos 

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

Ausų, Nosies, Gerklės Ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

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

Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-233-5630 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠIFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago , IL 60652 

Kab. tel. 773 -471 -3300 

GAJLĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 1271h SL Ste 200 

Lamom, IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan, Central DuPage, 
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms. 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

ĮVAIRUS* 

* Dažytojas ieško darbo Nebrangiai išdažys jūsų 
kambarius, smulkus remontas Tel 708-606-5192 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERFfl DALIAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, 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 
Ek Gnove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

Akių ligų specialistai 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hospitai, #410S 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. EUGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815 723 1854 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AWU 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 LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VT2INAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste5 ir6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ĮVAIRŪS 

* 2 moterys ieško žmonių priežiūros darbo gyventi 
kartu 7 dienas savaitėje Turi žalią kortą, vairuoja 
Buitine anglų kalba. Tel 630-788-7325 

* Moteris ieško darbo žmonių slaugoje Gali 
pakeisti bet kurią savaites dieną, o savaitgaliais 
pastoviai Tel 773-863-8473. 

* Moteris 
priežiūros 
1168 

ieško pagyvenusių žmonių 
darbo lietuvių šeimoje Te) 

* Moteris ieško darbo nuo 130 vai p p 
pakeist naktimis Skambinti po 7 vv tel 
4907 

ar vaikų 
630-863-

arba gali 
708-899-

JAV LB K V Socialinių r e i k a l ų t a r y b a 

Ruošia: Aldona Šmulkštienė 
2711 VVest 71 Street, 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 77^476^2655; fax, 773-436-6906 

__ 

DAR KLAUSIMŲ IR 
ATSAKYMŲ 

Čia daugiau aktualių klausimų 
iš AARP žiniaraščių: 

1. Jei esu 60 m. amžiaus vien
gungis, ar galiu rizikuoti pirkti na
mą 30 metų išsimokėjimui? 

Atsakymas: Žmonės, 60 m. ir 
vyresni, perkasi namus, ar juos per-
finansuoja. Jei turite gerą kredito 
istoriją, galite gauti namą 30 m. 
išsimokėjimui. Kad užsitikrintumėte 
geriausias galimybes namo pirki
mui, pasiteiraukite keliuose ban
kuose apie namo pirkimo paskolos 
procesą, kokią paskolą gauti, per 
kiek metų ją reikėtų išmokėti. O jei 
norite daugiau informacijos, galite ją 
rasti kompiuteryje - US Department 
of Housing and Urban Development 
www.hud.gov/buying. 

2. Esu pensininkas. Vaikai išsi
mokslinę ir išleisti į gyvenimą. Nu
tariau pats studijuoti, bet buvau 
atleistas iš darbo ir po 6 mėn. nebe-
gavau darbininko kompensacijos. 
Dabar man sunku sumokėti studen
to paskolą. Ar valdžia gali atskai
čiuoti mano skolą iš „Soc. Security" 
išmokų? 

Atsakymas: Gruodžio mėn. 
(2005) JAV Aukščiausias teismas 
(US Supreme Court) nusprendė, kad 
valdžia gali atskaičiuoti 15 proc. iš 
„Soc. Security" išmokų, jei nesumo
kama studento paskola. Išimtis -
gaunantiems iš „Soc. Sec." 750 dol. 
ar mažiau išmokų (šis sprendimas 
netaikomas). 

Bet kiti skolintojai negali pa
liesti „Soc. Sec." išmokų tol, kol 
jos laikomos atskiroje sąskaitoje 
(account) ir nėra sumaišytos su 
kitais pinigais. 

„Tax refund" gali būti sulaikytas 
ir valdžia gali jus patraukti teis-
minėn atsakomybėn už neužmokėtos 
studento paskolos likutį. 

Jei jums sunku studento pas
kolą mokėti dabar, pasiteiraukite, ar 
galėtumėte prailginti skolos su
mokėjimo laiką ir ar yra kitų ga
limybių dėl skolos sumokėjimo. Dau
giau informacijos apie studentų 
paskolas galite gauti kompiuteryje -
Sallie Mac - www.salliemac.com. 

3. Gaunu mirusio vyro „Soc. 
Security" išmokas. Jei ištekėčiau, ar 
prarasčiau tas išmokas? 

Atsakymas: Tai priklauso nuo 
amžiaus. Jei ištekėtumėte prieš savo 
60-ąjį gimtadienį (nuo tada išmokos 
prasideda), negalėtumėte gauti mi
rusio vyro „Soc. Security" išmokų, 
nebent vėl vedybos baigtųsi. 

Jei ištekėsite sulaukusi 60 m. ar 
vyresnė, galite ir toliau gauti buv. 
mirusio vyro „Soc. Security" išmo
kas kaip jo našlė, arba galite gauti 
dabartinio vyro „Soc. Security" iš
mokas kaip jo žmona, atsižvelgiant į 
tai, kokios išmokos yra didesnės. 

Jei galite gauti „Soc. Security" 
išmokas remiantis jūsų pačios už
darbiu ir tos išmokos būtų didžiau
sios, galite jas pasirinkti (P.S. gali
ma pasirinkti tik vienas išmokas). 

4. Esu amerikietė. Vyras yra 
užsienietis ir nepilietis. Abu nesame 
užsidirbę JAV „Soc. Security" iš
mokų. Planuojam persikelti į JAV, į 
Kaliforniją, bet bijom, kad nepa
jėgsime įsigyti sveikatos apdraudos. 
Ar būdama JAV pilietė galiu prašyti 
Medicare? 

Atsakymas: Taip. Jūs galite 
gauti Medicare, jei esate 65 m. ar 
vyresnė. Bet jūsų vyras, kuris nėra 
pilietis, turėtų išgyventi JAV 5 
metus, kad galėtų gauti Medicare. 
Jei esate 65 m. tuojau prašykite 
Medicare, nes pavėlavus gali tekti 
mokėti didesnius mokėjimus (pre-
miums). Prašymą galite gauti arti
miausioj JAV ambasadoj ar kon
sulate. Asmenys, kurie neturi „So
čiai Security", moka daugiau už 
Medicare Part A. Visi moka nus
tatytą mokestį už Medicare Part B. 

2006 m. Medicare mėnesinis mo
kestis (neturintiems „Soc. Security") 
yra 481.50 dol. mėnesiui - 393 dol. 
už Medicare Part A ir 88.50 dol. už 
Medicare Part B. Galite įsirašyti ir į 
Medicare receptinių vaistų pro
gramą, mokesčio vidurkis mėnesiui 
yra 32 dol. Daugiau informacijos -
www.medicare.gov arba www. 
aarp.org/health/medicare 
(naudotasi 2006 m. AARP žiniaraščiais) 

•. airotradeusa. com 
•'.''.•'.','••'•'. -.•.•'•',•'•• 

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

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

http://Lockport.IL
http://www.illinoispain.com
http://www.hud.gov/buying
http://www.salliemac.com
http://www.medicare.gov
http://aarp.org/health/medicare
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MŪSŲ ŠEIMOSE fWf 
LIETUVIAI 

KARININKAI 
Šiomis dienomis daug skaitome, 

daug didžiuojamės, kad mūsų maža 
Lietuva siunčia, nors nedidelį skai
čių, karių į Bosniją, Afganistaną, 
Iraką. Bet yra ir daug kitų lietuvių 
karių, apie kuriuos mūsų visuomenė 
mažai žino. Čia turiu mintyje tuos 
lietuvius, kurie tarnauja Amerikos 
kariuomenėje. Jų yra nemažai ir jie 
taip pat karinę tarnybą atlieka Ira
ke, Afganistane bei kitur. 

Iš mūsų bendruomenės Phila-
delphia, PA, prieš dvejus metus ka
pitonas Stepas Tautkus didvyriškai 
tarnavo JAV kariuomenėje ir pralei
do metus Irake. Jis buvo sužeistas, 
gindamas priešo užpultus savo gink
lo draugus. 

Dabar Irake tarnauja dar vienas 
Philadelphia, PA, lietuvis: pirmasis 
leitenantas Rimas Radžius. 

Lt. R. Radžius baigė ROTC 
(John Hopkins University) aukš

čiausiu įvertinimu. Baigęs trečiuo
sius mokslo metus, jis buvo priimtas 
į armijos „Air Assault" mokyklą (ko
legijos kadetui į šią mokyklą patekti 
yra retas įvykis). Iš 120 karių, kurie 
pradėjo šią treniruotę, baigė tik 40. 
Rimas buvo tarp 20 proc. savo klasės 
geriausiųjų kadetų. 

Baigęs universitetą, ltn. Rimas 
Radžius sėkmingai perėjo JAV ka
riuomenės artilerijos kursą ir buvo 
priimtas į vieną žymiausių kariuo
menės mokyklų ,,US Army Ran-
gers". Iš 212 studentų, kurie pradėjo 
lankyti šią mokyklą, baigė tik 90. 
Vienas jų buvo ir ltn. Rimas Ra
džius. 

Savo nedideliame lietuviškame 
telkinyje didžiuojamės, kad tarp 
mūsų užaugo du jauni karininkai, 
kurie savanoriškai įstojo į Amerikos 
kariuomenę ginti laisvės. 

Rimas Gedeika 

Y/t/'/vZ::-:•:••. ••,: WY.W.'ZA&.Z,S.•:•:•• A-••:•,: :• •,-,. ••••. 4 s 4 r f » & s ™ i * ^ % H v % « į f c § 

Ltn. Rimas Radžius (antras iš kairės) su JAV kariais. 

SUMAINĖ AUKSO 
ŽIEDUS 

2005 m. 
birželio 18 d. 

Dievo Motinos 
Nuolatinės 
Pagalbos 

bažnyčioje, 
Cleveland, OH, 

aukso žiedus 
sumainė 

Vaiva Bučmytė 
ir 

Rytis Mieldažys 

E 
w 

A &i-!2 '̂ :"vy---:.... 

Vaiva (Bucmytė ' i ir Rytis M i e l d a ž i a i 

yĘį*- " % į > -

Vaiva, baigusi 
Pedagoginio litua
nistikos instituto 
neakivaizdinio sky
riaus dvejų metų 
programą, mokyto
jauja Šv. Kazimiero 
lit. mokykloje ir 
studijuoja pedago
giką. Rytis taiso ir 
montuoja kompiu
terius bei jų įran
gas, taip pat tęsia 
tos srities studijas. 

Kolegė 

Dantų gydytojai 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
WillowbrooR, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 1271h Str. 
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. DANA M. SALIKUS 
Dantų gydytoja 

38 Oak Creek Plaza 
Mundelein, IL 60060 
Tel. 847-949-7300 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. UNA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S 640 S. Khgery H/vy, Wtovvbrook 
Tel. 630-323-5050 

Dr. DALIA E. CEPELČ, DDS. 
Dantų gydytoja 

10745 VVintersėt Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

4817 W. 83 St, Burbank, i i 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL 
1 mylia i vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už pnetnamą kainą. 
Susitarimui kabėti angiskai arba lietuviškai. 
4647 W 103 St, Oak l_awn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

viso veido atjauninimas 
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, Chicego, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

f Lufthansa S4J rtrmmre 
• M M 

f f f MUM 

PIGIAUSI AVIA-BIUETAI \ LIETUVA IR EUROPA, 

2005 m g r u o d ž i o 25 d Pr is ikėl imo parapi jos šventovėje T o r o n t o Canada) , 
prel Edis Put r imas paknks t i |o Adrianos K^rkaiN."; r Ra imondo Verby iu 
sūneli Danie l ių-Juozą Po kr ikš to pilnas Šv Dvasios luozas ramia i užmigo 
ant kr ikšto m a m o s Vil i jos Karkaitės rankų pnes tai pasižadeies skai tyt i 
..Draugą ' kaip kad jo tėvai ir seneliai Salia kr ikšto mamos - kr ikš to tėvas 
Darius Karka 
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MŪSŲ ŠEIMOSE uiviu, 

Vincas Salčiūnas — 20 metų 
„Floridos Paatlančio lietuvių 

biuletenio'" redaktorius 
2005 m. birželio mėn. „Lietuvių 

biuletenio" įžanginiame žodyje Vin
cas Salčiūnas pasidžiaugė leidinio 
241-uoju numeriu ir 20 metų redak
toriaus darbo sukaktimi. Tačiau 
„Redaktoriaus lentynoje" jis infor
mavo skaitytojus, jog dėl amžiaus ir 
kitų asmeninių priežasčių pasitrau
kia iš redaktoriaus pareigų. Jis pa
dėkojo visiems „LB" koresponden
tams už jų darbą ir ypač savo žmo
nai Onutei už pagalbą taisant ko
rektūras ir išsiuntinėjant leidinį 
skaitytojams. Baigdamas Vincas 
Salčiūnas išreiškė viltį, kad biulete
nis bus ir toliau leidžiamas. 

Per tuos 20 metų redaktorių Vin
cą Šalčiūną matydavome per mėne
sinius lietuvių pabendravimo pietus, 
minėjimus, renginius, piknikus, vi
suomet su parkeriu rankoje, vis kaž
ką rašantį į mažą užrašų knygelę. 

Kas trečią mėnesio antradienį 
tos visos žinios iš Vinco Šalčiūno už
rašų knygelės patekdavo į JAV LB 
Palm Beąch apylinkės valdybos lei
džiamą „Floridos Paatlančio lietuvių 
biuletenį", trumpai vadinamą „Lie
tuvių biuleteniu". Jame rasdavome 
žinių ne tik iš Palm Beach apylinkės 
lietuvių gyvenimo, bet ir iš tolimes
nių vietovių — Daytona Beach, 
Miami, Pampano Beach ir iš Sunny 
Hills, kurias atsiųsdavo tų apylinkių 
korespondentai. 

Norėtume, nors trumpai, supa
žindinti su „Lietuvių biuletenio" 
atsiradimo istorija ir leidinio redak
toriumi Vincu Šalčiūnu. 

JAV LB Palm Beach apylinkė 
įsikūrė 1975 m. 1977 m. apylinkės 
valdyba pradėjo leisti mėnesinį laik
raštėlį „Floridos Rytinio pakraščio 
lietuvių žinias", redaguojamą S. Bal
čiūno. 1985 m. S. Balčiūnas pakvietė 
Vincą Šalčiūną, kuris su žmona 
Onute 1982 m. iš Philadelphia atsi
kėlė gyventi, į Port St. Lucie mies
telį, Florida perimti „FRP lietuvių 
žinių" redagavimą. Vincas Salčiūnas 
sutiko ir taip prasidėjo jo 20 metų 
užtrukęs redaktoriaus darbas. 

Po kurio laiko „FRP lietuvių ži
nios" biuletenio pavadinimas buvo 
pakeistas į „Floridos Paatlančio lie
tuvių biuletenis". „LB" skaitytojus 
pasiekdavo kas trečią mėnesio (iš
skyrus 2 vasaros mėnesius) antra
dienį, jo formatas buvo du puslapiai, 
tiražas apie 180 egzempliorių. Mo
kesčio už „LB" nebuvo, tačiau skaity
tojai mielai aukodavo techninėms 
išlaidoms padengti. 

Iš pradžių „LB" redagavimo dar
bas Vincui Šalčiūnui nebuvo leng
vas, reikėjo surinkti žinias, kartais 
susisiekti su korespondentais iš kitų 
vietovių. Visas žinias reikėjo sure
daguoti, perrašyti rašomąja mašinė
le, eiti į spaustuvę, padauginti ir t.t. 
Šiame darbe didžiausia pagalbinin
kė buvo jo žmona Onutė. 

Vincui Šalčiūnui įsigijus kom
piuterį redaktoriaus darbas pasidarė 
žymiai lengvesnis ir kūrybingesnis. 
Dabar buvo galima biuletenį tech
niškai tobulinti, naudojant įvairius 
šriftus ir vėliau įvedant spalvas bei 
nuotraukas. 

„Lietuvių biuletenis" buvo ir yra 
Florida lietuviams svarbus informa
cinis leidinys. 

Ona ir Vincas Šalčiunai 

Ypač svarbus „Lietuvių biulete
nis" buvo kovojant dėl Lietuvos Ne
priklausomybės, nes jame buvo 
spausdinama informacija apie pas
kutinius įvykius Lietuvoje, duodami 
nurodymai apie pietų Florida lietu
vių ruošiamas demonstracijas, spaus
dinami įvairūs Amerikos politikų pa
sisakymai apie Lietuvą. Kad „Lietu
vių biuletenis" būtų plačiau žinomas 
ir neužmirštas istorijos, Vincas Sal
čiūnas kiekvieną biuletenio numerį 
siųsdavo JAV lietuvių laikraščiams, 
ALKAI ir Martyno Mažvydo bib
liotekai Vilniuje. 

Nors biuletenio redagavimas 
užėmė daug laiko, tačiau Vincas 
Salčiūnas neapleido ir kitų kultūri
nių bei visuomeninių darbų. Apie 
Vinco Šalčiūno veiklą Philadelphia 
yra daug rašyta spaudoje, tad šiame 
straipsnyje paminėsime tik apie jo 
veiklą Florida. 

Vincas Salčiūnas ir žmona Onu
tė mėgo dainuoti, jie priklausė cho
rams Lietuvoje, Vokietijoje ir Phila
delphia. Atvykę į Florida, Šalčiunai 
įsijungė į Irenos Manomaitienės 
1984 metais įsteigtą „Dainos" chorą, 
kuriame dar ir dabar dainuoja. Vin
cas Salčiūnas su pertraukomis 14 
metų buvo „Dainos" choro valdybos 
pirmininkas, juo yra ir šiuo metu. 
Norėdamas palengvinti vadovės dar
bą, jis perėmė choro dainuojamų dai
nų ir lietuviškų bažnytinių giesmių 
spausdinimą ir padauginimą. „Dai
nos" choro koncertų ir sukakčių pro
gramos ir leidinėliai buvo paruošia
mi ir spausdinami Vinco Šalčiūno. 
Vienas paskutiniųjų 2004 m. yra 
„Skamba dainos prie Atlanto" — 
Juno Beach choro „Daina" 20 metų 
veiklos apybraiža. 

A. a. kun. Vytauto Pikturnos pa
ragintas Vincas Salčiūnas kompiu
teriu paruošė ir išspausdino „Sekma
dienių ir šventadienių Mišios". 1995 
m. 2003 m. Vincas Salčiūnas išleido 
„Giesmynėlį lietuviškoms pamal
doms". 

Vinco Šalčiūno pastangomis 
Fort Pierce miestelyje WQCS FM ra
dijo stotis nuo 1982 metų kurį laiką 
transliavo lietuvišką muziką ir jo 
paruoštas paskaitėles apie Lietuvą. 
Šalčiunai gyveno netoli Vero Beach 
miestelio, kur buvo trečios kartos 
Amerikos lietuvių klubas „American 
Lithuanian Heritage Society". Šal

čiunai įstojo į tą klubą, ir Vincas Sal
čiūnas klubo nariams dažnai skaity
davo anglų kalba paskaitas apie Lie
tuvą. Jis taip pat skaitydavo paskai
tas apie Lietuvą ir apylinkės ame
rikiečių klubams. 

Žinodami apie Vinco Šalčiūno 
atliktus darbus Philadelphia, LB 
Palm Beach apylinkės valdyba ragi
no jį įsijungti į jų gretas. 1985 m. 
Vincas Salčiūnas buvo išrinktas val
dybos nariu ir vėliau vicepirminin
ku. Ir vėl naujas krūvis darbų. Jis 
ruošdavo paskaitas lietuviškai, rezo
liucijas angliškai, kompiuteriu spaus
dindavo programas, įvairius leidinius. 

Vinco Šalčiūno ir kitų LB Palm 
Beach apylinkės narių iniciatyva 
1989 m. buvo pradėti mėnesiniai 
lietuvių pabendravimo pietūs. Tai 
buvo nepaprastai svarbus įvykis 
lietuvių gyvenime, nes neturint savo 
patalpų, tai buvo ir yra vienintelė 
galimybė lietuviams kas mėnesį su
sitikti, pabendrauti, apsvarstyti bend
rus reikalus, paminėti įvairias su
kaktis, susipažinti su įvykiais Lietu
voje ir net pristatyti naujas knygas. 

1982 m. Lake Worth miesto mu
ziejuje buvo atidarytas lietuvių sky
rius. Vincas Salčiūnas kurį laiką bu
vo lietuvių skyriaus valdybos narys. 
Jis paruošė muziejui albumą J-.it-
huania Through Ages — Pictorial 
Essay About the Country and Peop-
le". Nuo 2001 iki 2005 metų Vincas 
Salčiūnas buvo JAV Lietuvių žurna
listų sąjungos sekretorius ir neperio
dinio žiniaraščio redaktorius. 

Paminėjom tik kultūrinę ir vi
suomeninę Vinco Šalčiūno veiklą 
Florida, o kur dar jo išleistos kelio
nių po Ameriką, Lietuvą ir Europą 

įspūdžių knygos, straipsniai, vaizda
juostės. Kur kompiuterinės grafikos 
parodos? 

Minint JAV Lietuvių Bendruo
menės Palm Beach apylinkės 30 
metų sukaktį 2006 m. sausio mėn. 8 
d. Hilton viešbutyje, Singer Island, 
buvo paminėta ir Vinco Šalčiūno 20 
metų „Lietuvių biuletenio" redagavi
mo sukaktis. Minėjime dalyvavo 
Lietuvos Respublikos ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas, Lietuvos 
garbės konsulas Palm Beach Stanley 
Balzekas, Jr., Loreta Kynienė, LB 
Florida apygardos pirmininkė, Dana 
Liutermozienė, LB Auksinio Kranto 
apyl. pirm., Vida Meiluvienė LB St. 
Petersburgo apyl. pirm. Svečiai 
įvertino „Lietuvių biuletenio" svar
bą, sveikino redaktorių. 

Sigita Šimkuvienė, JAV LB 
Krašto valdybos vicepirmininkė, 
sveikino Krašto valdybos vardu ir 
įteikė Vincui Šalčiūnui JAV LB Kul
tūros tarybos padėką — raštą. LB 
Palm Beach apyl. pirm. Kęstutis 
Miklas pasveikino ir įteikė Vincui 
Šalčiūnui apylinkės padėką — 
raštą, o naujoji „Lietuvių biuletenio" 
redaktorė Jūratė Miklienė apjuosė jį 
tautine juosta. 

Nors Vincas Salčiūnas nebere
daguoja „Lietuvių biuletenio", tačiau 
jis liko biuletenio reikalų vedėjas. Be 
to, jis yra „Dainos" choro valdybos 
pirmininkas. Džiaugiamės, jog Vin
cas Salčiūnas ir toliau lieka aktyvus 
Palm Beach lietuvių tarpe ir linkime 
jam rasti laiko džiaugtis vaikais: 
Romute, Nijole, Aldona, Algirdu, 10 
anūkais ir 5 proanūkais. 

Dalia Augūnienė 

„GRĮŽTANTYS PROTAI / / 

Keletą kartų spaudoje buvo 
rašyta apie studentų ir išsilavinusių 
asmenų išvažiavimą į užsienius. Tas 
išvažiavimas net buvo pavadintas 
„Protų nutekėjimu". 

Ingrida Pargauskaitė Missouri univer
siteto, St. Louis, baigimo dieną. 

Paskaitęs tuos pranešimus, vis 
pagalvodavau, ar tai taipjau blogai. 
Juk nepriklausomybės laikais net 
valdžia duodavo stipendijas studi
juojantiems užsienyje. Reikia pripa-. 
žinti, kad nepriklausomybės pra
džioje Lietuvos mokyklos ir univer
sitetai dėl suprantamų sąlygų buvo 
žemesnio lygio už užsienio univer
sitetus. Šiuo metu tas skirtumas yra 

sumažėjęs, bet tai nėra vienintelė 
priežastis, kodėl reiktų taip bijoti 
studijų užsienyje. Studijos užsienyje 
ne tik mokslo atžvilgiu pranašesnės, 
bet ir bendro išsilavinimo atžvilgiu. 
Susipažįstama su kitų tautų kultū
ra, susirandama naujų draugų atei
ties veiklai. 

Pagalvokime, ar ne svetur studi
javę dar nepriklausomoje Lietuvoje 
užėmė vadovaujamas vietas ir tai ne 
vien dėl išsimokslinimo, bet ir dėl 
bendro išsilavinimo ir santykių su 
įsigytais draugais, kurie kitose ša
lyse turėjo vadovaujamas vietas. 

Grįžkime prie rašinio pradžios. 
Daug rašyta apie išvažiavusius, bet 
neteko skaityti apie grįžtančius. Pa
sitaikius progai, noriu paminėti bent 
vieną grįžtančią. 

2005 m. gruodžio 17 d. Ingrida 
Pargauskaitė baigė Missouri univer
sitete, St. Louis, gailestingųjų seserų 
mokyklą ir, gavusi diplomą, nutarė 
grįžti į gimtąjį Kauną ir ten pri
taikyti savo įgytas žinias Lietuvos 
gyventojų gerovei. Labai puiku, Ing
rida. Tikiu, kad yra ir daugiau tokių 
grįžtančių, tik kažkodėl apie tai ne
rašoma. Reikėtų plačiau juos pami
nėti. 

Prieš jai išvykstant Amerikon, 
artimųjų buvo kalbama, kad ji pasi
liks ten ir nebegrįš. Pranašystė ne
išsipildė. 

Atsisveikinant buvo paklausta, 
ar ji jau susirado darbą Lietuvoje. 
Atsakė kad ne, bet pasiūlymų yra 
gavusi. Grįžusi apsispręs. Tikisi pa
laikyti ryšius su universitetu ir gal 
užmegzti ryšius su Amerikos ligo
ninėmis. 

Tau, Ingrida, linkime geriausios 
sėkmės. 

Dėdė Alfonsas su šeima 

http://J-.it-
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LIAUDIES MUZIKOS FESTIVALYJE 
MUZIKOS GŪSIS 

MONIKA BONČKUTĖ organizatoriai padėjo daug pastan
gų, kad surastų dar neišpopuliarin-

Visą antrąjį vasario savaitgalį tus ir „nenukičintus" liaudies mu-
— 10-12 d. — praleidau University zikos atlikėjus. Muzikiniai skoniai ir 

~ x. v- i I- - \ i J. -3 J\.\^/*3 

of Chicago (U of C) organizuotame 
tarptautiniame folkloro festivalyje. 
Šis, jau 46—ašis, kasmetinis folkloro 
festivalis laikomas vienu svarbiau
siu liaudies muzikos renginių Čika
goje, todėl gerokai nustebau ir nu
sivyliau, kai, kelis kartus nuo pra
džios iki pabaigos pervertusi rengi
nio programą, neradau nė vieno 

mados pasikeitė, tačiau, kaip teko 
įsitikinti, gerą liaudies muziką 
mėgstančių žmonių nesumažėjo — 
visas tris dienas Mandel Hali, kurio
je vyko koncertai, buvo sausakimša. 

Iš visų festivalio dalyvių norisi 
išskirti keletą grupių, kurios dauge
lio žiūrovų nuomone buvo „šiek tiek 
kitokios" pačia geriausia šio žodžio 

lietuviškos grupės pavadinimo. Kaip prasme. Kiekvieno vakaro pasirody-
vėliau teko sužinoti iš festivalio ren- mų ciklą pradėjo škotų dūdmai-
gėjų, kurie, beje, yra labai jauni — šininkų grupė „The Rogues". Tiesą 
daugelis — universiteto studentai — sakant, grupės nariai — amerikie-
jiems neteko girdėti, kad kuriais čiai, tačiau, reikia pripažinti, kad jų 
nors metais būtų dalyvavusi nors atliekama škotų liaudies muzika 
viena lietuvių folkloro grupė. Tikrai skambėjo visiškai škotiškai. Du iš 
apmaudu, juk Čikagoje ir visoje JAV keturių „The Rogues" narių — Ran-
yra nemažai gerų didesnių ir mažės- dy Wothke ir Jeremy Freeman — 
nių lietuvių liaudies muzikos kolek- yra pripažinti ir medaliais apdova-
tyvų. Galiausiai, ne taip mažai lietu- noti tarptautinių dūdmaišininkų 
vių studijuoja U of C. Be abejo, rei- konkursų laureatai. R. Wothke yra 
kia praeiti gana griežtą festivalio grojęs su popdainininku Rod Ste-
organizatorių atranką, tačiau ar wart ir kaip kviestinis svečias 
kada kas iš mūsiškių pabandė? spaudęs ranką buvusiai Didžiosios 

Britanijos premjerei Marga-
ret Thatcher. Visi keturi gana 
jauni muzikantai yra profe
sionalai, rimtai studijavę mu
zikos menus įvairiuose JAV ir 
užsienio universitetuose. Mi
nėtasis J. Freeman turi ma
gistro laipsnį iš Yale. 

Unikali ir nepakartojama 
buvo pirmąjį vakarą pasiro
džiusi merginų grupė iš Por
tugalijos, taip ir likusiu mįsle 
pavadinimu „Pula-lhe o Pe". 
Montse Rivera, Mercedes Prie-
to, Celina da Piedale bei Joa
na Negro buvo vienintelės at
likėjos, koncertavusios, pirmą
ją festivalio dieną, kurioms 
pavyko išjudinti absoliučią 
daugumą įdėmiai, tačiau ga
na pasyviai nusiteikusią pub
liką. Labiausiai sužavėjo 
merginų temperamentas ir 
profesionalumas: visos jos ir 
šoko, ir dainavo, ir grojo 
vieną lietuvio akiai egzotišką 
instrumentą keisdamos kitu. 

Tačiau didžiausią įspūdį padarė jų 
balsai: žemi sodrūs, perteikiantys 
plačią, tačiau subtilią pietiečių jaus
mų skalę: nuo siautulingo džiaugs
mo iki beribio, širdį draskančio 
skausmo. „Pul-lhe o Pe" narės, nuo
lat koncertuojančios gimtojoje Por
tugalijoje, taip pat visoje Europoje, 
Pietų ir Šiaurės Amerikoje, Afrikoje, 
Australijoje, pabrėžė, kad jos labai 
kruopščiai renkasi dainas ir atidžiai 
mokosi šokių iš senųjų Galicijos gy
ventojų. Merginos teigė, kad joms 
labai rūpi autentiškumas ir, deja, 
nykstančios Portugalijos bei Ispa
nijos kaimų tradicijos. 

Tą patį vakarą taip pat grojo ir 
bene didžiausia festivalio žvaigždė 
— žymiausiu airių tradicinės muzi
kos smuikininku laikomas Seamus 
Connolly. Jo pavardė turbūt žinoma 
daugeliui bent kiek besidominčių 
liaudies muzika. S. Connolly yra 10 
kartų laimėjęs Nacionalinį Airijos 
smuikininkų konkursą, be to, yra 
visame pasaulyje pripažintas airių 
muzikos bei tradicijų mokytojas. 
Šiuo metu jis dėsto Boston College. 
S. Connolly pasirodymas pritraukė 
gausybę jo gerbėjų ir buvo, kaip visa
da, tiesiog nepriekaištingas, 

viduriniosios klasės amerikiečių Vis dėlto didžiausia festivalio 
buvo labai populiarus, tad renginio staigmena man asmeniškai buvo iš 

„Mancy Slugs+Friends". 
Monikos Bončkutės nuotr 

Festivaliui pasirengta tikrai 
puikiai, visas organizacinis darbas 
atliktas be priekaištų. Ir nenuos
tabu, nes renginiui ruošiamasi išti
sus metus. Taigi, jeigu kitąmet vyk
siančiame „University of Chicago 
Folk Festival '47" atsirastų norinčių 
dalyvauti lietuvių, jie turėtų su
skubti jau dabar. Reikalavimai bei 
visa kontaktinė informacija išdėstyti 
interneto tinklapyje www.uofc-
folk.org 

Kaip jau minėjau, šiemetiniame 
festivalyje praleidau visas tris sa
vaitgalio dienas, nors iš pradžių ten 
planavau pabūti tik vieną vakarą. 
Programa taip suintrigavo, kad ne
galėjau atsispirti įvairių tautų liau
dies muzikos traukai. 

Akivaizdu, kad stengtasi, jog 
būtų atstovaujama skirtingų tautų 
liaudies muzikai, todėl visos festi
valio grupės buvo unikalios. Be to, 
kaip teigia festivalio organizatoriai, 
svarbiausias jų siekis yra sukviesti 
atlikėjus, grojančius kuo autentiš-
kesnę, ne komercinę muziką. Toks 
buvo šio festivalio tikslas nuo pat 
pirmųjų metų. Kai 1961 m. įvyko 
pirmasis „University of Chicago Folk 
Festival", komercinis folkloras tarp 

„The Rogues". 

Louisiana atvykęs Cajun ir Creole 
muziką grojantis jaunuolių kvarte
tas — „The Pine Leaf Boys", taip pat 
groję ir paskutiniąją festivalio dieną 
— sekmadienį. Jeigu pirmąjį festi
valio vakarą publiką sėkmingai 
išjudino ir privertė šokti „Pula-lhe o 
Pe", tai šeštadienį publikos numylė
tinių titulą, jei toks būtų teikiamas, 
be konkurencijos būtų gavę „The 
Pine Leaf Boys". 

Wilson Savoy ne tik virtuoziškai 
ir artistiškai grojo akordeoną prime
nančiu instrumentu, bet ir nenus
tygdamas vietoje šoko, lipo nuo 
scenos pabendrauti su žiūrovais, 
pasakojo anekdotus iš grupės gyve
nimo ir iki ašarų juokino iškart 
pagyvėjusią publiką. Cedric Wilson, 
kuris teigė „kvėpuojąs Creaole kul
tūra, valgąs Cajun maistą ir nuo ry
to iki vakaro grojąs Creole muziką", 
atliko keletą greito tempo, tačiau 
subtilių ir jaudinančių kreoliškų 
dainų bei virtuoziškai grojo smuiku. 
Net trimis instrumentais „žongli
ravęs" Blake Miller, grojęs antruoju 
smuiku, gitara bei būgnais, drauge 

Monikos Bončkutės nuotr. 

su ketvirtuoju grupės nariu Drew 
Simon, buvo tikra grupės „ritmo 
mašina". Beje, B. Miller laikomas 
vienu žymiausių Creole muzikos 
atlikėjų Louisiana: nemažai garsių 
grupių nuolat tyko, galbūt Balek 
turi laisvą minutę ir galėtų jiems 
patalkinti. 

Jei kada susiruošite į po ura
gano atsigaunančią Louisiana, būti
nai apsilankykite „Blue Moon Sa-
loon", Lafayette — „The Pine Leaf 
Boys" ten koncertuoja kone kas 
vakarą. Deja, populiarumo savo gim
tojoje valstijoje nestokojantys muzi
kantai gana retai išvyksta už Laf
ayette ribų, nors jie lyg ir žada Či
kagoje dar kartą apsilankyti kovo 
mėnesį. 

Be paminėtųjų, festivalyje kon
certavo dar nemažai kitų liaudies 
muzikos grupių. Akivaizdu, kad, 
nors autentiškos kaimo tradicijos 
daugelyje šalių nyksta, tačiau dar 
yra daug muzikantų bei — svarbiau
sia — jaunimo, kuris organizuoja, 
palaiko ir populiarina bet kokios sri
ties muzikos ištakas — folklorą. 

VILNIUS 2006 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

I LJ n 

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

Fax. 718-423-3979 
E-mail: vyttours@earthllnk.net 
Web site: www.vytJstours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280 

E-mail: pencylar@comcast.net 

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

http://www.uofc-
http://folk.org
mailto:vyttours@earthllnk.net
http://www.vytJstours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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NEKILNOJAMASIS TURTAS PARDUOOA DRAUDIMO PASLAUGOS 
Drake 

Dkj 
lt Again! 

Y B Y Equ«i Houmg Oppotumry 

5 S.Prospect. Ciarenoon 
Hills. Illinois 60514 

F 
Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 
Fax 
630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės į 

Drake Reattor 

GREIT PARDUODA 
-ra[ -. First Landmark Realty 

773-59(H)205 
708-425-7160 

Bus. 
Res. 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vel tu i 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

OMfc 23 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 

Oak Lavvn, Illinois 60453 
Business 708-423-9111 

Voice Mail 708-233-3374 
Fax 708-423-9235 

Pager 312-707-6120 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

Audrius Mikulis 
1st Choice Real Propertys 

Te/.: 630-205-9262' 
E-mail: amikūlis @ usa.com 

[vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas f— 

Pardavimas 
Surandame 
optimaliausią finansavimą 

I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

j 

P I R K I M A S — P A R D A V I M A S FLORIDOJE 

<Reįįina Peters-Montella 
REALTOR®, CIPS, GRI, CLHMS 

Fluent in Italian 6r Lithuanian, Knoovvledge of French 
Direc t /Fax : (954) 254-3598 . . „. . . -^ 

Each office independently 
E-Mail : regina@reginapeters.com owned and operated 

SIŪLO DARBĄ 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Gal ima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

A L L C A R E 
Employmen t Agency 

Tel. 773-736-7900 

Mindaugas 
6 5 1 - 3 4 3 - 0 2 8 6 Cel l 

mindaugas.m.bubliauskas@wellsfargo.com 
,vvfhm.com/wesmpaulbraiKbmja.;< 

SIŪLO DARBĄ 

IN-HOME CARE FOR ELDERLY. 
Come-go, live-in. Good pay. Mušt 
speak English. have work permit, 

drivers license and car. 
Call Comfort keepers 

847-215-8103 

Skubiai patyrę CDL vairuotojai 
Skokie perkraustymo kompanijai. 

Geras atlyginimas, 
pilnas darbo laikas. 

Kalbėti angliškai 
T e l . 847-980-0906 

K. LAUKAIČIO NATŪRALUS MEDUS 
ir lietuviška arbata apsaugo visus nuo 

slogos ir negerovių. Medaus galima 
gauti lietuviškose krautuvėse ir po 

pamaldų PL centre, Lemonte. 
Tel . 630 -323 -5326 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
mMĖGtlAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

patogiu „lay-away" planu. 
Atliekame visus foto 1 
aboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

ĮVAIRUS 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

Atnaujinu baldus, keičiu gobe
leną, surenku naujus, tvarkau 

elektros, santechnikos gedimus, 
atlieku staliaus vidaus darbus. 

T e l . 708-467-0654 

SIŪLO IŠNUOMOTI 

Išnuomojame moterims kambarius 
(2345 W 56 St) 

10 min. nuo traukinio stotelės. 
Kaina $275 plius elektra. 

Tel. 773-737-8400 

REIKALINGI ENERGINGI DRAUDIMO 
AGENTAI, tur intys l icensija ar ne. 

Apmokysime. A t l y g i n i m a s * 
komisiniai. Al lstate Insurance Co. 

Tel . 773-775-9700 Bert, ar 
siųskite „ resume" fax. 773-775-493 

Reikalingos manikiūristės 
SPA Constantine salonams Oak 

Park, Downers Grove, Batavia... 
Reziume siųsti fax. 708-233-5944 

* * 
9 9 

— vienintelis 
lietuviškas dienraštis už Lietuvos ribų. Vienintelis lietu
viškas laikraštis, kuris kasdien pasiekia JAV lietuvių 
visuomenę. 

„DRAUGAS" spausdinamas Amerikoje jau -tus metus. 
Mūsų tėvai, seneliai ir proseneliai skaitė ir rėmė „Draugą". 
Dienraštis tebėra svarbi visuomenės dalis, jungianti organizacijas, 
parapijas, mokyklas, įstaigas ir pavienius asmenis. 

„DRAUGAS" yra tinkama dovana jaunavedžiams, studentams, 
giminėms, draugams ir pensininkams. 

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 

STATE FARM INSURANCE 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

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

708-423-5900 

NAMŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

AMBER CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

„siding", atliekami cemento, 
„plumbing" bei kiti namų 

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kactae Chicago. 1L6062S 
Prekyba, instaiavtnas, aptamavrnas 

Licensed — Bonded— Insured 
FREE 

tSTIMATE 

7 dienos per savaite 
773 778 4007 
773 531 1833 

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 

MOKESČIŲ PASLAUGOS 

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių įstatymai apsunkino 

ir ateityje apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui kreipkitės: 

PRANAS C. MEILĖ, CPA 
5516 VV. 95 St. 

Oak Lavvn, IL 60453. 
Tel. raštinė 708-424-4425. 

Tvarkome prašymus dėl pajamų 
mokesčio numerio. 

Pildau TAX 
(pajamų mokesčių) formas. 

SUVEDU BUHALTERINĘ APSKAITĄ. 
TVARKAU ĮVAIRIUS 

FINANSINIUS REIKALUS. 
Gediminas Pranskevičius 

3805 N.Seeley 
Chicago, IL 60618 
Tel. 773.935.0472 

Always Wlth Flowors 
* {vairios tropinės gėlės 
* Gėlės visom progom, gėlės į Lietuvą 
* Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
* Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultacijos - nemokamos) 
* Dovanų krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
* Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
* Bažnyčių, pokylių salių ir stalų dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

1 1 2 0 S. State St., L e m o n t , IL 
8 0 1 5 W . 7 9 St., Just ice, IL 

N e m o k a m a s t e l . 8 8 8 - 5 9 4 - 6 6 0 4 
Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje. 

w w w . a l w a y s w i t h f l o w e r s . c o m 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Ave. , C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8 

Te l . 773 -581 -8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairus tor ta i 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 
• Aplankykite mūsų svetaine — www.racinebakery.com 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penki 

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

608 VV. 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. 

http://usa.com
mailto:regina@reginapeters.com
mailto:mindaugas.m.bubliauskas@wellsfargo.com
http://www.alwayswithflowers.com
http://www.racinebakery.com
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VVESTERN UNION MONEY TRANSFER 

Sumažintas pinigų pervedimo į 

Lietuvą 
mokestis - nuo 

,99 

. • :• . • ; • : • : • 

SIŲSKITE 

SIUNČIAMA SUMA 

0,01$ - 100,00$ 

100,01$ - 200,00$ 

200,01 $ - 300,00 $ 

300,01 $ - 400,00 $ 

400,01 $ - 500,00 $ 

Nuo 500,01 $ 

DABAR! 

PERVEDIMO MOKESTIS* 

5S#r%^5# $ 

10,99 $ 
16,99 $ 
21,99$ 
27,99 $ 

EZO/ 
O / O nuo pagrindinės sumos 

PINIGINĖ PERLAIDA 

* 

Naudojantis „VVestern Union" 

paslaugomis pinigus paprastai jau 

po kelių minučių**galima atsiimti 

visose agentūrose Lietuvoje! 

Norėdami gauti 
daugiau informacijos, skambinkite 

1-800-325-6000 
www.westernunion,com 

MOKĖJIMO PASLAUGOS IŠANKSTINIO MOKĖJIMO PASLAUGOS 

Be pervedimo mokesčio JrVestorn Union" taip pat ima moksstj už jūsų dolerių konvertavimą j užsienio valiutą. 

** Lėšų prieinamumą, lemia paslaugos sąlygos, iškaitant agentūros darbo laiką ir laito juostų skirtumus. Apribojimus žr. Stuntimo formoje. Naujos mažesnes kainos gafcoįa 
dalyvaujančiose „VVestern Union* agentūrose &kagoje. nuo 2006 m. vasario 1d. jkawai gali būti keičiami be Įspėjimo. 

® 2006 VVestern Unson Holdings. Inc. Ali Rights Reserved. 

http://www.westernunion,com
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DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

CHICAGO, l t 60629 
Tel.: 773-585-9500 

NESUSTOKIME AUGINĘ 
DRAUGO FONDĄ 

Kai bus rašoma išeivijos veiklos 
istorija, dienraštis „Draugas" joje 
užims labai svarbią vietą. Organi
zacijos, turėdamos „Draugą" užnu
garyje ruošia didžiuosius renginius, 
organizuoja šalpos vajus bei įvairius 
fondus. Daug kultūrinių renginių 
pasisekė tik dėl to, kad apie juos 
buvo rašoma „Drauge". „Draugo" pa
ramą, nors ir ne finansinę, jautė litu
anistinės mokyklos, kai buvo orga
nizuojamos Lietuvių Bendruomenės 
lituanistinių mokyklų tinklas JAV. 
Jei ne „Draugas" — tai lietuviškas 
kultūrinis ir visuomeninis gyveni
mas būtų daug skurdesnis. 

Laikui bėgant, mūsų lietuviškas 
gyvenimas keičiasi. Prieš likimą 
esame bejėgiai. Vyresnioji karta išei
na negrįžtamai. Kiekvienas jaučia 
bendros ekonominės padėties sun-
kėjimą. Neužtenka gerų norų. Tu
rint, kad ir geriausius norus, šiame 
krašte lietuviško laikraščio išlaiky
mui labai reikalingi pinigai. Mes 
neturime valdžios, kuri skirtų tūk
stančius dolerių etninei spaudai. 
Mes savo spaudą turime išlaikyti 
patys. „Draugą" išlaikyti padeda 
Draugo fondas. 

Geraširdžiai „Draugo" prenu
meratoriai sudėjo milijoną dolerių į 
Draugo fondą, bet sustoti negalime. 
Šių dienų technika reikalauja naujų 
išlaidų. Būtinai reikia atnaujinti 
senus redakcijos kompiuterius, ku

rie jau yra pasenę ir neatitinka nau
jausių reikalavimų. Naujiems kom
piuteriams įsigyti Draugo fondas 
turės skirti bent 20,000 dol. Ir tai 
padaryti reikia nedelsiant, nes no
rint laiku išleisti dienraštį, darbas 
redakcijoje turi vykti sklandžiai. 

Draugo fondas kreipiasi į visus 
šio dienraščio skaitytojus, ypač jau
nesniąją kartą, pagal savo išgales 
aukoti Draugo fondui ar padidinti 
nario įnašą. Nepamirškite sudaryti 
testamentą, užrašant dalį turto 
Draugo fondui. Aukos nurašomos 
nuo Federalinių mokesčių. 

NAUJI ĮNAŠAI 
DRAUGO FONDE 

Su 100 dolerių: 
Benediktas ir Vita Neverauskai, 

garbės nariai, iš viso 1,200 dol., 
Sterling Hts, IL. 

Su 50 dolerių: 
Lietuvos Dukterų draugija, iš 

viso 800 dol., St. Petersburg, FL. 
Su 25 doleriais: 
George (Jurgis), A. Likanderis, 

iš viso 245 dol., Kankakee, IL. 
Su 20 dolerių: 
Dr. John B. ir Eugenia Genys, iš 

viso 20 dol., Lanham, MD. 
Su 5 doleriais: 
Elena Paliulionis, iš viso 10 dol., 

Berwyn, IL. 
Draugo fondo iždininkas 

į^^f Amerikos lietuvių TV 
programa 

šventėje dalyvaus: Martynas And
riuškevičius (Cleveland „Cavaliers"), 
Šarūnas Jasikevičius (Indiana „Pa-
cers"), Žydrūnas Ilgauskas (Cle
veland „Cavaliers"), Linas Kleiza 
(Denver „Nuggets"), Arvydas Maci
jauskas (New Orleans „Hornets") ir 
Darius Songaila (Chicago „Bulis"). 

Taip pat matysite ir reportažą iš 
Hiustono lietuvių bendruomenės 
Vasario 16-osios minėjimo, kuriame 
dalyvaus LR ambasadorius JAV V. 
Ušackas, JAV LB garbės nariai, 
krepšininkas Š. Marčiulionis bei kiti 
lietuvių krepšininkai. 

Ketvirtadieni, vasario 23 d. 
7-8 vai. v.: žinios iš Lietuvos — „Pa
noramų" santrumpos. 

Penktadienį, vasario 24 d. 7-8 
vai. v.: speciali programa, skirta 
Lietuvos Nepriklausomybei. Geriau
sios Nacionalinės Lietuvos televizi
jos laidos. Laidų rodymą remia Lie
tuvių fondas. 

ALTV inf. 

T S« 5. 8 V S 2 3 4 A 

Sekmadieni, vasario 19 d. 7-8 
vai. v.: reportažas iš Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimo, kurį su
rengė ALTo Čikagos skyrius. Siu
žetas iš fotografijų parodos „15 metų 
Lietuvos Nepriklausomybei". Lai
delė „Labas visiems", pasakojanti 
apie Čikagos apylinkėse esantį van
dens malūną „Grauee Mill". Prog
ramėlė vaikams. 

Antradieni, vasario 21 d. 7-8 
vai. v.: specialusis ALTV pasakoji
mas apie Hiuston įvykusį NBA visų 
žvaigždžių savaitgalį. Ta proga Lie
tuvos ambasada JAV surengė lietu
vių krepšininkų, žaidžiančių bei 
žaidusių NBA pagerbimą. Šventės 
metu valstybiniai apdovanojimai 
bus įteikti NBA komisarui D. Stern, 
NBA viceprezidentei tarptautiniams 
ryšiams K. Bohuny. Žiūrovai turės 
unikalią progą ne tik pamatyti šią 
krepšinio šventę, bet ir išgirsti iš
skirtinius interviu su mūsų krepši
ninkais. Šiuo metu NBA žaidžia ir 

A L T V L A I D A S G A L I T E Ž I Ū R Ė T I 
kiekvieną antradienį ir sekmadienį 

nuo 7 — 8 vai. v. 
Laidos kartojamos — antradienį, ketvirtadieni, penktadieni 

1:30-2:30 vai. p.p. 
per VVFBT 48 kanalą bei „Comcast" 248 kabelini kanalą. 

jus taip pat visada galite siūlyti siužetus mušu laidoms! 

LB LEMONT APYLINKĖS 
SOCIALINIO SKYRIAUS 

NAUJIENOS 
Socialinis skyrius gyvuoja, bet jo 

veikloje šis tas pasikeitė. Pasikeitė ir 
kambario vidus — nebėra langų, nes 
juos dengia Jaunimo rūmų siena. Il
gai išdirbusi skyriaus administrato
rė Lilė Kizlaitienė išėjo į užtarnau
tas atostogas, o jos darbą perėmė Jū
ratė Paltanavičienė, kuri bus raštinė
je penktadieniais nuo 10 vai. ryto iki 
3 vai. p.p. Raštinės telefonas: 630-
243-8611. Raštinėje yra verčiami do
kumentai, parašomi ir notarizuojami 
įvairūs prašymai ir dokumentai. 

K i e k v i e n ą 
penktadienį 
2 vai. p.p. 
Bočių menė
je rodomi ki
no filmai at
vežti iš Lie
tuvos. Labai 
įdomi filmų 
serija „Mū
sų kaimai ir 
miesteliai". 
Jų pažiūrėti 
s u s i r e n k a 
v i e t i n i a i 
centro gy
ventojai, su
važiuoja lie
tuviai iš 
a p y l i n k i ų . 
Pažiūri kino 

filmą, pabendrauja. Skyrius suruošė 
dainavimo popietę, kuri visiems 
labai patiko. Organizuojami autobu
sai, kurie veža norinčius važiuoti į 
teatrą ar lietuviškus renginius. 
Autobusu važiavom į „Žuvėdros" 

Įdomių renginių orga
nizatorė JAV LB Le-
monto apylinkės pirmi
ninkė Irena Vilimienė. 

pasirodymą, į spektaklius Navy Pier 
Šekspyro teatre. Patogu — atvažiuo
ji prie PLC, autobusas nuveža ir 
parveža visus be rūpesčio. 

Soc. sky
riaus rūpes
čiu ir dak
taro And
riaus Ku
dirkos su
tikimu apy
linkės lietu
viai sulaukė 
dar vieno 
pa ta rnavi 
mo. Du kar
tus per mė
nesį A. Ku
dirka atva
žiuoja į PLC 

Daktaras Andrius Ku- i r Patikrina 
dirka. V1SU nonn-

Baniutės Kronienės čiU sveika-
nuotraukos tą. Kaip pa

togu! Vasa
rio 5 d. daktaras Kudirka kalbėjo 
susirinkusiems apie dokumentus, 
kuriuos kiekvienas turi su savimi 
nešiotis, įgaliojimus dėl sveikatos, 
paminėjo, kad kompiuteryje žinios 
apie ligas nėra tikslios, šeimos dak
taras daugiau žino. Kalbėjo, kaip 
sakoma, aiškiai ir šviesiai, o visi 
atidžiai klausėsi. 

Kitas susitikimas bus apie įvai
rius įstatymus emigrantams Jungti
nėse Valstijose ir jiems teikiamas 
paslaugas, apie kurias mes mažai 
žinome. 

Baniutė Kronienė 

PALAIMINTOJO 
J. MATULAIČIO MISIJA 

Seniai praėjo šventės, bet malo
nūs prisiminimai liko. Iškilmingai 
šventėme Šv. Kalėdas, choras ne 
vien tik gražiai atrodė, bet ir gerai 
bei gražiai giedojo. Šv. Mišiose daly
vavo daug jaunų šeimų su vaiku
čiais. Vaikučiai išpuošti, ramūs. 
Bažnyčią puošė tradicinė, graži 
prakartėlė, eglutės ir gėlės. Šeimos 
su vaikučiais lankė šią prakartėlę, 
prie jos suklaupę meldėsi. 

Didžiausia naujiena, tai dai
lininko Valeškos vitražai puošiantys 
bažnyčios sieną. Daugeliui žmonių 

jie patiko, bet buvo ir pakankamai 
kritikų. Be kritikų nebūtų įdomus 
gyvenimas. 

Bažnyčios padėjėjai — aukų 
rinkėjai — vilkėjo raudonais švar
kais, kurie tiko šiai šventei. Ne
stovime vietoje, taisome, gražiname 
mūsų maldos namus. Esame dėkin
gi kun. Algirdui Paliokui, S J, kuris 
rūpinasi mūsų dvasiniu gyvenimu, 
visiems prašantiems suteikia pagal
bą. Linkime Jam sveikatos ir dar 
daug metų mūsų tarpe. 

Baniutė Kronienė 

Kristina ir jonas Pptraic'iai su dukrele A'ste tj- '..rp: r a d u prie p'akartr ios 
Barvijtps Kronienės r ,uot raiika 
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VERSLO IR TURIZMO GALIMYBIŲ 
PRISTATYMAS EURAZIJOS CENTRE 

Š. m. vasario 14 d. JAV, Wa-
shington, DC, Vašingtone įsikūru
siame Eurazijos centre, LR ambasa
da JAV drauge su Eurazijos verslo 
koalicija surengė Lietuvos verslo ir 
turizmo galimybių pristatymą. 

Pranešimo metu ambasadorius 
Vygaudas Ušackas pažymėjo, kad 
BVP per praėjusius metus išaugo 7.3 
proc., o tiesioginės užsienio investici
jos per praėjusių metų tris ketvirčius 
padidėjo 2.5 proc. bei pasidžiaugė, 
kad pastoviai auga amerikiečių tu
ristų srautas į Lietuvą: per dvejus 
pastaruosius metus jų kasmet at
vykdavo 20 proc. daugiau. Vienas 
patrauklesnių būdų JAV turistams 
apsilankyti Lietuvoje — kruizinės 
linijos „constellation" laivais, kurie 
2005 metais 3 kartus atplaukė į 
Klaipėdą, atplukdydami maždaug 
6,000 turistų. Ambasadorius pakvie

tė renginio, kuriame dalyvavo per 60 
įvairių JAV organizacijų bei įmonių 
atstovų, dalyvius aplankyti Lietuvą, 
suderinant verslo interesus su ga
limybėmis pasidžiaugti architek
tūros šedevrais, pažinti turtingą 
šalies istoriją bei pasinerti į aktyvų 
kultūrinį gyvenimą. 

Renginio metu į dalyvių klau
simus atsakinėjo bei po to vykusio 
priėmimo metu su dalyviais bendra
vo už ekonomikos klausimus atsa
kingos ambasados atstovės — mi
nistrės patarėja Jolanda Kirškovie-
cienė ir patarėja Sigita Kavaliūnai
tė. Svečiai vaišinosi lietuviškais pro
duktais: Švyturio bei Kalnapilio alu
mi, Rokiškio bei Svalios sūriu, ries
tainiais, ragavo „Švenčionių vais
tažolių" arbatos. 

Lietuvos ambasados JAV 
pranešimas 

• • 

Margumynai 
_^___________^_^___ 

GYVŪNĖLIŲ GIMTADIENIAI 
Amerikos modeliuotojai nami

niams gyvūnėliams kuria specialius 
rūbus, jų gyvybę galima apdrausti, 
juos galima nuvesti ar nunešti pas 
psichoterapeutą, o pastaruoju metu 
daugybė augintinių gali sau leisti 
malonumą pasilinksminti jų gimta
dienio proga surengtame vakarėlyje. 

Kaip rodo gyvūnų gyvybės drau
dimo bendrovės „Veterinary Pet 
Insurance" atliktas tyrimas, pas
kelbtas pirmadienį, daugelis ameri
kiečių rengia savo katytėms, šune
liams ir paukšteliams tikras gimta
dienio puotas su tortais ir svečiais. 

Net 58 proc. šios draudimo ben

drovės klientų, sutikusių dalyvauti 
apklausoje, savo augintinių jubiliejų 
proga rengia priėmimus. „Veterina
ry Pet Insurance", kuri pati mėgsta 
pasveikinti joje apdraustą keturkojį 
atviruku ar talonu nemokamiems 
pietums pareiškė, kad apie 6 mln. 
amerikiečių, laikančių šunis arba 
kates, švenčia jų gimtadienius. 
Newport Beach, California valstijoje, 
atidaryta speciali parduotuvė „Three 
Dog Bakery", kuri kasdien priima 
vidutiniškai po 20 užsakymų šven
tiniams tortams, sakė jos savininkė 
Sandy Deem. 

BNS 

PRAŠO PLIKAI NUSISKUSTI GALVAS 
Vienos kepyklos Rumunijoje sa

vininkas paprašė savo darbuotojų 
nusiskusti galvas plikai, „kad labiau 
primintų jų kepamą duoną". Vir
šininkas Vasilie Presecan iš Sibiu 
miesto centrinėje Rumunijoje nori 
sukurti lengvai atpažįstamą ben
drovės prekinį ženklą. 

Jis buvo pirmasis bendrovės 
darbuotojas, nusiskutęs galvą, ir 
tvirtina, kad tai — geras sprendimas 
ir higienos, ir rinkodaros atžvilgiu. 

V. Presecan sakė: „Nusiskutau savo 
galvą ir paprašiau visų 60 mano 
samdomų žmonių padaryti tą patį, o 
kaip paskatinimą, pasiūliau priedą 
prie algos (po 400 litų atitinkančią 
sumą). Jie visi sutiko, ir vyrai, ir mo
terys. Pamaniau, kad taip bus labiau 
higieniška, be to, tokia išvaizda 
galėtų tapti mūsų kepyklos prekės 
ženklu. Ypač dėl to, kad panašumas 
tarp jų plikų galvų ir kepamos 
duonos yra pritrenkiantis". BNS 

NEŽINOJO, KAD JI PAŠAUTA 
Į šokius išėjusi Kanados gyven

toja, kad jai šauta į krūtinę, nepaste
bėjo tol, kol namie neatsigulė į lovą. 
Policija sakė, kad auka iš klubo Otta-
wa išėjo, neįtardama nieko blogo, bet 
vėliau jai buvo sunku užmigti. 

Pagaliau ji pastebėjo kraujavimą 
iš krūtinės ir nuvažiavo į ligoninę, 
praneša laikraštis „Winnipeg Sun". 

Policija tvirtina, kad moters 
būklė gera, ji net galėjo pati nueiti į 

ligoninę. Tyrimą atliekantys parei
gūnai tikisi atkartoti nakties įvykius 
ir tokiu būdu nustatyti, kada tiksliai 
buvo šauta. „Tai nėra taip, kaip fil
muose, kuomet į jus šauna ir kren
tate. Į jus gali pataikyti smulkaus 
kalibro kulka ir gali būti, kad to net 
nepastebėsite", — sakė Durham (D. 
Britanija) policijos inspektorius 
Davė Morrissey. 

BNS 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California A ve, Chicago, IL 60632 

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

A t A 
OTILIJAI MARCHERTIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos sūnus VYTAUTĄ, 
ALGIRDĄ, GEDIMINĄ, dukrą IRENĄ bei brolį 
VLADĄ PAALKSNĮ ir jų šeimas. 

Aldona ir Romas Meilai 
Jūra Gvidienė 

Elena Z. Carter 

Mylimam broliui 

A f A 
VYTAUTUI MIKOLAJŪNUI 

mirus, seseriai MARYTEI MIKOLAJŪNAITEI MA-
CEVIČIENEI ir jos šeimai, reiškiame mūsų nuošir
džiausią užuojautą netekties skausme. 

Hugo ir Ramutė Banaitytė Hennings 

J 
PETKUS & SON 

FUNERAL DIRECTORS 
BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 
CICERO 5940 W. 35 ST. 

LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 

TINLEY PARK, 16600 S. O AK PARK AVE. 

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel . 1-800-994-7600 
w w w . p e t k u s f u n e r a l h o m e s . c o m 

SERVINC LITHUAN1AN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home s 
9 2 3 6 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 
& ALL SUBURBS 

PALOS — GAIDAS 

FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje ta rp Čikagos 
ir Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
l ietuvių kapinių 

11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Hllls, Illinois 

(708)974-4410 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Tur i l a i do tuv ių pa ta lpas visose Čikagos mies to 
apy l inkėse i r pr iemiesč iuose 

Pa ta rnav imas 24 va i . 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR 

•Bronius Račkauskas pranešė , 
kad ilgametė Marąuette Park gy
ventoja Bronė Šeškevičiūtė dėl kojos 
sužeidimo buvo paguldyta į ligoninę, 
kur 2006 m. vasario 14 d., būdama 
110 metų, iškeliavo Amžinybėn. 

•Vasario 19 d. 1 vai. p.p. bus 
lietuviškos pamaldos Beverly Shores 
Šv. Onos bažnyčioje. Mišias aukos 
kun. Antanas Gražulis, SJ. Visi 
kviečiami. 

•Brighton Park Lietuvos Ne
priklausomybės šventė įvyks vasario 
19 d. 10 vai. r. šv. Mišios Švč. Mer
gelės Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje. Iškilmėms pritaikytą pa
mokslą sakys kun. Jaunius Kelpšas. 
Melsimės už žuvusius dėl tėvynės 
laisvės, dėkosime Dievui už atkurtą 
Nepriklausomybę. Giedos parapijos 
lietuvių choras (vadovas — Algiman
tas Barniškis). Po šv. Mišių parapi
jos salėje (44-os ir S. Fairfield Ave. 
sankryža) vyks meninė programa. 
Programą atliks solistas Algimantas 
Barniškis ir klarnetistas Rimas Pau
lauskas. Povilas Juodvalkis rodys 
nuostabų filmą apie Nepriklausomy
bės šventę Lietuvoje. Padainuosime, 
pasivaišinsime. Įėjimas — auka. 

• 
• L B Lemonto apylinkės valdyba 
vasario 19 d., sekmadienį, maloniai 
kviečia visus į Vasario 16-osios Ne
priklausomybės paskelbimo ir Kovo 
11-osios Nepriklausomybės atkūri
mo šventę. 10:45 vai. r. misijos cho
ras atliks trumpą patriotišką pro
gramą. 11 vai. r. šv. Mišios Palai
mintojoj. Matulaičio misijoje. 12 vai. 
p.p. Pasaulio lietuvių centro didžio
joje salėje vyks iškilmingas minėji
mas. Pagrindinis kalbėtojas — veik
lus LB narys, ilgametis Pasaulio ir 
JAV LB valdybų pirmininkas, buvęs 
„Pasaulio lietuvio" redaktorius, žur
nalistas Bronius Nainys. Po iškilmin
gos dalies bus meninė programa, 
pietūs, šokiai. Šokiams gros Eimis ir 
Virgis Švabai. Norint užsisakyti 
stalus skambinkite tel.: 708-974-
0591. 

•Vasar io 19 d., sekmadien į , 
lietuvių evangelikų liuteronų Tė
viškės parapijos bažnyčioje (6641 S. 
Troy St., Chicago, IL 60629) įvyks 
Vasario 16-osios — Lietuvos Neprik
lausomybės — minėjimas. Pamaldos 
10 vai. r. įprastu laiku. Po pamaldų 
parapijos salėje vyks šiai progai 
skirta programa. Parapijos moterų 
draugija ruošia vaišes. Visi yra nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti minėji
me. Tel. pasiteiravimui: 773-776-
4301 arba 312-479-7679 (Aldona 
Buntinaitė). 

•Mažos ios Lietuvos l ietuvių 
draugija Čikagoje vasario 25 d., šeš
tadienį, 6 vai. v. maloniai kviečia į 
tradicinį „Užgavėnių Šiupinį" Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejaus 
„Gintaro" salėje. Meninę programą 
atliks solistai Nida Grigalavičiūtė ir 
Algimantas Barniškis. Akompanuos 
Manigirdas Motekaitis. Bus vaka
rienė, šokiai, gros A. Barniškio gru
pė. Stalus prašome užsisakyti iš 
anksto tel. 630-969-1316 (Ramūnas 
Buntinas). 

• J A V LB Waukegan-Lake Coun-
ty apylinkės bendruomenė vasario 
26 d. 2:30 vai. p.p. ruošia Lietuvos 
Nepriklausomybės dienos minėjimą, 
kuris vyks Greenbelt Cultural Cen-
ter, 1215 Green Bay Rd., North Chi

cago. Pagrindinis kalbėtojas — JAV 
LB Krašto tarybos narys Gediminas 
Damašius. Meninėje programoje da
lyvaus jauna pianistė iš Lietuvos 
Sondrita Beinarytė ir Gedimino litu
anistinės mokyklos moksleiviai. Po 
minėjimo vyks Šeimos šventė. Minė
jimo metu bus telkiamos aukos JAV 
LB Krašto valdybos veiklai parem
ti. Kviečiame visus aktyviai daly
vauti. 

•C icero LB valdyba ir Cicero 
ALTo skyrius vasario 26 d., sekma
dienį, ruošia Vasario 16-osios — 
Nepriklausomybės dienos ir Kovo 
11-osios — Nepriklausomybės atkū
rimo dienos minėjimą. Minėjimas 
prasidės 9 vai. r. šv. Mišiomis Šv. 
Antano bažnyčioje. Po šv. Mišių visi 
rinksimės parapijos salėje. Pagrin
dinę kalbą pasakys LR generalinis 
konsulas Čikagoje Arvydas Dauno-
ravičius. Meninę programą atliks 
Alfonso Seniūno muzikinis vienetas. 
Rengėjai maloniai kviečia visus 
lietuvius iš Cicero ir jo priemiesčių 
gausiai dalyvauti. 

•Vasar io 26 d., sekmadieni, 12 
vai. p.p. Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės namuose, 2417 W. 43-ia 
gatvė, ruošiamas Užgavėnių pasi
linksminimas. Šokiams gros Algi
mantas Barniškis, veiks baras, lote
rija, bus skanus lietuviškas maistas. 
Visi kviečiami. 

•Lemonto apylinkės valdyba ir 
Soc. reikalų skyrius praneša, kad 
vasario 26 d., sekmadienį, 12 vai. 
p.p. Pasaulio lietuvių centro didžio
joje salėje World Relief DuPage 
įstaigos atstovai kalbės apie 
pasiruošimą Amerikos pilietybei 
gauti ir kitais imigraciniais klausi
mais. Kviečiame visus, ypač naujai 
atvykusius į šį kraštą, dalyvauti 
šiame susitikime. 

•Kviečiame visus vasario 28 d. 
4 vai. p.p. į Užgavėnių blynų popietę 
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. 
Skanūs blynai ir nuotaikinga S. 
Jagminienės muzika! 

• K o v o 3 d., penktadienį, 7:30 
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre, 5620 S. Claremont Ave., Chi
cago, IL 60636 įvyks Algimanto Ke-
zio ir Eugenijaus Krukovskio foto
grafijos parodos „2K2" atidarymas. 
Kviečiame visus dalyvauti. 

• Pavasarinė mugė Jaunimo 
centre vyks kovo 4 d., šeštadienį, 
nuo 10 vai. r. iki 4 vai. p.p. ir kovo 5 
d., sekmadienį, nuo 10 vai. r. iki 3 
vai. p.p. Prekybininkai dar gali už
sisakyti stalus. Skambinti Mildai 
Šatienei tel. 708-447-4501 arba Ane
lei Pocienei tel. 708-636-6837. Malo
niai kviečiame visus į mugę. 

• J a u penkiolika metų šv. Ka
zimiero kongregacijos seserys mel
džiasi, kad Motina Marija Kaupai
tė būtų paskelbta palaimintąja. 
Kovo 4 d., šeštadienį, 9:30 vai. r. Šv. 
Kazimiero seserų koplyčioje, 2601 
W. Marąuette Rd., Chicago, IL, bus 
aukojamos šv. Mišios už kongre
gacijos įsteigėją Mariją Kaupaitę. 
Taip pat visą kovo mėn. bus mel
džiamasi už seserų globėją Šv. Ka
zimierą. Po šv. Mišių pasivaišinsime 
ir pabendrausime. Kviečiame visus 
atvykti. Tel. pasiteiravimui: 773-
776-1324. 

Vasario 26 d., 
sekmadieni, 12:30 vai. p.p. 

Vydūno fondo valdyba 
kviečia visus atvykti 

į Lietuvių dailės muziejų PLC, 
14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439, 

kur įvyks 
PROF. DR. VYTAUTO J. ČERNIAUS 

knygos 
„ Ž m o g a u s v y s t y m o s i ke l i as " 

sutiktuvės 

Dalyvaus knygos autorius, kalbės 
Vytautas Mikūnas ir Rita Venclovie
nė. Meninę programą atliks Nijolė Pe-
nikaitė ir Olivija Urbonaitė. Programą 
ves Pranas Jurkus. Po sutiktuvių bus 
laiko pabendrauti ir pasisvečiuoti. 
Maloniai kviečiame visus atvykti. 

SKELBIMAI 
• -

A d v o k a t a s 
J o n a s G i b a i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 
Tel. 708-237-0488 

Toli free 24 hr. 888-776^742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

IMIGRACINES TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Plastinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
• „L ie tuvos Našlaičiu glo

bos" komitetas yra gavęs šias aukas 
paremti našlaičius: $1,200 — Nemi
ra Šumskis, Chicago, IL; John ir 
Rima Bačanskas, Hillsboro Beach, 
IL. $300 — Vytautas Šarka, Ca-
shiers, NC; Algis Gečas, Atlantic 
City, N J. Ruth ir John Juodikis, 
Palos Hills, IL $200 — Gene Čyvas, 
St. Pete Beach, FL. $150 — Vero
nika ir Ralph Hagewood, Asheville, 
NC; William ir Marlene Snyder, 
Elmhurst, IL. Rima V. Silenas, Wa-
shington, D.C. Palmira Janušionis, 
Dousman, WI. Julius D. Staniškis, 
Macedonia, OH. John ir Angelą 
Puodžiūnas, Philadelphia, PA. Jonas 
Montvilas, Indian Head, IL. Birutė 
ir Michael Prapuolenis, Oak Lawn, 
IL. Juozas ir Danutė Doveinis, 
Clinton Township, MI. Gražina ir 
Albert Karvelis, Naperville, IL Mark 
Viseckas, Port Jess Sta., NY. Joseph 
V. Roland, Arroyo Grands, CA. 
Joseph Kazlauskas, Chicago, IL. 
Mildred C. Helt, Boothwyn, PA. 
Gina ir Donatas Skučas, San An-
tonio, TX. Apol Varnelis, Dowagiac, 
MI. Irena M. Virkau, Downers Gro-
ve, IL. Vincas Skladaitis, Waterbu-
ry, CT. Terese M. ir Algimantas Ge
čys, Huntington, PA. Juliann Skur-
denis, Bronxville, NY. Frances Lauc-
ka Domanskis, Western Springs, IL. 
$100 — Florence Strouphauer, Pine 
Grove, PA; Dorothy E. Dumb, Far 
Rochaway, NY. $40 — Albert P. Mi
kutis, Philadelphia. PA $25 — Do
rothy Andryauskas, Patchogue. NY. 

Aa. Alfos Lauraičio atmini
mui, Antanina Lauraitis, Plainfield, 

Advokatas 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemom, IL 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

S K E L B I M Ų SKYRIAUS 
TEL. 773-5SS-9500 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

TeL (773) 847-7747. 

IL, atsiuntė $220 suaukotus šių 
asmenų: $100 — Nora ir Lester 
Buczek; $50 — Vytautas ir Aušra 
Butikas; Martynas ir Dalia Trakis; 
$20 — Vytautas ir Stasė Žemaitis. 

A a. Boleslovo Rasimo atmi
nimui, dukterys Agnė ir Cecilija Ra
simas, Oak Lawn, IL atsiuntė $225 
našlaičiams vietoje gėlių: $100 — 
Christina Armen ir John Phillips; 
Konstancija Brazdys; $25 — M. 
Matuzas. 

A a . Boleslovo Rasimo atmi
nimui, atsiuntė Sabina Dambraus
kas, La Grange, IL, $25. 

A a . Boleslovo Rasimo atmi
nimui, Brigita J. Vingelis persiuntė 
$50 auką, duotą Mr. and Mrs. Tim 
Lee, Jefferson Hills, PA 

Aa. Emily Lausch atminimui, 
Mary Kay Ellis, Deerfield, IL, pa
aukojo $25. 

Pataisos skelbimo, duoto 2006 
m. sausio 21 d.: 

Buvo praleista Rūtos J. Loyid 
(Goodyear, AZ) $100 auka Almos 
fondui, atminimui Juliaus Reka
šiaus. Labai atsiprašome. 

A a . Juliaus Rekašiaus atmi
nimui Irena Zulienė (ne Luliene), 
kaip buvo rašyta) aukojo $10. Labai 
atsiprašome. 

Jūsų nuoširdžios aukos yra labai 
vertinamos! Lietuvos Našlaičių 
globos komitetas, 2711 W. 71st 
Street, Chicago, IL 60629. Tel. 
773-476-2655. Fed. Tax LD. #36-
4124191. 


