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G. Petrikas metė kaltinimus Lietuvos pareigūnams

Šiuo metu G. Petrikas laikomas Los Angeles kalėjime.
Vilnius, kovo 3 d. (BNS) — Beveik dvejus metus JAV kalėjime laikomas buvęs praėjusiame dešimtmetyje bankrutavusio ir milijonus indėlių gyventojams negrąžinusio EBSW

susivienijimo prezidentas Gintaras
Petrikas tvirtina EBSW mokėjus atlyginimus keliems aukštiems valstybės p a r e i g ū n a m s , rašo dienraštis
„Lietuvos rytas".

Politinių partijų „ l i g o s " :
uždarumas i r bloga v a d y b a
Vilnius, kovo 3 d. (BNS) — Lie
tuvos partijos iki šiol tebėra uždaros
nuo visuomenės, partijų vadovai ati
t r ū k ę nuo partijos eilinių narių,
daugelio partijų nariai nebežino sa
vo atstovaujamų partijų programų,
ideologijos ir siekių.
Tokios išvados pateikiamos
penktadienį Vilniaus universiteto
Tarptautinių santykių ir politikos
mokslų institute (TSPMI) pristaty
tame projekte „Lietuvos politinės
partijos: struktūrinio ir funkcinio
pajėgumo tyrimas".
Tyrimą atliko VU TSPMI
ekspertai.
Kaip teigia projekto vykdytojai,
tyrimas pateikė gana netikėtų rezul
tatų.
„Lietuvoje partijoms priklauso
apie 2 proc. šalies gyventojų. Tai vie
nas žemiausių rodiklių Vidurio ir
Rytų Europoje. Kita vertus, tyrimo
rezultatai parodė, kad beveik ketvir
tis milijono Lietuvos gyventojų neat
meta galimybės būti vienos ar kitos
partijos nariais. Galima daryti išva
dą, jog partijoms trūksta aktyvumo
pritraukiant naujus narius", — teigė
projekto vadovas, VU TSPMI direk
toriaus pavaduotojas Algimantas
Jankauskas.
Vienas iš tyrimo vykdytojų, VU
TSPMI dėstytojas Alvidas Lukošaitis sakė, jog atlikus tyrimą paaiš
kėjo, kad Lietuvos partinės organi
zacijos visuomenei yra gana uždaros
„ir pačios partijos sąmoningai, spe
cialiai, sistemingai nelabai stengia
si, kad tas uždarumas būtų labiau
įveikiamas ir atsirastų didesnis at
virumas".

G. Petriko teigimu, susivieniji
mas šalies bankuose įsitvirtino to
dėl, kad dėl įtakos bankams susikir
to jo ir kai kurių tuo metu valdžioje
buvusių žmonių interesai. „Būtent
dėl to nepasidalijimo ir prasidėjo
EBSW žlugimas, — teigė G. Petri
kas.
Jis pripažino, kad buvęs Lietu
vos banko vadovas Romualdas Viso
kavičius, prieštaravęs, k a d EBSW
privatizuotų Valstybinį komercinį
banką bei k i t u s bankus, trukdė
EBSW susivienijimui.
G. Petriko teigimu, Lietuvos,
banko valdyba pati pasiūlė EBSW
įsigyti Valstybinio komercinio banko
akcijų.
„R. Visokavičius visaip bandė
sutrukdyti mums įsigyti Valstybinį
komercinį banką. Tad teko jį paša
linti. Mes iš tiesų inicijavome jam
baudžiamąją bylą — tai tapo pagrin
diniu argumentu atleisti R. Visoka
vičių", — sakė G. Petrikas.

Filmas apie
rugsėjo 11-ąją
sukamas
Vilniuje

„Be to, t y r i m a s taip pat parodė,
kad partinės organizacijos p<xkankamai centralizuotai yra valdomos ir
tai ypač išryškėja, kai ateina rimti
lemiami momentai partijų gyvenime
Vilnius, kovo 3 d. (BNS) — Tra
— reikia priimti svarbius sprendi
giškus 2001 metų rugsėjo 11-osios
mus, tarkime, dėl kandidatų sąrašų \ įvykius JAV įamžinsianti dokumen
rinkimuose. Tuomet susiduriama su tine juosta sukama Vilniuje.
vidinio demokratiškumo problemo
Dokumentinę juostą „Rugsėjo
mis, eilinių vietinių skyrių narių
11" televizijos kanalų „Discovery"
nuomonę dažnai pasistengia pa bei BBC užsakymu Vilniuje kuria
keisti centrinė vadovybė, partijos dvi bendrovės — lietuvių „Baltijos
filmų paslaugos" bei angių „Dangerous films", rašo „Lietuvos rytas".
Tragiškai istorijai apie New
York 2001 metais griuvusius bokš
tus dvynius ir juose palaidotus tūks
tančius žmonių nufilmuoti užsienie
čiai pasirinko Lietuvos sostinę. Per
tris savaites truksiančius filmavi
mus New York dangoraižiais virs ne
tik Vilniaus kultūros, pramogų ir
sporto rūmai (buvę VRM rūmai), bet
ir buvę Ledo rūmai.
Anglų režisieriaus Richard Dale
Alvidas Lukošaitis
kuriama juosta filmuojama remian
Eltos nuotr
tis tragedijos liudytojų pasakoji
mais. Juostos kūrėjai nufilmavo 60
vadovai", — sakė A. Lukošaitis.
interviu su tragediją išgyvenusiais
Anot politologo, dėl šios partijų
viršūnių ir apačių atskirties, vieti amerikiečiais.
Kino filme vaidins apie pus
nių skyrių vadovai neretai pažeria
griežtesnių p a s t a b ų partijų vado šimtis aktorių. Tarp jų — ir lietuvių
aktorių pavardės — Andrius Žeb
vams.
Be to, eiliniai nariai tyrimo me rauskas, Audrius Bružas, Ramūnas
tu nurodė ir partijos vadovų atskai Cicėnas, Leonardas Pobedonoscetomybės ir bendravimo su vietiniais vas, Rimantas Bagdzevičius.
skyriais problemas. Esą vietiniai
Kaip įtikinančiai suvaidinti tra
skyriai dažniausiai prisimenami tik
gedijos sūkuryje atsidūrusius filmo
t a m tikromis progomis a r iškilus herojus, aktorius mokė specialiai iš
konfliktams.
JAV atvykęs konsultantas. Filmuo
Skirtingai nei plačioji visuome jant specialiuosius efektus kūrėjams
talkino ir sostinės ugniagesiai.
nė,
Nukelta \ 6 psl.

J i s pripažįsta, kad vietoj R. Vi
sokavičiaus Lietuvos banko valdy
bos pirmininku tapęs Kazys Ratke
vičius buvo EBSW žmogus. Kaip ir
buvęs EBSW tarybos narys dabarti
nis Kauno viešbučio „Takioji Neris"
generalinis direktorius Sigitas Go
delis.
Tačiau tai buvę n e vieninteliai
aukšti pareigūnai, kuriems EBSW
mokėjusi pinigus.
P a s a k G. Petriko, EBSW etati
nis
N u k e l t a į 6 psl.
v

Siame
numeryje:
Iš ateitininkų veiklos.
Šv . Kazimierai, kur Tu?
„Agonija" ir p a r a n o j a .
Gimtosios n u o d ė m ė s
paslaptis.
Apie drąsią gimnazistę.
Menas, l i t e r a t ū r a ,
mokslas.
Mūsų šeimose.
Susitikimas su amfo.
Ginte Damušvte.
Mokinių projektas
Vasario 16-ajai.
J u o giliau \ mišką, tuo
d a u g i a u medžių.
Valiutų santykis
1 USD — 2.871 LT
1 EUR — 3.452 LT
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Iš Ateitininkų gyvenimo
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org

Kviečiame [ Čikagos
sendraugių susirinkimą
Čikagos ir jos apylinkių sen
draugių ateitininkų susirinkimas
įvyks sekmadienį, kovo 19 d., po 9
vai. šv. Mišių, Ateitininkų namuose,
Lemonte. Akademinėje programoje:
kun. dr. Kęstučio Trimako paskaita
.,Dinamiškasis ateitininkijos tri
kampis" ir komentarai (komentuo
jančiųjų pavardės bus paskelbtos
vėliau). Meninės programos tema:
„Tikiu gyvenimą — ne mirtį".

Los Angeles jaunieji ateitininkai su savo šeimos nariais ir globėjais aplankė pirmąsias katalikų misijas Kalifornijoje.

Los Angeles jaunųjų ateitininkų išvyka
Keliaujant po San Fernando misiją savo įspūdžius aprašo Žydra van der Sluys
.m. vasario 4 d. Los Angeles
Jaunieji ateitininkai apvaikščio
jaunučiai ir jauniai ateitinin jo visą gražiai išpuoselėtą misijos
kai važiavo i San Fernando teritoriją. Visi istoriniai kambariai ir
misiją. Energingos globėjos Vitos muziejus buvo aplankyti. Buvo labai
Vilkienės paragintos, išvykoje daly smagu ir prasminga mūsų dideliam
vavo net 10 seimų. Ilgas mašinų ka būriui ne tik vaikščioti kartu, bet ir
ravanas patraukė šiaurės link. San bendrauti lietuviškai. Vaikai vis
Fernando misija yra viena iš 21 šūktelėjo „žiūrėk!" „ateik čia!" savo
Kalifornijos misijų, išsidėsčiusių per tėvams ir draugams.
visą valstiją. Ji yra netoli lietuviškos
Įžengėm į storasienę misijos
Švento Kazimiero parapijos bažny bažnyčią trumpam susikaupimui,
čios. Šią misiją aplankė popiežius apžiūrėjom misijos įkūrėjo pran
Jonas Paulius II savo vizito 1987 m. ciškono DeLasuen ir pirmojo Kali
metu.
fornijos misionieriaus kun. Juniper

Serra skulptūras. Taip pat aplan
kėm šalia misijos įrengtą nepaprasto
grožio sodelį, kur palaidotas didis
žmogus — Bob Hope. Ir vaikai, ir jų
tėvai, pasiėmė daug istorinių žinių
apie Kalifornijos praeitį. Aplankėm
amatų dirbtuves, kur misionieriai
mokė indėnus verpti, austi, gaminti
pakinktus arkliams.
Ekskursiją baigėm suvenyrų
parduotuvėje. Visi sustojome nusifo
tografuoti atminimui prie gėlės pavi
dalo fontano misijos rytiniame sode
lyje.

Pasikeitė „Ateities" redaktorė

Prasidėjo balsavimas į
ŠAATarybą

S

Užbaigusi suredaguoti paskuti
nį 2005 m. „Ateities" numerį, iš re
daktorės pareigų pasitraukė vyr.
red. Živilė Šeporaitytė. Jauna ener
ginga žurnalistė, kurios suredaguo
tos „Ateitys" skyrė nemažai dėme
sio išeivijos ateitininkų veiklai, ir
kuri ieškojo
būdų grąžin
ti ateitininkišką tapaty
bę „Ateities"
žurnalui, at
sisveikino su
žurnalo reda
gavimu laiš
ku, pasiro
džiusiu Atei
tininkų elekt r on i n ėj e
konferencijo
je. Ji rašo:
Živilė Šeporaitytė
„Nuoširdžiai
d ė k o j u
visiems 'Ateities' bendraminčiams
už paramą ir idėjas. Gavau darbą
pagal savo specialybę visą darbo
dieną, o be to, studijuodama pasku
tiniame magistro kurse, turiu pa
rašyti magistro darbą. Dėl to ką tik
pasirodęs 27 „Ateities" numeris yra
paskutinis mano redaguotas".
Šeporaitytė toliau rašo: „Tikiu,
jog auganti ar jau užaugusi ateiti
ninkų ir prijaučiančiųjų žurnalistų
karta perims šį darbą ir 'Ateitis' at
sinaujinusi gyvuos toliau. Nepalieku
ateitininkijos. Stengsiuosi perduoti
savo patirtį, žinias ir kontaktus
'Ateitį' perimsiantiems žmonėms".

Kad nenustotų žurnalas eiti,
buvusi Ateitininkų federacijos vicepirm. Reda Sopranaitė yra sutikusi
kelis numerius suredaguoti, kol bus
surastas naujas „Ateities" redakto
rius. Laikinoji redaktorė yra suoraganizavusi ir pravedusi labai sėk
mingus žurnalistikos kursus mok
sleiviams ateitininkams Lietuvoje ir
pati yra katalikiško elektroninio
laikraščio http://bernardinai.lt
talkininkė.

Šiaurės Amerikos ateitininkų
tarybos rinkimai jau prasidėjo.
Balsavimo lapeliai buvo išsiųsti
kovo 1 d. paštu. Lapelių grąžinimo
terminas š.m. kovo 25 d. Balsavimo
klausimais galima kreiptis pas
ŠAAT rinkimų komisijos pirmininką
Praną Zaranką tel. 734 525-6771.

Skubiai ieškoma medžiagos

Studentai ir vyresni ateitininkai
norintys vadovauti š.m. Moksleivių
ateitininkų vasaros stovykloje Dai
navoje yra prašomi kreiptis pas
Dainę Narutytę Quinn el-paštu:
DLNQ@aol.com iki balandžio 1 d.
Moksleivių vasaros stovykla vyks
liepos 12- 23 d.

Šiuo metu yra ruošiama pirmoji
šių metų „Ateitis". Reda Sopranaitė
kreipėsi į spaudos bendradarbę Ra
munę Kubiliūtę, prašydama talkos
„sumedžioti" žinučių ir nuotraukų iš
išeivijos ateitininkų veiklos, bei
paraginti ateitininkus kuo greičiau
pateikti straipsnius naujam „Atei
ties" numeriui.
Pereitą savaitę el-paštu išsiųs
tame laiške Kubiliūtė kreipėsi į vi
sus ateitininkus, valdybų narius ir
globėjus, ir Čia pakartojami jos žo
džius tiems, kurie jos laiško negavo
ar primiršo jos raginimus: „Reda So
pranaitė kviečia mus parūpinti žinių
apie ateitininkų veikią šiapus At
lanto: susirinkimus, kursus, kitus
renginius... Trumpesnes žinutes
galite siųsti tiesiai man el-paštu:
r-kubiliu8@northwestern.edu
Nuotraukas ar ilgesnius straips
nius, siųskite tiesiog Redai ei. paštu:
reda@pilieciai.lt".
Kiek galime padėkime naujajai
redaktorei remdami savo žurnalą

Ieškomi vadovai MAS
vasaros stovyklai

Stipendijos magistro ir
doktorato studijoms
Lietuvių katalikų mokslo aka
demija skiria stipendijas paremti
studentus, siekiančius magistro ar
daktaro laipsnių. Susidomėję yra
prašomi kreiptis į Lithuanian
Catholic Academy of Sciences,
Inc. 37 Mary Crest Drive, Putnam,
CT 06260.
Šeštadienį, k o v o 25 d . k u n .
Arvydas Žygas praves gavėnios
rekolekcijas Ateitininkų namuo
se, Lemonte. Pažymėkite sau šią
datą ir planuokite dalyvauti.

Rytoj Ateitininkų namų
metinis susirinkimas
Ateitininkų namų metinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, kovo 5
d., 1 vai p.p., Ateitininkų namuose,
Lemonte. Tą pačią dieną, 9 vai ryto,
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje bus
aukojamos šv. Mišios už gyvus ir
mirusius Ateitininkų namų narius
ir rėmėjus.
Kviečiame visus narius bei rė
mėjus dalyvauti. Negalintys asme
niškai susirinkime būti, prašome
perduoti savo įgaliojimą kitam
susirinkime dalyvausiančiam.
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Šv. Kazimierai, kur Tu?
iandien kovo 4-oji, šv. Kazi
miero, Lietuvos jaunimo glo
bėjo, vienintelio iki šiol ofi
cialiai paskelbto mūsų tautos
šventojo, diena. Ar mes jį pažįsta
me, ar žinome, kas jis buvo, kada
gyveno, dėl ko nusipelnė ne kara
liaus, o šventojo vainiko?
Paminėjus šio šventojo vardą,
daugeliui mintyse švysteli triukš
mingos, spalvingos Kaziuko mugės
Vilniuje, šlamančios puošniomis ver
bomis, aidinčios molinių dūdelių me
lodijomis, Įdegančios gausius pre
kystalius apgulusiais praeiviais.
Amerikos lietuviai Kaziuko
muges taip pat gerai pažįsta —
tikrai geriau, negu šventąjį kara
laitį, kurio vardu jos pavadintos.
Kaziuko muges šioje šalyje išpopu
liarino lietuviai skautai. Norą pa
vadinimas ir pati mugės idėja at
liepia vilniškes Kaziuko muges,
bet skautiškosios mugės žymiai
nuo jų skiriasi. Visų pirma, tai
skautų organizacijos lėšų telkimo
renginiai. Be to, mugėje siūlomos
prekės — pačių skautų (su jų tėvų
talka) pagamintos, prie šių už
siėmimų praleidžiant daug žiemos
vakarų ir savaitgalių. Jaunuo
liams ir vaikams tai tikra tar
pusavio bendradarbiavimo, pasiry
žimo dirbti bendram tikslui pamo
ka. Jie išmoksta daug įdomių dar
belių, gali panaudoti savo kūry
bingumą, įgyvendinti vien vaizduo
tėje blyksčiojančias idėjas. Kiek
vienas tuntas, draugovė, skiltis
(nuo vyriausių iki jauniausių sesių
ir brolių) stengiasi kuo geriau
pasiruošti Kaziuko mugei, nes tik
tokiu būdu gali patraukti lankyto
jus prie savo prekystalio ir užsi
dirbti veiklai reikalingų pinigų.
Ar, besidžiaugdami lietuvių
skautų darbštumu, sumanumu ir
meile savo organizacijai, drįstume
paklausti, kiek jų iš tikrųjų žino,
kas gi tas Kaziukas, kurio vardu
pavadintos pavasarinės skautiškos
mugės? Galbūt būtume maloniai
nustebinti, kai visi — nuo mažųjų
vilkiukų, bebriukų, paukštyčių,
ūdryčių, iki garbaus amžiaus filis
terių, net įsižeistų, kad kažkas
drįsta abejoti jų žiniomis apie šv.
Kazimierą.

Š

Ses. Mercedes, SSC. „Šventasis Kazimieras''.

„AGONIJA" IR PARANOJA
VYTAUTAS BIELIAUSKAS
Neseniai mane pasiekė trijų
puslapių laiškas lietuvių kalba, su
„Draugo" kaip siuntėjo adresu.
Laiškas nepasirašytas, pavadintas
„Draugo agonija". Pradėjęs skaityti,
greit pastebėjau, kad čia turima
reikalo ne su paprastu reklamas
siundančiuoju, bet su asmeniu, no
rinčiu atkreipti dėmesį ir kažką
ypatinga pasakyti. Norėdamas tokį
su giliom pretenzijom tautietį pa
gerbti, prisiverčiau perskaityti visą
laišką.
Kadangi laiške yra sakoma, kad
jis yra rašomas dienraštį „Draugą"
gerbiančiųjų, nutariau pasidalinti su
„Draugo" redakcija ir jo skaitytojais
kai kuriomis mintimis, kurias many
je sukėlė šis rašinys.
Kiek suprantu, rašinio tekstas
buvo išsiuntinėtas ne tik Čikagos
apylinkėse, bet ir kitose JAV vie
tovėse, ir dėl to jį reiktų vadinti ne
laišku, o aplinkraščiu. Aplinkraščio
autorius, o gal redaktorius, yra iš
silavinęs, apsiskaitęs ir apskritai
protaujantis žmogus. Savo intelek
tualiniam aukštumui pabrėžti jis
naudodamasis „Lietuvių enciklope
dija", pateikia gana tikslius, medi
ciniškus agonijos ir konvulsijos ap
rašymus. Mediciniškas charakteris
tikas jis papildo taip pat teisingais,
„psichologiniais" būdvardžiais. Ap
linkraštyje yra vartojama graži lie
tuvių kalba. Bet visa tai turi dau
giau reikalo su forma, o ne su tu
riniu. Rašinio turinys yra pilnas kri
tikos, pagiežos ir pykčio. Ten yra kri
tikuojami kai kurie „Draugo" vado
vybės žmonės, paminint jų pavardes.
Kai kurie negatyviai pristatomi fak
tai peržengia ribas ir turbūt jų
teisingumą. Apkaltinamųjų žmonių
vadinimas: „biznį susideginęs beda
lis", „proto bokštas", „nusidėjėlis
Illinois valstijai" ir pan., reiškia jau

ne kritiką, bet asmenišką kitų nie
kinimą, kas tikrai netiktų protingam
inteligentui.
Kyla klausimas, ko buvo siekia
ma šiuo aplinkraščiu? Padėti
„Draugui", dalį jo vadovybės ir jo
redakciją asmeniškai niekinant?
Siūlant hipotezę, kad dienraštis yra
„konvulsijose ir mirties agonijoje"?
Tai yra įdomūs išsireiškimai, susiję
su autoriaus (ar autorių) psichiniu
stoviu, nes įtarinėjimai, užgaulioji
mai, agresyvus pyktis dažniausiai
yra susiję su psichiniais sutrikimais,
kurie yra bene tikras pagrindas
šiam „didžiojo užmojo" aplinkraščiui.
Šia proga norėčiau taip pat paci
tuoti Lietuvoje 1993 in. išleistą
„Psichologijos žodyną", kuriame yra
pateikiamas toks paranojos aprašy
mas: „psichikos sutrikimas — nuola
tiniai kliedesiai (dažniausiai perse
kiojimo arba didybės). Tie kliedesiai
yra stabilūs, jų negalima įveikti
psichikos korekcija. Paranoja pap
rastai nesukelia asmenybės defekto
ar intelekto susilpnėjimo. Ilgainiui
paranoikas ima konfliktuoti su ap
linka: rašinėti skundus, bylinėtis
teismuose. Kartais konfliktiškumas
reiškiasi tiesiogine agresija". Siūlau
palyginti šį žodyno aprašymą su
mano aukščiau duotomis aplink
raščio autoriaus charakteristikomis
ir padaryti išvadą dėl galimos šio
žmogaus diagnozės. Turint galvoje,
kad mes turime reikalo su asmeniu
(ar asmenimis) su psichiniais sutri
kimais, turėtume tam rašiniui skirti
kiek galima mažiau dėmesio, o jei
kas žinotų viso šio reikalo iniciato
rius, turėtų ieškoti būdų jiems
padėti, nes gaila žmonių, kurie išlei
džia tiek daug pinigų ir išeikvoja
visą savo energiją, norėdami kovoti
su savo sukurtomis iliuzijomis. Nėra
reikalo „Draugui" priimti agonijos
diagnozės, nes jis yra gyvas, tvirtas
ir pilnas ateities.

O kaip su ateitininkais? Šis
šventasis juk yra paskirtas Lie
tuvos jaunimo globėju, į kurį
kiekvienas jaunuolis (ir nejaunuolis) gali kreiptis, kai apninka prob
lemos, rūpesčiai, nesėkmės. Juk
visi žinome, kad šiais laikais jauni
mas nestokoja nei problemų, nei
rūpesčių. Galbūt modernios tech
nologijos eroje daugeliui atrodo lyg
nepatogu ieškoti „senoviško šven
tojo" (ir dar karalaičio!) pagalbos
ar užtarimo. Tam yra draugai, in
ternetas, sociologai ir psichologai,
kurie gali padėti bet kokias gyve
nimo painiavas išnarplioti. Jeigu
taip, jeigu kreipimasis į dangiš
kuosius užtarėjus jau nereikalin
gas, tad dėl ko tas narkotikų var
tojimas, girtavimas, depresijos, sa
vižudybės? Galbūt laikas mūsų lie
tuviškam jaunimui (ir šiapus At
lanto, ir prie Baltijos jūros) pri
minti tikrąją gyvenimo prasmę,
kurią rado šv. Kazimieras ir kuria
mielai pasidalintų su jo globos
ieškančiais jaunuoliais.
Bet kur šio šventojo karalaičio
ieškoti, kas su juo šių dienų jau
nuolius supažindins? Ar Bažnyčia
(nedaug yra lietuvių kunigų, kurie
rūpinasi būtent mūsų jaunimo
sielovada), ar organizacijų vado
vai? Tėvai? Tikybos pamokų moky
tojai lit. mokyklose?
Daugelis galbūt žino, kad Vil
niaus arkikatedroje, sidabru ir
prabanga spindinčioje šoninėje
koplyčioje, ilsisi šventojo karalai
čio palaikai. Bet vargiai ten, toje pra
bangoje rasime šv. Kazimierą. Ne
pamirškime, kad jo netraukė kara
liškų rūmų blizgučiai. Jį greičiau
pamatysime, suklupusį prie kate
dros durų, paskendusį maldoje... O
gal sutiksime vaikščiojantį skau
tiškoje Kaziuko mugėje, kai pažvelg
sime į besišypsančius, kupinus
entuziazmo mūsų jaunimo veidus.
Apsilankykime šiemet ruošia
mose Kaziuko mugėse (jos kovo
pradžioje rengiamos kone visuose
lietuvių telkiniuose), paremkime
skautų pastangas, pasidairykime
jose ir šventojo Kazimiero — ne
abejojame, kad jį rasime tarp gra
žiai ir prasmingai laiką leidžiančių
lietuvių jaunuolių.

GYVYBES APSAUGA
Popiežius Benediktas XVI gyvy
bės apsaugą pavadino nauja pagrin
dine socialinio klausimo dalimi. Sau
sio 27 d. kreipdamasis į Italijos
krikščionių darbininkų sąjungos
atstovus, popiežius pabrėžė, jog gy
vybės nuo jos prasidėjimo momento
iki natūralios mirties gynimas visur,
kur jai gresia pavojus ir kur ji engia
ma, yra aukščiausia etinė pareiga.
Šios pastangos nuosekliai taip pat
turėtų apimti visas neturto, neteisin

gumo ir išstūmimo į paribį formas.
Demokratinė visuomenė, pasak
popiežiaus, negali atsisakyti etinių
vertybių. „Demokratija be vertybių
nesunkiai, kaip rodo istorija, virsta
atviru ir užslėptu totalitarizmu", —
sakė jis. Popiežius ragino darbinin
kus katalikus būti ištikimus Bažny
čiai. Sykiu jis akcentavo sekmadie
nio kaip nedarbo dienos reikšmę:
sekmadienio nevalia paversti tokia
pat diena, kaip ir kitos.
BŽ

ŽMOGAUS GYVYBE — SVARBIAUSIA
VERTYBĖ
Popiežius Benediktas XVI rei
kalavo sergančios, neįgalios bei ne
gimusios gyvybės apsaugos gerovės
visuomenėse. „Kiekviena žmogaus
gyvybė, kaip tokia, gintina bei ska
tintina", — sakė jis vasario 5 d. Šv.
Petro aikštėje. Benediktas XVI at
kreipė dėmesį, jog gerovės visuome

nėse gyvybė aukštinama, kol teikia
malonumą, tačiau nebegerbiama,
kai yra serganti ar neįgali. „Gyvybės
kutūra" turi remtis dėmesingumu
bei atida kitam. „Žmogaus gyvybė
yra svarbiausia vertybė", — pabrėžė
popiežius tą dieną Italijoje švęstos
Gyvybės dienos proga.
BŽ
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GIMTOSIOS NUODĖMES
PASLAPTIS
KUN. VIKTORAS RIMŠELIS
Šv. Rašte gimtoji nuodėmė pri
statoma kaip neatpirkto žmogaus
būklė, kurioje prieš Dievą visa žmo
nija turi kaltumo žymę. Evangeli
joje randame užuominų apie kaltu
mą visos žmonijos, kuri turėjo būti
atpirkta, Šv. Lukas rašo, kad „Mi
nioms susirenkant, Jėzus pradėjo
sakyti: — šita giminė yra nelaba
giminė" (Lk. 11,29). Jonas Krikšty
tojas ir paskui pats Jėzus tvirtino,
kad reikia daryti atgailą ir pasi
keisi. Taigi visų pirma reikia pripa
žinti, kad esame nusikaltėliai, esa
me prieš Dievą kalti. Jonas Krikš
tytojas kalba apie pasaulio nuodėmę.
Pamatęs Kristų, jis prabilo, saky
damas: „Štai Dievo Avinėlis, kuris
naikina pasaulio nuodėmę" (Jn.
2,20). Tas pasaulis Jono Evangelijoje
yra dar neatpirkta žmonija, kurios
kaltę galės panaikinti Jėzus kaip
sutaikymo auka. Panašiai ir šv.
Paulius kalba apie neatpirktos žmo
nijos kaltumą. Neatpirktus žmones
vadina neklusnumo vaikais.
Šv. Pauliaus mokslas apie gim
tąją nuodėmę eina iš žydų tradici
jos. Senajame Testamente randame
daug vietų, kur aiškiai sakoma, kad
žmogus visai be savo asmeninio vei
kimo gimdamas patenka neišvengia
mai į visiems bendrą kaltumo būklę.
Izaijas tą išrinktosios tautos są
monę ir tikėjimą nusako tardamas:
„Štai kaltėje esu gimęs ir nuodėmėje
mane pradėjo motina". Paulius sten
gėsi jrodyti, kad visi žydai ir pagonys
turėjo gauti išgelbėjimą, kurį paruo
šė Dievas per Jėzų Kristų. Kitaip
niekas negali įeiti į amžiną gyve
nimą. Senojo Testamento žmogus
jautėsi išjungtas iš Dievo draugys
tės, ypač po mirties. Žydai tikėjo,
kad ir aukščiausi jų tautos asmenys,
didieji herojai ir pranašai be iš

imties po mirties turėjo būti mi
rusiųjų
buveinėje,
vadinamoje
„šeol". Taigi po tokio artimo ben
dravimo su Dievybe išorinio kulto ir
aukų keliu šioje žemėje po mirties
visi sielos santykiai su Dievu, pagal
žydų tikėjimą, turėjo būti nutraukti.
Psalmininkas šitaip kalba Dievui:
„Nes mirtyje nėra kas atsimintų
tave; mirusiųjų buveinėje kas tave
šlovina?" (Ps.6,6). Tikėjimas apie
santykių nutraukimą su Dievu po
mirtiniame gyvenime rodo, kaip gi
lią sąmonę Izraelio tauta turėjo, kad
žmogus yra visą laiką kaltas prieš
Dievą.
Mirtį pristatydamas kaip pirmo
sios nuodėmės bendrininkę, Paulius
dramatiškai kalbėjo žydams apie
neatpirkto žmogaus būklę. Laiške
romiečiams jis sako: „Kaip per vieną
žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį ir per
nuodėmę mirtis, ir taip mirtis perėjo
į visus žmones, kadangi visi jame
nusidėjo" (Rm. 5,12). Labai opus mū
sų laikų teologijos klausimas, kaip
tas visuotinas kaltumas arba kaip
gimtoji nuodėmė perėjo į visą žmoni
ją. Šv. Paulius aiškiai suriša tą kal
tumą su pirmojo žmogaus nepaklus
numu Dievui. Senovėje visos tautos,
taigi ir Izraelio tauta, labai gerai ži
nojo ir buvo patyrusi, kaip vieno
žmogaus veikla turi pasekmės visai
grupei, kuriai jis priklausė. Visa
tauta nešdavo atsakomybę už savo
genties vado darbus, tarsi jie visi
dalyvautų vado veikime. Šitai mes
vadiname solidarumu. Šiandien teo
logai nekalba apie gimtosios nuodė
mės perėjimą į žmoniją gimimo ke
liu, bet daug kalba apie solidarumą,
nes mes visi esame tos pačios pri
gimties, taigi skirti tam pačiam li
kimui, be atpirkimo skirti atskyri
mui nuo Dievo regėjimo. Nei Sena
jame, nei Naujajame Testamentuo
se, nors duota žinia apie pirmojo
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žmogaus nusikaltimą, nekalbama,
kad tas kaltumas perėjo gimimo
keliu, bet nurodoma į visos žmonijos
solidarumą.
Tačiau tik solidarumu negalima
duoti atsakymo gimtosios nuodėmės
problemai, nes iš solidarumo seka
labiau juridinės, nei moralinės pa
sekmės. O prieš Dievą žmogus yra
kaltas morališkai. Taigi šis solidaru
mas turi būti visai skirtingas ir
ypatingas, Dievo kuriančioje veiklo
je numatytas ir surištas su Jo Sū
naus įsikūjinimu, kad atpirktų visą
žmonių giminę. Apie pirmąją nuo
dėmę žinia, pasiekusi žmogaus protą
apreiškimo keliu, visą laiką stovi
prieš mus, kaip Dievo ir žmogaus
santykių didžioji paslaptis. Šian
dieną moderniųjų mokslų šviesoje
yra žinoma, kad visos gyvulių rūšys
perėjo ilgus vystymosi periodus. Tai
gi ir žmogus savo prigimtyje turėjo
evoliuciją, kol priėjo prie dvasinės
sąmonės. O kada ir kuriame pe
riode Dievas įkvėpė dvasinę sielą,
niekas nepasakys. Vargiai ar pa
siseks mokslininkams surasti, kada
žmogus pasidarė visai sąmoningas
ir morališkai atsakingas. Evoliucijos
moksle yra vadinamoji poligenizmo
teorija, kuri tvirtina, kad žmonės
turėjo išsivystyti iš keletos gyvūnų
rūšių. Bet tai tik teorija. Ir tuo atve
ju žmonės būtų vis dėlto tos pačios
prigimties. Todėl teologai kalba,
ryšium su šių dienų žinomais evoliu
cijos duomenimis, kad pirmoji
nuodėmė galėjo būti kolektyvinė,
atseit, padaryta ne vieno žmogaus, o
solidarumo keliu perėjusi į visą žmo
niją.
Jie sako, kad jeigu nebuvo etni
nio ir biologinio Adomo, kaip nusako
Šv. Raštas, buvo Adomas pagal teo
loginį supratimą. Atseit, vienas žmo
gus iš Dievo neapsprendžiamo pa
tvarkymo savo dideliu Dievui nusi
kaltimu iš solidarumo padare kaltus

visus žmones. Pagal tai, jeigu tik
kas turi žmogaus prigimtį, turi būti
gimtosios nuodėmės paliestas.
Teologiniai mokslai išvystė
daug teorijų, siekiančių nušviesti
gimtosios nuodėmės esmę. Mūsų
laikų teologai, kaip Kari Rahner,
mano ir aiškina, kad tai yra žmo
gaus prigimtyje trūkumas dieviško
sios malonės, be kurios neatpirktas
žmogus negali Dievo mylėti, kaip jis
privalėtų. Bet ta nuodėmė, atrodo,
neatsako į biblinę gimtosios nuo
dėmės sampratą, nes įkvėptieji raš
tai kalba apie kiekvieno žmogaus
kaltumą prieš Dievą, nors tas kal
tumas yra skirtingas nuo užtraukto
jo savo asmeniniu nusikaltimu.
Gimtoji nuodėmė pagal Šv. Rašto
mintį yra palietusi visą žmogaus
prigimties tikrovę ir suardžiusi pir
minę tvarką.
Todėl po įvykusio atpirkimo iš
Dievo pusės yra duotas krikšto nu
teisinimas. Naujojo Testamento raš
tuose tas nuteisinimas pristatomas
kaip naujas atgimimas. Kristui Ni
kodemas sako: „Jei kas neatgims iš
vandens ir Šventosios Dvasios, tas
negalės įeiti į Dievo karalystę" (Jn.
6,5). Iš Dievo pusės, kaip moko šv.
Paulius, yra tai naujas sutvėrimas
(2 Kor.5,17). Žinoma, be Dievo visa
galybės ir Jo numatymo nieko negali
atsitikti. Todėl ir gimtoji nuodėmė
buvo leista, kad paskui ateitų dar
gausesnis žmogaus giminės atpirki
mas. Mums neprieinami Dievo kūri
mo keliai. Dievo kūryba nepasibaigė
su žmogaus atsiradimu pasaulyje.
Dievas neturi laiko. Gyvendamas
amžinybėje, Jis kuria dar ir šian
dien, įsiterpdamas į žmogaus istori
ją. Žmogaus atpirkimas ir jo naujas
atgimimas yra aukščiausioji Dievo
kūryba. Ir mes esame į šią kūrybą
įtraukti, ir veikiame drauge su
Dievu.
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H A R O L D WASHINGTON:
M E R A S , MYLĖJĘS ŽMONES (IR PAPŪGAS)
MONIKA BONCKUTE
Niekam ne naujiena, kad Či
kagos politinė scena visoje JAV gar
sėja skaidrumo trūkumu ir nuolat
besitęsiančiais korupcijos šleifais.
Tokiu metu, kai meras Richard M.
Daley įnirtingai kratosi korumpuoto
politiko etiketės, kai finalo link artė
ja buvusio gubernatoriaus Dan Ryan
teismas, Čikagos viešojoje bibliote
koje atidaryta paroda, skirta vienam
žymiausių trečiojo JAV miesto merų,
pirmajam ir kol kas vieninteliam
juodaodžiui Čikagos vadovui Harald
Washington.
Parodą sudaro gausūs įvairių
formatų dokumentai: sutartys, dek
retai ir pan., tačiau svarbiausia eks
pozicijoje, pavadintoje „Called to the
Challenge: The Legacy of Harold
Washington", yra nuotraukos, kurio
se 42-asis Čikagos meras įamžintas
susirinkimuose, sakantis kalbas,
prisaikdinimo ceremonijoje ir, gali
ausiai, kasdieniame darbo kabinete,
kur meras 1987 m. mirė, nebaigęs
ambicingos antrosios kadencijos.
H. Washington gimė 1922 m. Jo
tėvas, advokatas, dvasininkas ir
politikas Roy Washington pasisten
gė, kad Harold įgytų gerą išsilavi
nimą, be to, jis sūnui nuolat primin
davo apie išsilavinusio žmogaus pa
reigą būti naudingam savo bendra
piliečiams. Būsimasis meras įgijo
prestižinį išsilavinimą, ypač turint
omenyje, kad afroamerikiečiams tuo
metu nebuvo lengva siekti aukštojo
mokslo. H. Washington iš pradžių
baigė Roosevelt College, o po to, pa
sekęs tėvo pėdomis, Northwestern
University įgijo advokato specialybę.
H. VVashington gana anksti pradėjo
politiko karjerą. Jau 1965 m. jis iš
garsėjo nacionaliniu mastu, kaip
vienas pagrindinių oficialaus įstaty
mo, kuriuo dr. Martin Luther King,

Harold VVashington.
„In The Times" nuotr.

Jr. gimtadienis būtų įteisintas kaip
minėtina diena.
1976 m. H. Washington išrink
tas Illinois valstijos senatoriumi, o
1980 m. būsimasis Čikagos meras
pateko į JAV Atstovų rūmus.
Pirmą kartą tapti miesto meru
H. \Vashington mėgino 1977 m., ta
čiau nesėkmingai. Antrą kartą savo
kandidatūrą mero rinkimuose H.
VVashington iškėlė 1982 m. Jo vykdy
ta rinkimų kampanija, nors ir nebu
vo lengva, tačiau iki šiol laikoma
viena geriausių puikiai strategiškai
suplanuotų rinkimų kampanijų
JAV.
1983 m. daugelio vadinamas
„mūsų Harold" juodaodis politikas
pirmą kartą miesto istorijoje buvo
prisaikdintas meru. 1987 m. H. VVa
shington buvo perrinktas, tačiau dar
tais pačiais metais buvo rastas negy
vas, sukniubęs ant savo darbo stalo.
Tarp geriausiai žinomų W. VVa
shington įgyvendintų projektų daž
niausiai minimi šie: O'Hare oro
uosto išplėtimas bei Viešosios bib
liotekos statyba. Politikos žinovai
teigia, kad būtent šiuose projektuo
se. H. VVashington atsiskleidė kaip

K

opiame į kalnus, važiuojame kalnų autobu
siuku į kefurių kilometrų aukščio Ai-Petri
viršukalnę, gėrimės debesimis, plaukiojančiais po
kojomis, aikčiojame, kai autobusiukas daro staigų
posūkį ties bedugnėmis... Kokia nuostabi jūra, iš
tirpusi saulėtoje migloje! Pirmoji pažintis su kal
nais iš taip arti pavergia visiems laikams! Tiesa, aš
jau mačiau didingą, ledynais spindintį Uralą, va
žiuodama į Vorkutą, bet tai buvo tik pažintis iš to
liau: neteko pajusti kalnų alsavimo tiesiog į veidą iš
taip arti! O tas kalnų alsavimas, ta kalnų dvasia!...
Kai žvelgi į mėlynus kalnagūbrius, susiliejančius
su dangaus skliautu, prabunda ilgesys ir noras eiti
vis tolyn ir tolyn, išnykti, susilieti su kalnais ir
dangumi, niekada nebesugrįžti į žemę...
Rodosi, toje mėlynuojančioje, masinančioje
begalybėje — pati amžinybė laukia parimusi
tarpeklių šešėlyje, kad priglaustų sielą, išvaduotų
nuo žmonių šurmulio, triukšmo, beprasmybės...
Čia oras tyras, lyg šaltinio vanduo, o tyla — gili ir
paslaptinga, lyg dangaus bedugnė...
Jaltoje praleidžiame visą atostogų mėnesį ir
grįžtame gerokai pailsėję ir laimingi. Kai įeinu į
gydytojų susirinkimą ryte — į „penkiaminutę", visi
mane išvydę, aikteli! Atrodau juodai įdegusi, baltai
išdegę nuo saulės tik plaukai!
* * *

Ruduo ypatingai sunkus: prasideda gripo epi
demija ir juodas darbas dėl daugybės ligonių apy
linkėje... Likimas man vėl parodo savo pirštą: vieną
rytą pabudusi, nepajėgiu atsikelti iš lovos. Svaigsta
galva, pykina vemti, kambarys man atrodo pilnas
dūmų. Atsikeliu ir paėjusi vos porą žingsnių, įsi
tvėrusi sienos, nes neišlaikau lygsvaros, griūvu...
Klausiu vyro, iš kur tie dūmai kambaryje, o jis tik
nustebęs žiūri į mane, nes kambaryje nėra jokių
dūmų. Vyras labai išsigąsta, kai aš svyrinėju po
kambarį, tarsi girta, laikydamas: sienų' .. Iškviesta

puikus diplomatas, kuriam pavyko
bendram darbui sutelkti skirtingas
interesų grupes. Merui netikėtai mi
rus, dar nebaigtą statyti biblioteką
buvo nutarta pavadinti Harold VVa
shington viešąją biblioteka. Taip ji
vadinama ir šiuo metu.
Be didžiųjų projektų, H. Washington iki šiol atsimenamas kaip
Hyde Park netikėtai įsikūrusių Či
kagos klimatui nebūdingų žalsvųjų
papūgų (paraąueets) mylėtojas. Kal
bama, kad meras asmeniškai rūpi
nosi, jog šiltųjų kraštų paukščiams
būtų suorganizuoti būstai, kur jie
galėtų sėkmingai peržiemoti.
Paroda H. Washington vardo
bibliotekoje, prie kurios statybos
meras tiek daug prisidėjo, ypatinga
tuo, kad joje eksponuojami unikalūs
kadrai, atspindintys įvairialypę me
ro veiklą. Nuotraukas parodai atrin
ko buvęs asmeninis mero fotografas

Antonio Dickey.
A. Dickey teigimu, H. VVashing
ton iš kitų metų išsiskyrė tuo, kad
buvo ypač nuoširdus bei atviras. Tuo
pat metu jiš suvokė, kokią svarbą
geram miesto vadovo įvaizdžiui turi
viešumas, todėl visuomet leidosi fo
tografuojamas beveik visomis aplin
kybėmis. Kai kas šį meto žingsnį
laikė garbėtroškiškumu, tačiau,
žvelgiant iš šiokios tokios laiko per
spektyvos, visuomenė dėl to tik lai
mėjo: šiandien Viešojoje bibliotekoje
saugoma ypač įdomi ir nepaprastai
gausi kolekcija, atspindinti vieno
charizmatiškiausių ir veikliausių
merų Čikagos istorijoje darbo metus.
Apsilankius minėtoje parodoje,
nesunku įsitikinti, kad nuotraukos,
kuriose užfiksuota H. VVashington
veikla, jau dabar yra įdomūs ir
dėmesio verti istoriniai objektai.
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Herold Washington vardo biblioteka Čikagos miesto centre.
Chriss Arrakeen nuotr.

t

PARTIZANO DUKTĖ
H dalis
TERESĖ
TUMĖNAITĖ-PABERAUENĖ
Nr. 6
greitosios pagalbos felčerė nuveža mane į ligoninę,
kur išsyk paguldo į neurologinį skyrių. Prasideda
tyrimai, kviečiami iš Vilniaus įvairiausi konsultan
tai, bet mano diagnozė niekam neaiški, o sveikatos
būklė tik blogėja... Nepajėgiu pakilti iš lovos, atsi
randa dusulys, širdies plakimai. Geriu įvairius,
aklai man kolegų skiriamus, vaistus. Taip „prasivolioju" neuroliginiame skyriuje porą mėnesių,
kol vyras, netekęs kantrybės, išveža mane ir pagul
do į Antakalnio klinikų kardiologinį skyrių.
Prisideda ir Vilniuje dirbantys kurso draugai, todėl
man iš naujo atliekami įvairiausi tyrimai, konsul
tuoja profesoriai... Deja, mano liga ir toliau niekam
neaiški!
ieną naktį, miegodama neramiu „ligonines
miegu", susapnuoju keistą sapną. Mane vėl
aplanko jaunų dienų draugas Juozas. Sapne neži
nau, kad jis žuvęs prieš keletą metų, atrodo jaunas
ir žvalus. Kaip kadaise studentų bendrabutyje,
šaunus, pasipuošęs ir linksmas, Juozas pakviečia
mane į restoraną. Sakosi, norįs pašokti, pakalbėti...
Aš sutinku, ir mes ateiname į kažkokį restoraną.
Keista, bet aplinkui — gili naktis, nei žmonių, nei
šviesų!... Lyg vaiduokliai įeiname į restorano
vestibiulį pro užrakintas duris. Vestibiulyje dega
tik blausi lempute .r — ne gyvos dvasios' .Juozas

V

paduoda man iš kažkur atsiradusią baltą rankinę
ir sako:
— Eik, persirenk tuo, ką rankinėje rasi! Tavo
drabužiai netinka iškilmingam vakarui!
— Ir kokiam čia iškilmingam vakarui, jei nėra
nė vieno žmogaus?! — pagalvoju, bet paklausau ir
nueinu persirengti. Atidariusi rankinę, randu ilgą,
baltą, labai gražią suknelę, baltus batukus ir ilgai
nelaukusi persirengiu. Pažvelgiu į veidrodį ir —
nepažįstu savęs! Iš prieblandoje boluojančio vei
drodžio į mane žvelgia jauna, liekna gražuolė, il
gais auksiniais plaukais ir nuostabiu veidu! Esu
tokia daili, kokia net nesvajojau būti! Kai išeinu į
vestibiulį, staiga sušvinta visi sietynai, o paslaptin
ga tyli muzika suskamba lyg grotų nematomas
orkestras. Juozas ima mane už parankės, einam į
salę. Salė tuščia, nei žmonių, nei staliukų, nei
padavėjų...
— Pašoksime? Kaip kadaise studentų ben
drabučio salėje! — Juozas apkabina mane, ir mes pasileidžiame valso ritmu, sukamės, sukamės, apsvai
gę nuo šokio vis greičiau ir greičiau! Tarsi sparnų
nešami skraidome po tuščią salę. Taip nuostabu vėl
šokti, nejaučiant skausmo, nuovargio, pamiršus,
kad jau gerą pusmetį vos pakylu iš ligoninės lovos.
Juozas palinksta ir įdėmiai pažvelgia man į akis...
— Tekėk už manęs! Aš visada tave mylėjau, tik
tu nenorėjai to suprasti!
— Bet, Juozai!... Aš esu ištekėjusi, be to, tu
man tik draugas. Aš nemyliu tavęs!
— Ten, kur mes dabar eisime, visa tai, ką tu
sakai, jau nebebus svarbu... — Juozas šypsosi, o aš
staiga prisimenu, kad jis seniai miręs!
Pašoku, išpilta šalto prakaito! Mane dar gau
bia sapne patirtas jausmas, dar girdžiu ausyse
nuostabią muziką, dar esu apkvaitusi nuo šokio...
Ką visa tai reiškia? Tarsi ne sapnas, o tikrovė, ir
buvo tokia reali, kad dar jaučiu Juozo ranką ant
savo iiomens
Bus daugiau.
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,,Vivattur" parodoje —
pasiūlymai laisvalaikiui

C. Petrikas metė kaltinimus Lietuvos pareigūnams

Atkelta iš 1 psl.
darbuotojas buvo dabartinis Lietu
vos banko vadovas Reinoldijus Šar
kinas, prieš dešimtmetį buvęs finan
sų ministro pavaduotoju ir Valstybi
nio komercinio banko akcininkų su
sirinkimuose atstovavo valstybei
priklausančioms banko akcijoms.
Jis taip pat pripažįsta, kad pa
grindinius sprendimus priimdavo ne
K. Ratkevičius ir ne R. Šarkinas, o
tuometinis premjeras Adolfas Šleže
vičius, su kuriuo G. Petrikas teigia
„bendradarbiavęs visais lygiais".
A. Šleževičius, anot G. Petriko,
kelis kartus prašė, kad sutiktų į ban
kų privatizaciją įleisti jo žmones.
G. Petrikas taip pat tvirtino, kad
jis asmeniškai derino kandidato į
Lietuvos banko vadovus reikalus su
tuometiniu prezidentu Algirdu Bra
zausku.
Gedimino
Savickio
(ELTA)
nuotr.
G. Petriko paminėti asmenys —
Teatrališkas „Vivattur" parodos atidarymą
R. Šarkinas, K. Ratkevičius, A. Šle
Vilnius, kovo 3 d. (ELTA) — vos miestai, rajonų savivaldybės, in ževičius, S. Godelis buvo iškviesti į
Šių metų sezono naujienas, jau po formacijos centrai, muziejai, saugo EBSW problemas tyrusią laikinąją
puliarius ir dar nežinomus Lietuvos mos teritorijos, didžiosios turizmo Seimo komisiją ir ten davė parody
ir užsienio kelionių maršrutus pris agentūros ir kaimo sodybos. Lietu mus.
tatys tarptautinės turizmo, sporto ir vos kelionių organizatoriai ir kelio
Lietuvos banko vadovas R. Šar
laisvalaikio parodos „Vivattur 2006" nių agentūros pateiks 2006-ųjų sezo kinas jau pareiškė ketinąs kreiptis į
no naujienas, oro ir autobusų ben teisėsaugos institucijas dėl šmeižto.
dalyviai.
„Litexpo" rūmuose penktadienį drovės supažindins su kelionių
„Noriu visiškai paneigti pateik
dvyliktą kartą duris atveriančioje maršrutais.
tus teiginius, kurie liečia mane —
parodoje šiemet užregistruotas re
Besidomintys vis labiau populia asmeniškai su Petriku nesu niekada
kordinis dalyvių skaičius — 264.
rėjančiu vietiniu turizmu galės dau bendravęs, jokių reikalų su juo nesu
Palyginti su praėjusiais metais, giau sužinoti apie poilsį kaimo sody turėjęs, išskyrus tuos, kurie buvo ak
parodoje „Vivattur 2006" dalyvaus bose, populiarius turistinius marš cininkų susirinkimuose (tuometinio
12 proc. daugiau turizmo ir laisva rutus po Lietuvos regionus, miestus Valstybinio komercinio banko —
ir miestelius, žygius dviračiais, bai red.) ar panašiai. Dėl informacijos,
laikio verslo atstovų.
Savo paslaugas pristato Lietu darėmis ar plaustais.
kad buvo mokami pinigai, kad atsto
vautų akcininkų susirinkimuose —

Pusė suaugusiųjų t u r i padidėjusį
kraujo spaudimą
Vilnius, kovo 3 d. (BNS) — Pu
sės suaugusių Lietuvos gyventojų
kraujospūdis yra padidėjęs, todėl yra
rizika, kad juos ištiks insultas a r in
farktas.
Apie tai penktadienį Vilniuje vy
kusioje konferencijoje įspėjo Lietu
vos širdies asociacijos prezidentas
kardiologas Pranas Šerpytis.
Jo teigimu, padidintą kraujo
spaudimą turintys žmonės 10 kartų
dažniau serga insultais bei 6 kartus
dažniau — širdies infarktais.
Širdies asociacijos prezidentas
pažymėjo, jog pastaruosius trejus
metus sparčiai didėja gyventojų mir
tingumas nuo širdies ir kraujagyslių
ligų. Šios ligos sudaro 55 proc. gy

ventojų mirčių priežasčių ir dabar
tai yra pagrindinė Lietuvos gyvento
jų mirčių priežastis.
„Ne tik padidėjęs kraujospūdis,
bet ir didelis antsvoris, rūkymas, ne
judrus gyvenimo būdas, padidėjęs
riebalų kiekis kraujyje — yra svar
būs rizikos susirgti širdies krauja
gyslių ligomis veiksniai, kuriuos ga
lima koreguoti keičiant savo gyven
seną", — pažymėjo vienas garsiausių
šalies kardiologų P. Šerpytis.
Pasak jo, dažnai žmonės nepa
kankamai atsakingai vertina savo
kraujospūdžio parodymus. Pasak gy
dytojo, reikia susirūpinti, kai krau
jospūdis pasiekia 90/140 milimetrų
gyvsidabrio stulpelio ribą.

* Antrą pralaimėjimą iš eilės kas (32 min.) ir Linas Klimavičius
ULEB Eurolygos vyrų k r e p š i n i o (65 min.).
* E u r o p o s biatlono čempio
turnyro „Top 16" varžybų e t a p e
patyrė Kauno „Žalgiris", ketvirta nate Vokietijoje 47-as penktadie
dienį svečiuose 69:78 turėjęs pri nį v a i k i n ų 12.5 persekiojimo
pažinti Jono Kazlausko treniruoja lenktynėse tarp 53 dalyvių (startavo
mos Pirėjo „Olympiacos" (Graikija) 55) buvo Deimantas Martinkėnas.
komandos pranašumą. „Varžovas Lietuvos biatlonininkas finiše 10 mi
nusipelnė pergalės - žaidė geriau. nučių 4.3 sekundės pralaimėjo aukso
Mums nebuvo jokių galimybių nu medalį iškovojusiam rusui Vladimir
galėti, kadangi padarėme labai daug Semakov. Paskutinis — 53-čias —
klaidų", — sakė Kauno „Žalgirio" šioje rungtyje buvo kitas Lietuvos
biatlonininkas Aleksandras Derentreneris Antanas Sireika.
* Pirmąją pergalę Baltarusi diajevas, kuris nuo nugalėtojo finiše
jos sostinėje a n t r ą k a r t ą s u r e n g  atsiliko 12 min. 0.01 sekundės.
* Trisdešimt šeštą pergalę 59tame šešių komandų t a r p t a u t i 
niame futbolo turnyre iškovojo Lie osiose NHL reguliariojo sezono
tuvos jaunių (iki 18 metų) rinktinė. r u n g t y n ė s e i r septintą iš eilės išKetvirtadienį lietuviai 3:2 įveikė me kovojo Dariaus Kasparaičio New
tais jaunesnę Baltarusijos vienuoli- York ..Rangers" komanda, ketvirta
ke. ir su 3 taškais pakilo ; antrą vietą dienį svečiuose 6:1 sutriuškinusi
trijų komandų A grupėje. Lietuvos Philadelphia „Flyers". 22 minutes
rinktinėje pasižymėjo Vilius Zaba- aikštelėje praleidęs lietuvis dusyk
rauskaa (28 min), Eivinas Zagurs- metė į aikštės seimininkų vartus.

aš susirinkimuose atstovavau tik ta
pęs ministru — po 1995 metų vasa
rio mėnesio. Būdamas ministro pa
vaduotoju niekada nesu dalyvavęs
akcinininkų susirinkimuose, man
būnant ministru buvo pakeista ban
ko taryba ir joje neliko Gintaro Pet
riko ir kitų, susijusių su šia grupe
žmonių", — pareiškime teigė R. Šar
kinas.
Savo ruožtu premjeras A. Bra
zauskas anekdotu pavadino G. Petri
ko teiginius spaudoje, esą šis su A.
Brazausku derino Kazio Ratkevi
čiaus kandidatūrą į Lietuvos banko
vadovus.
„Kokia EBSW, ką jūs, juokauja
te? Petrikas su manim derino kandi
datūrą? Geresnio anekdoto nesugal
vosi. Negaliu pasakyti, šmeižtas, ne
šmeižtas, bet tai yra anekdotas. To
kių dalykų nebuvo, aš Petriko išvis
nepažįstu", — sakė tuometinis Lie
tuvos prezidentas A. Brazauskas.
Kita vertus, jis teigė neatsime
nantis, kas buvo prieš trylika metų.
„Aš buvau prezidentas ir tais
dalykais neužsiiminėjau. Manau,
kad tokie Petriko pareiškimai never
ti rimto nagrinėjimo ir rimto dėme
sio, nes tai žmogus, kuris už nieką
neatsako, padaro sumaištį Lietuvo
je, kur yra normalus politinis gyve
nimas", — tvirtino premjeras.
„Kol kas apie tai nenoriu pla
čiau kalbėti. Tačiau jūs žinote, kad
yra vienas žmogus, kuriam įstaty
mas suteikia teisę siūlyti kandidatą
į banko vadovus — tai Lietuvos Res
publikos prezidentas. Su juo ir deri
nome", — teigė G. Petrikas.

Politinių partijų „ligos":
uždarumas ir bloga vadyba
Atkelta iš 1 psl.
partijų nariai gana vieningai prita
ria, jog partijos būtų daugiau finan
suojamos valstybės. Nes finansų trū
kumo problemas, lemiančias ir ribo
tas partijų veiklos galimybes, ypač
jaučia vietiniai partijų skyriai.
„Tyrimas taip pat parodė, jog ei
liniai partijų nariai yra labai ne
brandus vertybinių, programinių,
ideologinių partijų klausimais, ne
žino, kokias idėjas, vertybes atsto
vauja jų politinė partija", — teigė A.
Lukošaitis.
Politinių partijų pajėgumą tyrę
politologai nustatė didžiausių parla
mentinių partijų stipriąsias ir silp
nąsias puses.
Naujoji sąjunga (socialliberalai),
kaip rašoma tyrime, stipri vadovo
Artūro Paulausko autoritetu tarp
partijos narių, tačiau turi mažai na
rių, be to, ir dabartiniai partijos na
riai silpnai motyvuoti partinei veik
lai.
Socialdemokratų stiprybė — or
ganizacinė partijos patirtis, tačiau
čia pat minima ir silpna partijos na
rių ideologinė tapatybė.

Konservatoriai priešingai — pa
sižymi stipriu vertybiniu identitetu.
Tačiau konservatorių silpnybė —
senyvas partijos narių amžius.
Darbo partija politologų pagirta
kaip turinti efektyvią vadybą. O par
tijos silpnybė — „išpūstas" masiš
kumas.
Krikščionys demokratai gali pa
sigirti skaitlinga naryste ir plačiu
partijos narių profiliu, tačiau šios
partijos nariai taip pat silpnai su
vokia partijos ideologinę tapatybę.
Liberalų ir centro sąjunga—
priešingai turi aiškų profilį ir aiškiai
suvokia idėjinę tapatybę, tačiau par
tijos nariai nepasitiki partijos vado
vu A. Zuoku. Be to, anot tyrimo au
torių, šioje partijoje iki šiol yra iš
likusi vertybinė takoskyra tarp bu
vusių centristų ir liberalų.
Politologai siūlo didinti valstybi
nį partijų finansavimą, gerinti par
tijų skyrių materialinę bazę, efekty
vinti naujų narių pritraukimą į par
tijas.
T&ip pat rekomenduojama kurti
ir stiprinti partijų vadovų atskaito
mybės partijos nariams tradicijas.

Vagys brovėsi į m i n i s t r ė s b u t ą
Vilnius, kovo 3 d. (BNS) — Vil
niuje penktadienio naktį kėsintasi
apvogti ūkio ministrės Kazimiros
Prunskienės butą.
Kaip pasakojo sostinės 3-ojo po
licijos komisariato viršininkė Liucija
Borusevičiene, apie 3 vai. 40 min. ry
to vagys išdaužė Užupio rajone, Kri
vių gatvėje, gyvenančios ministrės
buto pirmame aukite langą.
Kai ministrė, kuri yra ir valdan
čiosios Valstiečių liaudininkų parti

jos vadovė, pabudo nuo dūžtančio
stiklo garso, po jos butą, pasišviesda
mas žibintuvėliu, jau žvalgėsi vagis.
Tačiau pamatęs Šeimininkę, įsibro
vėlis spruko atgal pro langą.
Pasak komisarės, tą pat naktį
Užupyje žaibiškai apvogtos trys ben
drovės. Visais atvejais vagys išdaužė
langų stiklus, pagrobė kompiuterius
ir spruko iki atvykstant apsaugos
darbuotojams. Nė vienu atveju įta
riamieji nenustatyti.
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Galutinai patvirtintas kovos
su terorizmu Įstatymas
Washington, DC, kovo 3 d.
(,,Reuters7BNS) — Po mėnesius
trukusių ginčų JAV Senatas ketvirtadienį galutinai pritarė siūlymui
pratęsti JAV Patriotinio akto, pagal
kurį išplečiami vyriausybės įgaliojimai dėl karo su terorizmu, galiojimą.
Kitą dieną po to, kai priėmė įsta
tymo projektą dėl veiksmingesnės
pilietinių laisvių apsaugos pagal šį
aktą, Senatas patvirtino ir visą aktą
— už jį balsavo 89 senatoriai, o prieš
— 10. Dabar jis pateiktas prezidentui George W. Bush pasirašyti. Atstovų rūmai jam pritarė gruodžio menesį.
Patriotinis įstatymas buvo priimtas po 2001 metų rugsėjo 11-osios
teroro atakų New York ir Washington, DC. Jis išplėtė federalinės vyriausybės ir specialiųjų tarnybų įgaliojimus, leidęs joms klausytis piliečių asmeninių pokalbių telefonu, atlikti slaptas kratas ir įtariamųjų
būstuose įrengti klausymosi priemo
nes siekiant užkirsti kelią ekstre
mistinei veiklai.
Dėl įstatymo pratęsimo vyko
karšti debatai — kritikai tvirtino,
kad jis suteikia valdžiai pernelyg didelius įgaliojimus kontroliuoti piliečių asmeninį gyvenimą ir suvaržo jų
teises, o rėmėjai teigė, kad tokios
priemonės yra būtinos siekiant ap
saugoti Ameriką nuo naujų išpuolių.
16 akto nuostatų galiojimas
turėjo baigtis kitą savaitę, bet patvirtinus jo pratęsimą, 14 nuostatų

tampa nuolatinėmis, o dviejų galiojimas pratęsiamas ketveriems metams.
Pagal šį įstatymą pareigūnai turės daugiau priemonių kovodami su
terorizmo finansavimu, saugodami
masinį tranzitą bei uostus ir pažabo
dami piktnaudžiavimą narkotiku
metamfetaminu.
Atstovų Rūmų patvirtintoje versijoje yra pakeitimų, kurių tikslas —
geresnė privatumo apsauga, bet Senato demokratai, prie kurių prisidėjo ir kai kurie respublikonai, pareikalavo daugiau.
„Sveikinu Senatą, balsavusį už
Patriotinio akto pratęsimą ir įveikušiam partinius mėginimus blokuoti
jo priėmimą", — sakė G. W. Bush
pareiškime, kuris buvo paskelbtas
jam lankantis Pietų Azijoje,
„Teroristai neprarado noro ir galimybių mus atakuoti, — pridūrė jis.
— Patriotinis aktas yra gyvybiškai
svarbus kariaujant su terorizmu ir
ginant mūsų piliečius nuo negai
lestingo priešo".
Demokratų senatorius Russel
Feingold iš Wisconsin, kuris vadova
vo įstatymo priešininkų stovyklai,
prognozavo, kad galiausiai bus įdiegta daugiau garantijų. „Kova nesibaigė", — sakė jis.
Senato daugumos vadovas Bill
Frist, respublikonas iš Tennessee,
taip pat gyrė įstatymo pratęsimą,
bet pridūrė, kad jo tvirtinimas truko
pernelyg ilgai.

G. W . Bush skelbia Indiją
artima partnere
Delhi, kovo 3 d. („Reuters"/BNS).— JAV prezidentas George W. Bush penktadienį pareiškė,
kad Jungtinės Valstijos ir Indija yra
„artimos kaip niekada" ir susivienijo
kovai su terorizmu, tačiau taip pat
užsiminė, kad Delhi turėtų sumažinti prekybos apribojimus.
Savo pirmąjį vizitą Indijoje G.
W. Bush užbaigė kalba, kurią perskaitė 16-ojo amžiaus Delhi forte,
Kalbėdamas prezidentas gyrė JAV ir
Indiją, ir vadino jas didžiosiomis demokratijomis, kurios privalo veikti
kartu ir paremti demokratinius judėjimus visame pasaulyje.
„Jungtinės Valstijos ir Indija,

RUSIJA

kurias skiria pusė žemės rutulio,
šiandien yra artimos kaip niekada,
ir partnerystė tarp mūsų abiejų tautų turi galios pakeisti pasaulį", —
sakė jis.
Patvirtindamas, kad šiandien
abiejų šalių santykiai yra artimesni
nei kada nors nuo „šaltojo karo" laikų, G. W. Bush Indiją pavadino „natūralia Jungtinių Valstijų partnere"
ir pridūrė, jog abi šalys yra broliškos
„žmogaus teisių klausimu".
Iš Indijos G. W. Bush išvyko į
Pakistaną. Ten G. W. Bush atvyks
praėjus dienai po to, kai per savižudžio sprogdintojo išpuolį Karachi
mieste žuvo amerikiečių diplomatas.

EUROPA
FRANKFURTAS
Kinija ir kitos besivystančios
rinkos netrukus pasivys, o iki 2050
metų net aplenks pirmaujančias Va
karų valstybes, iš kurių atims di
džiausių pasaulio ūkių vardus, tei
giama ,,PricewaterhouseCoopers"
(PwC) naujausio tyrimo ataskaitoje.
JAV turėtų išsaugoti didžiausio pa
saulio ūkio titulą iki šio amžiaus vi
durio, tuo tarpu antroje vietoje turev

tų įsitvirtinti Kinija. Šiuo metu an
troje ir trečioje vietose esančios Ja
ponija ir Vokietija užleis pozicijas.
Japoniją, kuri atsidurs ketvirtoje
vietoje tarp didžiausių pasaulio
ūkių, nes ją aplenks Indija ir Brazibja, kurios pasidalys trečia vieta.
Vokietija nukris net į aštuntą vietą,
tuo tarpu septintoji vieta turėtų ati
tekti Meksikai.
MILANAS
Italijos Alpėse netoli sienos su
Prancūzija penktadienį kalno šlaitu
nuslinkusi sniego lavina galėjo pa
laidoti apie 20 žmonių. Sniego lavi
na nuslinko tuo metu, kai vyko slidi
nėjimo varžybos. Tikslus dingusiųjų
skaičius nežinomas, tačiau naujienų
agentūros cituojami gelbėtojai teigė,
kad tonos sniego galėjo palaidoti
apie 20 šių varžybų dalyvių ir parei
gūnų.
KIJEVAS
Europos rinkimų stebėjimo or
ganizacijų tinklas (ENEMO) pa
reiškė protestą dėl to, kad sulaikyti
keturi stebėtojai baltarusiai iš įei
nančios į ENEMO neužregistruotos
pilietinių iniciatyvų organizacijos
„Partnerystė". „Partnerės" aktyvis
tai Nikolaj Astreika, Aleksandr Šalaika, Timofej Drančuk ir Enira Bronickaja buvo sulaikyti Minske vasa
rio 21 dieną. „ENEMO" smerkia
šiuos Baltarusijos valdžios veiksmus
ir mano, kad tuo mėginama palaužti
vietinių stebėtojų iniciatyvą", — sa
koma ENEMO generalinio sekreto
riaus Peter Novotny pareiškime,
penktadienį išplatintame Kijeve.

7*r?

xpre

Connak.
Jis kritikavo Baltarusijos vy
riausybę už sąmokslų ir krizių „kurpimą", siekiant pateisinti represijas,
pavadinęs „neatsakingais ir mela
gingais" Baltarusijos valstybės sau
gumo komiteto kaltinimais, kad
„plačiai gerbiama" JAV nevyriausy
binė organizacija „Nacionalinis demokratijos institutas" neva įtraukta
į „sąmokslą". B. Connak taip pat pa
reiškė, kad Baltarusijos valdžia kal
tina JAV ambasadą planuojant ..iš
vaduoti Baltarusijos žmones iš dik
tatūros"

DELHI
Penktadienį šiaurės Indijoje
JAV prezidento George W. Bush
viešnagę šalyje lydintys protestai
peraugo į gatvių riaušes tarp hinduistų ir musulmonų. Utar Pradesh
valstijos sostinėje Laknau tarp hinduistų ir musulmonų prasidėjusius
smurtinius susirėmimus policija
malšino ašarinėmis dujomis. Pasi
baigus pamaldoms musulmonai iš
sisklaidė po miestą ir nurodinėjo už
daryti visas parduotuves, taip reiš
kiant protestą prieš prezidento G.
W. Bush vizitą Indijoje, tačiau hinduistai su tuo nesutiko, todėl ir pra
sidėjo susirėmimai. Kilus susišaudy
mui tarp abiejų religinių bendruo
menių, žuvo vienas žmogus.

A R T I M I E J I RYTAI
BAGHDAD
Į rytus nuo Baghdad esančiame
Nahravan per ataką prieš du plytų
fabrikus užpuolikai nužudė 18 šiitų
vyrų. Penktadienį policija aptiko 18
lavonų, sakė pareigūnas ir pridūrė,
kad užpuolikai, surengę puolimą
ketvirtadienį, taip pat atakavo ne
toliese esančią elektrinę, kuri buvo
tuščia. Kiek anksčiau jis buvo pra
nešęs, kad šioje elektrinėje buvo nu
žudyti devyni apsaugininkai.

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

Kroviniu gabenimas
larvu i visas pasaulio šalis
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JAV nuogąstauja dėl nevyriausybinių
organizacijų bauginimo Baltarusijoje
Washington, DC, kovo 3 d.
(,,Interfax7BNS) — JAV administra
cija pareiškė susirūpinimą dėl to,
kad Baltarusijoje „vis labiau mėgi
nama įbauginti nevyriausybines or
ganizacijas".
„Tokie įbauginimai neseniai ga
vo naują postūmį atgaivinus seną
taktiką — mėginimus susieti vidaus
opoziciją su numanomomis užsienio
vyriausybių pastangomis destabili
zuoti režimą", — pareiškė JAV misi
jos prie Europos Saugumo ir Ben
dradarbiavimo Organizacijos pata
rėjas politikos klausimais Bruce
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MASKVA
Tvirtinimai neva Sovietų Są
junga nurodė nužudyti velionį po
piežių Joną Paulių II, yra melas, pa
reiškė buvęs subyrėjusios SSRS val
stybės saugumo komiteto (KGB)
pirmininkas Vladimir Kriučkov.
„Panašūs pranešimai — vieni prasi
manymai, maža to, — provokacija,
absurdas ir nesąmonė", — sakė jis.
„Tokie dalykai gali sugluminti kai
kuriuos neapsišvietusius žmones.
Tačiau tokios provokacijos visuomet
žlugdavo, žlugs ir šį kartą", — pažy
mėjo V. Kriučkov. Ketvirtadienį už
sienio žiniasklaida pranešė, kad Ita
lijos parlamento komisija padarė iš
vadą, jog prie mėginimo 1981 metais
nužudyti Joną Paulių II prisidėjo
Sovietų Sąjunga.
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Kroviniu gabenimas
lėktuvu i visas pasaulio šalis.
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Krovir u pervežimas
visoje Amerikoje.
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Smulkiu siuntiniu siuntimas bei
pnstatymas j namus Lietuvoje Latvijoje.
Estijoje, Baltarusijoje b» Ukrainoje

BrtOl 78:h Ave Bridgeviev/, U. 60-15 5 Tel. 7 708-599-9680
Fax. 1 708 599 9682 Tel. 1 800 775-7363
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MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A
JoHet.lL 60435
Tel. 815-744-0330;
HetuviSkai 815-744-8230
vMMboiitoriulugBfyBndbMMl iMtficoni

Priklauso Palos Community Hospita!
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 7 0 8 - 4 6 0 - 2 5 0 0
Valandos pagal susitarimą

GEDAS M. GRINIS, MD

(262) 948-6990

-
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Dr. VIUJA KERELYTĖ

Amber Health Center
Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, chiropraktika,manualine terapija, akupunktūra.
6420 W 127 St #106, Palos Hts, IL 60463

Tel. 708-239-0909
Kalbame lietuviškai. Valančios susitarus.

S

Dr. Vida i.Puodžiūniene
Healthy Connection
Criiropracfc&RehabCinic

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
LockporLlL 60441
Tel. 815-834-9075/9076
Kalbame lietuviškai

L
Ausų, nosies, gerkles

ligos
VYTENIS GRYBAUSKAS, M . D.
SUSAN T. LYON, M . D .
Ausų, Nosies, Gerklės Ligos
Chirurgija, Klausos aparatai
7350 W. College Drive, Suhte 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

Širdies ir kraujagyslių
ligos
Cardiac Diagnosis, LTD.
6417 VV. 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.
KARDKXOGAS-ŠIFOES UGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
GAIUĖ SABALIAUSKAS, M.D.
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS
Midvvest Heart Specialists
15900 W. 127th S t Ste 200
Lemont, IL 60439

630-719-4799.
Priklauso Good Samaritan, Central DuPage.
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms.
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JUO GILIAU Į MIŠKĄ,
TUO DAUGIAU MEDŽIŲ

Jei pagalvojote, kad čia kalba
ma apie Medicare receptinius vais
tus - atspėjote!
Prie vis sąryšį su jais iškylančių
problemų prisideda ir naujų.
„Chicago Tribūne" vasario 24 d.
„Business" skyriuje atkreipiamas
dėmesys į kai kada naudojamas ne
s t u b u r o i r s k a u s m o ligos pageidaujamas priemones, įrašant
vyresniuosius į Medicare receptinių
vaistų programą. Įrodinėjama, kad
JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD
apdraudų bendrovės, kurioms pa
MAUNAK V. RANA, MD
vesta tvarkyti Medicare receptinių
Illinois Pain Institute
vaistų programą, daro spaudimą įra
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
šyti vyresniuosius į HMO (Health
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
Maintenance Organization) sveika
skausmo diagnozės ir
gydymo specialistai
tos apdraudas. Sakoma, kad tarnau
tojams, kurie padedantiems vyres
Eigin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
niesiems įsirašyti į vaistų planus, mo
BkGrove: 847-718-1212
kama aukštesni priedai, jei jie įtiki
www.iliinoispain.com
na vyresnįjį įsirašyti ir į „Medicare
Advantage" sveikatos apdraudą.
Tai paskatino tyrimus, atlieka
Akių ligų specialistai
mus „Office of The Inspector General
at the U. S. Department of Health
LINAS SIDRYS, M.D.
and Human Services", kuris prižiūri
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai
ir Medicare. Bet Washington, DC,
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge
esantys HMO lobistai sako, kad
Tel. (708) 636-6622
HMO tarnautojai yra prižiūrimi,
Holy Cross Hospital, #410S
kad laikytųsi nustatytų taisyklių ir
Tel. (773) 884-7960
joms neprasižengtų.
Yra nusiskundimų ir iš pačių
Dr. ELICIJUS LELIS
vyresniųjų, kad norėjo gauti tiktai
Akių ligos ir chirurgija
Medicare receptinių vaistų apdrau
1192 VVaJter St, Lemont, IL 60439 dą, bet buvo įrašyti ir į HMO, to ne
1051 Essington Rd. #200
pageidaujant. Užtat, įsirašant, rei
Joliet, IL 60435
kia aiškiai pabrėžti, ko norima.
Iki šiol apie 5.3 mln. vyresniųjų
Tel. 815-723-1854
įsirašė ar ruošiasi įsirašyti į Medi
care receptinių vaistų programą per
privačias bendroves ir nėra žinoma,
ARAS ŽLIOBA, M.D.
kiek iš jų turėjo problemų, ar gal
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
voja, kad buvo įrašyti į HMO. Dau
219 N. Hammes Avenue
giau kaip pusė milijono įsirašė į
Joliet, IL 60435
„Medicare Advantage" planus.
Tel. 815-741-3220
Milijonai bando telefonais ar ki
tais būdais įsirašyti į Medicare re
Vidaus ligos
ceptinių vaistų planus prieš gegužės
15 d. Jau nuo š. m. sausio 1 d. vyres
nieji turi daugybę galimybių pasi
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGOS
rinkti receptinių vaistų planą. Tarp
Priimami MEDICARE pacientai
jų yra HMO, kurie teikia vaistus,
5540 S. Pulaski Road,
gydytojo patarnavimus ir kt., bet
Tel. 773-585-2802
gali apriboti gydytojo pasirinkimą.
Valandos pagal susitarimą kasdien,
išskyrus sekmadienį
Generalinis inspektorius iš „US
Department of Health and Human
Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health
1200 S. York Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

Inkstų.pūslės ir prostatos
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center
10400 75 St.vKenosha, Wl 53142

Chiropraktika ir
manualine t e r a p i j a

Ruošia: Aldona Šmulkitlene
2711 We$t 71 Street,
Chicago, IL 6 0 6 2 9
Tei. 773-476-2655; fax. 77^436-6906

Dr. VILIUS MIKAITIS
Dr. ANDRIUS KUDIRKA
Dr. JUSTYNA STENCELE
Šeimos daktarai ir chirurgai
10811 W . 1 4 3 r d S t Oriand Park, IL 60467

jAV LB KV Socialinių reikalu taryba

Services" sako, kad jo įstaiga dirbs
kartu su „Medicare & Medicaid Ser
vice" centrais, kad prižiūrėtų įsira
šymą į receptinių vaistų planus.
Federalinei valdžiai Medicare
receptinių vaistų programa kainuos
daugiau kaip 700 milijardus dolerių
per ateinančius 10 metų (pagal įsta
tymą, kurį 2003 m. gruodžio mėn.
pasirašė prez. Bush).
Sveikatos apdraudos bendro
vėms, parduodant vyresniajam „Me
dicare Advantage" planą (HMO), ga
li reikšti keletą kartų didesnes paja
mas, negu tiktai parduodant eilinę
receptinių vaistų apdraudą.
Pvz., Čikagos apylinkėse Medi
care apdraudą moka HMO stiliaus
planams nuo 700 dol. iki 800 dol. per
mėnesį už vieną apdraustą vyresnįjį.
Tuo tarpu, kai vien už eilinį recep
tinių vaistų planą moka 110 dol. per
mėnesį už kiekvieną vyresnįjį, įsi
rašiusį į tą planą.
Jau minėtas generalinis inspek
torius nepareiškė, kiek ilgai tęsis jo
vadovaujamos įstaigos atliekami
tikrinimai ir kada duomenys bus pa
skelbti.
Dar kartą trumpai apie Medi
care apdraudą:
1. „The Original Medicare Plan",
kai užmokama už medicininius pa
tarnavimus (fee-for-Sevice plan),
apima daug medicininių patarna
vimų. Galima kreiptis į bet kurį dak
tarą ar ligoninę, kurie priima Me
dicare.
Šis planas turi 2 dalis: Medica
re Part A ir Medicare Part B. Norin
tieji gali įsirašyti ir į Medicare Part D (receptinių vaistų programą).
2. „Medicare Advantage Plan"
apima HMO, PPO ir PFFS ir gali
suteikti daugiau medicininių patar
navimų už žemesnį paties paciento
primokėjimą. Bet šie planai, pvz.,
HMO leidžia pacientui eiti tik pas
tam tikrus daktarus, ar į tam tikras
ligonines.
Norintieji gauti daugiau informa
cijos, gali pasiskaityti apie tuos pia
nus „Medicare & You" 2006 m. kny
goje.
(Medžiagą

-
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žiniasklaidą)

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. Ste 5 "r 6
Chicago, IL 60638

deusa.com

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Ginekologija
RAMONĄ C. MARSH, M D S C
Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A
Dovvners G'ove. IL 60515

630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

(VAIRUS
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Čia vieta
Jūsų
skelbimui!

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.
ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
TeL 708-430-4710, 630-774-1192
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Dantų gydytojai

VALIO!
VĖL GEROS
PALŪKANOS!
ATSIDARYKITE
9-11} MĖNESIŲ
SERTIFIKATĄ

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL
Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

Dr.UNA POŠKUS
Dantų gydytoja
4635 W. 63 St.;Chicago
Tel. 773-735-7730
10S640SKrge^H^,V\«cwbxMk
Tel. 630-323-5050

DR AUŠRINE SCHNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527
Tel. 630-323-2245
Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA E CEPELĖ, D.D.S.
Dantų gydytoja
10745 VVinterset Dr.
Orland Park, IL 60467
708-873-9074
Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA JODVVALIS
Dantų gydytoja

Dr. V.J. VASAITIENĖ
Dantų gydytoja
4817 VV. 83 St, Burbank, IL
Tel. 708-423-6114
Valandos pagal susitarimą

15543 W. 127th Str.
Suite 1 0 1 , Lemont, IL
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Tel. 630-243-1010

ŠI SERTIFIKATĄ GALĖSITE BET KADA PAPILDYTI

iSt
L£*0E8
Member

FDIC

V
,n
I
irrt Percond uank
Buildiag Personai
RelaUonshipsSM

/

Garfield Ridge
6162 S. Archer Ave.
Chicago, IL 60638
(773) 767-5188

\

Lemont
12261 Archer Ave.
Lemont, IL 60439
(630) 257-1400

Banking

Orland P a r k
14701 Ravinia Ave.
Orland Park, IL 60462
(708) 226-2727

Annual Percentage Yield (APY) is efifective as of Januaiy 24, 2006 and is subject to change without
notice. Minimum deposit of $250 is reguired to obtain APY. Additions will not extend term and will
earn šame interest as original deposit.Penalty may be imposed for early windrawals.

www.firstpersonalbank.net

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

Valandos susitarus
Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą

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

Dr. DANA M. SAUKUS
Dantų gydytoja
38 Oak Creek Plaza
Mundelein, IL 60060
Tel. 847-949-7300
Valandos pagal susitarimą

Lietuviams sutvarkys dantis už pnenarną karną.
Susitarimui kabėti angisxa arta lietuviškai.

4647 W103 St, Oak Lawn, 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 a tj atminimas

DR. K. JUČAS

RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523

SKELBIMŲ SKYRIAUS
•

TEL. 773-585-9500

Tel. 6 3 0 - 5 7 1 - 2 6 3 0

Odos ligų specialistas gydo odos auglius,
žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 VV. 111 St, Chtego, L 60655
773-233-0744 aiba 773-489-4441

i •

NECC Telecom*

Puikus tarptautinių pokalbių tarifai
VOiClCtlJ a
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KJ • y Centai /minutę

Rusija

4.9

/ V U S t r a l l l a

TT • /Centai /minutę

Švedija

4.9—

x \ l l i j Ci

Centai /minutę

I O • f Centai /minulę

Tiesioginė prieiga
Aukšta kokybė
Nekalbate=Nemokate
Pirmadieniais - Penktadieniais nuo 9 ryto iki 11
vakaro bei Šeštadieniais nuo 9 ryto iki 5 vakaro.

Sykū^iiMtSfilimiiSB
9

www.necc.us
Skambučių tarifai | mobilųfų telefoną gali keistis. Papildomi mokesčiai bus t a i k o m i priklausomai nuo pasirintų paslaugų
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Jaunoji pianistė
iš Čikagos

LAIMINGŲ DIENŲ
RASAI IR V I N C U I
Rasa Rančytė iš Jonavos, kur LB Cleveland apylinkės valdyboje,
gyvena jos tėvai, du broliai ir dvi se pavyzdingai vedąs visus sąskaitybos
serys, prieš trejetą mėnesių sumainė reikalus, savo šypsena ir draugišku
žiedus su Cleveland lietuviu Vincu mu turįs daug nuoširdžių bičiulių,
talkinąs savo tautiečiesiems įvai
Taraška.
Rasa pagal profesiją mokytoja, riais mokesčių klausimais, mėgstąs
dirbusi Jonavos Senamiečio gimna keliauti. Lietuvoje lankęsis net aš
zijoje. Baigusi Kauno Vytauto Di tuonetą kartų. Ir šypsodamasis sa
džiojo universitetą katalikų teologi kęs, kad žmonelę surasti padėjęs
jos bakalauro ir socialinių mokslų kompiuteris.
magistro laipsniu.
Cleveland lietuviai džiaugiasi
Vincas - ekonomistas, Vinco ir jauna, gražia pora, kuri ryžtasi
Barboros Taraškų sūnus, vienas iš jungtis į šį lietuvišką telkinį su
septynių brolių ir vienos sesers darbu ir idėjomis. Gražių ir laimingų
šeimos. Vincas Cleveland lietuviams ateities dienų.
gerai pažįstamas jaunas vyras, jau
antrą kadenciją uoliai besidarbuojąs
Vacys Rociūnas

VESTUVĖS LIETUVOJE
Lapkričio pabaigoje tu
rėjau progą nuskristi į Lie
tuvą, į savo brolio Vinco ves
tuves Jonavoje, Šv. Apašta
lo Jokūbo bažnyčioje. Pirmą
kartą pamačiau tikras kata
likiškas, lietuviškas vestu
ves. Kreipiau dėmesį į vis
ką, nes viskas atrodė įdomu
ir nauja. Mačiau daug pa
našumų tarp vestuvių Lie
tuvoje ir Amerikoje, bet
pastebėjau ir skirtumų.
Abiejose šalyse vestuvės
yra didelė šventė. Panašūs
tradiciniai žiedai, nuotakų
suknelės, skanūs valgiai,
nuotraukos ir dovanos. Tik
Rasa su Vincu gavo nedaug
dovanų, nes ruošėsi po ves
tuvių tuoj važiuoti iš Lie
tuvos. Bet kiekvienas sve
čias padovanojo gėlių puokš
tę ar tortų Rasai ir Vincui.
Man buvo įdomiausia
skirtumai tarp amerikie
tiškų ir lietuviškų vestuvių.
Lietuvoje pabroliai ir pamer
gės negali būti vedę. Vincas
ir Rasa turėjo aštuonias
palydos poras, nors Lietuvos vestu
vėse daugiausia būna tik po tris ar
keturias poras. Rasos brolis buvo
pabrolys, o aš ir dvi jos sesės buvome
pamergėmis, kitos mergaitės buvo
jos draugės. Pamergių suknelės ne
buvo vienodos, tik visų spalva buvo
panaši - rausva ir raudona. Ame
rikoje įprasta, kad pamergių suk
nelės būtų tokios pat.
Lietuvoje yra tradicija turėti tik
vieną - vestuvinį žiedą, o Amerikoje
- vieną sužadėtuvių ir skirtingą ves
tuvių žiedą. Vestuviniai žiedai Lie
tuvoje mūvimi ant dešinės rankos, o
Amerikoje ant kairės.
Ir pakvietimai į vestuves ski
riasi. Lietuvoje su pakvietimais nesiunčiamos kortelės atsakymui, ar
pakviestieji žada vestuvėse dalyvau
ti. Norint sužinoti, kiek svečių at
vyks, reikėjo kiekvieną pakviestąjį
asmeniškai paklausti, ar dalyvaus
vestuvėse.
Labai skirtingai negu Amerikoje
Vincą ir Rasą iš namų išlydėjo tė
veliai. Visi buvo susirinkę jaunosios
namuose, kartu išvažiavo į bažnyčią
ilgu, baltu limuzinu. Amerikoje visi į
bažnytią atvažiuoja atskirai ir tikrai
jaunasis nemato jaunosios, kol nesu
tiks jos prie altoriaus.
Dar vienas gražus ir įdomus
lietuviškų vestuvių paprotys yra
jaunosios nešimas per tiltą. Po san
tuokos jaunavedžiai su palyda nu-••••?*.

~'

Mante Baliutavičiūtė.

Ar turime talentingų vaikų ? Ar
lietuvaičiai dalyvauja amerikietiškų
mokyklų veikloje? Pasirodo talentin
gų vaikų yra, tik mes nedažnai gir
dime apie juos, gal todėl, kad tėve
liai ir mokytojai neįpratę apie tai
pasakoti. O be reikalo. Šį kartą no
rime papasakoti apie Čikagos Lenart mokyklos mokinę, kuri suspėja
ne tik gerai mokytis angliškoje, lan
kyti lituanistinę mokyklą, bet dar
lanko baleto klasę, mokosi muzikos
paslapčių. Ir ne tik mokosi, bet daly
vauja konkursuose, kuriuose skina
pergales.
Mante Baliutavičiūtė vasario 12
d. dalyvavo Čikagos miesto mokyk
lų aštuntajame jaunųjų pianistų
konkurse (2006-8th Annual Elementary and High School Piano Solo
Music Contest). Į konkursą buvo pa
kviesta 50 moksleivių iš įvairių
Čikagos mokyklų. Konkurso organi
zatoriai („Office of Language and
Cultural Education") į mokyklas
išsiuntinėja kvietimus, kuriuose su
rašytos konkurso sąlygos. Mokykla,
norinti, kad jos mokiniai dalyvautų
konkurse, išsiunčia ruošėjams mo-

Vincas ir Rasa Taraškai.

eina arba nuvažiuoja prie tilto. Rasa
ir Vincas nuvažiavo prie tilto per
Nerį ir jaunasis per tiltą pernešė
jaunąją. Visi pabroliai pamatę Vinco
ir piršlio pavyzdį per tiltą pernešė ir
savo pamerges. Tai simbolizavo pe
rėjimą į naują gyvenimo tarpsnį ir
jaunojo pajėgumą bei pasiryžimą sa
vo žmoną išlaikyti ir paremti.
Vestuvėse dalyvavo maždaug 60
svečių. Labai įdomu buvo pamatyti
kai mes atvažiavome į vakarienępokylį, patalpa kur buvo stalai, sta
lai — „apsėsti" įvairiai ir keistai ap
sirengusių žmonių, kurie vaidino,
kad tai jų vestuvės ir jų pokylis.
Piršlys ir svočia derėjosi, kad stalai
būtų užleisti tikriesiems jaunie
siems. Buvo išsiderėta, kad pabroliai
išpirks stalą stipriaisiais gėrimais, o
pamergės tortais ir saldumynais.
Vėliau buvo daug šokių, žaidimų, už
duočių jauniesiems ir visai palydai.
Šventė tęsėsi iki 4 vai. ryto.
Per šešias Lietuvoje praleista
dienas sutikau daug naujų pažįs
tamų ir pasidžiaugiau su gimi
nėmis. Visa šventė buvo kaip trum
putė pasaka. Bematant atėjo laikas
parskristi į Cleveland ir čia ruoštis
sutikti jaunavedžius.
Džiaugiamės, kad vėl padidėjo
Taraškų giminė. Linkime daug
laimės Rasai ir Vincui.
Veronika Taraškaitė
'-

Laimos Apanavičienės nuotr.

kinio atliekamą repertuarą, o jau
rengėjai nusprendžia, ar pakvies
jaunąjį atlikėją. Mante Baliuta
vičiūtė buvo pakviesta. Konkurso
metu ji atliko Beethoven sonatiną.
Taip pat žiuri komisijos buvo pa
prašyta pagroti gamas. Vertinama
buvo pagal 7 kriterijus: kūrinio pa
sirinkimas, jo interpretacija, atliki
mo technika, gamų grojimas (kaip
sakė Mantės mokytoja Dalė Gedvi
lienė daug amerikiečių vaikų blogai
groja būtent gamas), muzikinė at
mintis, ritmika, net apranga. Aukš
čiausias įvertinimas (superior) —
36-40 balų. Tokį įvertinimą gavusių
mokinių buvo šeši. Antra vieta (excellent) buvo apdovanojami moki
niai, surinkę 28-35 taškus. Tokių
jaunųjų atlikėjų buvo du, tame tar
pe ir Mante, kurios grojimas buvo
įvertintas 31 tašku. Ji buvo apdo
vanota medaliu. Sveikiname Mante
ir jos mokytoją Dalę Gedvilienę su
laimėjimu ir tikime, kad ateityje su
lauksime dar ne vieno Mantės pa
sirodymo.
Laima Apanavičienė

Mante Baliutavičiūtė (kairėje) pasipuošusi konkurse laimėtu medaliu ir jos mo
kytoja Dalė Gedvilienė.
Laimos Apanavičienės nuotr.

>5
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— 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.
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MOŠŲ ŠEIMOSE

PASAKOJIMAS APIE VIENĄ
DRĄSIĄ GIMNAZISTĘ
Cleveland, OH, esu buvusi kelis
kartus, ten turiu gerų draugų ir pa
žįstamų, dar nuo 2001 metų Daina
vos stovyklos. Viena viešnagė šiame
mieste man paliko tikrai gilų įspūdį.
Praėjusiais metais dalyvaujant „Lie
tuvių dienų" šventinėje vakaronėje
prie manęs priėjo žvalaus veido ir
linksmų akių moteris, ir prisistatė
— esu iš Lietuvos, būtų smagu šnek
telėti. Taip aš ir susipažinau su tik
rai gyva legenda, Salomėja Šeporaityte-Knistautiene. Ji Lietuvoje buvo
šaulė- lakūnė.
Salomėja gimė ir užaugo ma
žame Jiesios kaimelyje, prie upelio
Jiesios, kuris įteka į Nemuną. Tėvai
dirbo Kaune „Maisto" fabrike. Nuo
pat mažų dienų Salomėja buvo guvi
mergaitė, viskuo domėjosi. Dar besi
mokydama Kauno trečioje gimnazi
joje, ji aktyviai įsitraukė į skautų
veiklą. Vasaromis skautai stovyk
laudavo. Pirmoji skautų stovykla,
kurioje teko pabuvoti moksleivei,
buvo suruošta Pažaislio vienuolyne.
Kita stovykla buvo suruošta Kulau
tuvoje — ten jų laukė jau su
dėtingesni užsiėmimai. Trečioji va
sara mergaitei neprailgo, gana
įdomūs ir grūdinantys užsiėmimai
taip pat praėjo Kulautuvoje. Salo
mėja puikiai prisimena savo skautų
stovyklų dienotvarkę. Rudenį, sug
rįžę į mokyklas, jų veikla skautų or
ganizacijoje nenutrūkdavo. Kaip
pasakoja Salomėja, kad aktyvi veik
la su skautais ją užgrūdino ir gerai
paruošė tolimesniems, sudėtinges
niems gyvenimo keliams.
Buvusi šaulė gerai prisimena
tuos 1937 metus, kai Amerikos lietu
vis lakūnas M. Vaitkus atskridęs į
Lietuvą pranešė apie Amerikos
lietuvių dovaną — lėktuvą „Cub" —
Šaulių aviacijai. Aišku, lėktuvas iš
New York buvo atplukdytas į Klai
pėdos uostą. Toje įspūdingoje šventė
je teko dalyvauti ir šio rašinio hero
jei Salomėjai. Jai vis dar atmintyje
buvo lakūnų Dariaus ir Girėno atlik
tas žygdarbis. Nuo tada ir kilo mer
ginai begalinis noras paskraidyti tuo
lėktuvu. Ji tuoj pat kreipėsi į Šaulių
sąjungos vadą, kapitoną A. Audronį
ir pareiškė jam savo norą. Jis nu
žvelgęs išstypusią, bet sportiško su
dėjimo mergaičiukę patarė, kad ji
ateitų į šaulių aviacijos susirinkimą.
Per patį pirmąjį susitikimą su
skraidytojais gimnazistė, nei kiek
nedvejodama, užpildė įstojimo anke
tą ir jau pirmadienio rytą pati pirma

— šeštą valandą atvyko į oro uostą.
Vadas A. Audronis pasisodino mer
gaičiukę į lėktuvą ir paskraidino.
Pirmasis skrydis neišgąsdino mer
ginos, o tik sustiprino jos norą
išmokti valdyti lėktuvą ir skraidyti
savarankiškai. Jau per kitą susirin
kimą Salomėja nekantriai laukė
vado pasiūlymo, kas skris pirmas šį
kartą.
Aišku, vėl Salomėja pati pirma
pareiškė norą. Po antro skrydžio
gimnazistei pasirodė, kad vadas
skraido per trumpai su ja. (tuomet
skrydžiai tęsdavosi nuo 5-10 min.).
Tai išgirdęs, vadas pasikvietė į talką
lakūną Kuosaitį, kuris skraidin
damas būsimą lakūnę ne tik išbandė
lėktuvo pajėgumą, bet ir merginos
nervų stiprumą. Jis vartė lėktuvą
ore kaip įmanydamas kokį pusva
landį, Salomėja išlipus iš jo buvo
balta kaip drobė. Bet mergina dar
turėjo jėgų atrėžti: „kad manimi taip
lengvai neatsikratysite, aš turiu
išmokti skraidyti". Nuvykusi į pa
mokas gimnazijoje, mergina dar bu
vo išblyškusi. Po to skrydžio Salo
mėja dar labiau pasiryžo išmokti
skraidyti ir išmokusi negąsdins
naujų entuziastų, taip kaip su ja
pasielgė prityrę lakūnai.
Tuo metu Šaulių aviacija nu
sipirko Vokietijoje du naujus lėktu
vus „Klem". Salomėja vis nepamiršo
savo svajonės išmokti skraidyti ir su
ta savo svajone gerokai buvo visiems
įkyrėjusi. Vieno susirinkimo metu
vadas pareiškė, kad šaulės privalo
išmokti šaudyti. Šaudymas Salomė
jai nepatiko, bet ji buvo priversta tai
daryti. Visos merginos slapta džiau
gėsi vienu nelaimingu įvykiu, kai
viena šaulė pratybų metu susitrenkė
veidą, nuo to karto jos į šaudymo
užsiėmimus nėjo.
Tais pačiais metais civilinė
aviacija ruošė teorinius kursus no
rintiems skraidyti. Aišku, Salomėja
buvo viena iš pirmųjų užsirašiusių į
tuos mokslus. Į teorinius kursus
užsirašė 39 asmenys, iš jų 19 mo
terų, daugiausia merginų kaip ir
Salomėja iš gimnazijos. Kursai pra
sidėjo rugsėjo mėnesį, o baigėsi ge
gužį. Per tuos vienerius mokslo me
tus teorinių kursų programa buvo
labai plati: aviacijos istorija, avigacija, lėktuvai (medžiagų atsparumas),
varikliai, radijo telegrafija, oro teisė,
parašiutai, pirmoji pagalba. Kursų
lektoriai buvo Kauno civilinės avia
cijos lakūnai. Egzaminus leido lai-

Salomėja Šeporaitytė-Knistautienė (kairėje) ir Sigita Šimkuvienė.

kyti tik 13 kursų klausytojų, išlaikė
tik 6-ame tarpe ir Salomėja.
Atėjus pavasariui, išsilaikiusios
gimnazijos egzaminus, Salomėja su
savo draugėmis praleisdavo valandų
valandas oro uoste — laukdamos ir
varvindamos seilę, gal kas pasigailės
ir paims į lėktuvą. Viena popietė
tapo įsimintina užsispyrėlei Šeporaitytei, nes vadas, kapitonas A.
Audronis perskaitė įsakymą, kad
Karo aviacija skiria dvi stipendijas
norintiems išmokti skraidyti ir jos,
aišku, atiteko mūsų rašinio herojei ir
kitai gerai jos draugei B. Obelenytei.
Vyrai liko labai nepatenkinti, o
stipendininkės be galo laimingos.
Keldavosi būsimos lakūnės 4
vai. ryte ir skubėdavo į oro uostą. Po
skraidymo pratybų merginos sku
bėjo į užsiėmimus gimnazijoje. Sa
lomėjos mokytojai buvo Karo aviaci
jos lakūnai, kurie be atlyginimo lais
valaikiais stengėsi perduoti savo
žinias ir sugebėjimus. Apmokymo
metu, kuris užtruko 13 valandų ore,
kursante padarė 200 skrydžių su
instruktoriais. Salomėja turėjo net 7
skirtingus instruktorius. Pirmąjį
skrydį jaunoji lakūnė atmena ir da
bar. Vadas sugrįžęs iš atostogų įsodi
no į lėktuvą ir liepė skristi į Garlia
vą. Skrydis pasisekė — jaunoji la
kūnė gavo gerą įvertinimą. Daug
skrydžių jaunoji lakūnė turėjo su la
kūnu Vachauza — ramus ir mielas,
jie dažnai pasirinkdavo Raudondva
rio kryptį, kur tuo metu gydėsi jo
žmona. Salomėja puikiai prisimena
instruktorių Mažoną. Jis niekada
nepykdavo, tik visuomet gražiai
prašydavo: „Ar, panele, iš tikrųjų ne
gali taip padaryti kaip aš prašau?".
Po trylikos valandų mokymosi
su instruktoriais, šešiolikmetei
lakūnei buvo suteikta teisė skristi
vienai — savarankiškai. Kaip pa
sakoja Salomėja Šeporaitytė-Knis
tautienė pirmojo skrydžio tikrai
negali pamiršti. „Pasijutau be galo

vieniša, net motoras atrodė, kad
dirba daug tyliau". Jos skrydis buvo
įvertintas gerai. Ji pati pirmoji iš
naujokų gavo savarankišką perskridimą Kaunas-Jonava Kėdainiai-Kaunas. Užėjus okupantams,
jos lakūnės karjera baigėsi. Salo
mėja būdama 19 metų ištekėjo už
Vlado Knistauto, o jau sulaukusi 20
pagimdė dukrą Gražiną. Šeima
traukėsi į Vakarus, Jurbarke pralei
do vieną mėnesį, manydami, kad
rusai bus išvaryti iš Lietuvos. Bet
artėjant frontui jiem patiem teko
iškeliauti kaip ir daugeliui lietuvių
per Prūsiją į Vokietiją. Vokietijoje
jauna šeima susilaukė sūnaus An
tano. O 1949 metais Knistautų šei
ma emigravo į Australiją. Net 11
metų Salomėja su šeima gyveno šioje
šalyje, iš pradžių dirbo pačius juo
džiausius darbus, vėliau įsidarbino
spaustuvėje. Gavusi vienos savo
buvusios kaimynės dar iš Vokietijos
laikų, pakvietimą atvykti į Ameriką,
susikrovė negausią savo mantą ir
pasiekė išsvajotą žemę. Atvyko tie
siai į Cleveland, ten taip pat susira
do darbą spaustuvėje, kurioje išdirbo
26 metus.
Kiek prisimena Salomėja Šepo
raitytė-Knistautienė, viena pirmųjų
Lietuvos civilinės aviacijos lakūnių
buvo Orentaitė. Iš viso Lietuvoje te
buvo jų penketą drąsuolių: Oren
taitė, Civinskaitė, I. Plyčiūtė, B.
Obelenytė ir Salomėja ŠeporaitytėKnistautienė. Užbaigiant šį pasako
jimą galima pasidžiaugti, kad buvusi
Lietuvos šaulė-lakūnė S. Knistautienė, nepaisant gražaus amžiaus,
noriai dalyvauja ir aukomis priside
da prie Cleveland Lietuvių Bendruo
menės renginių. Visi ją pažįstantys
džiaugiasi jos gerais darbais ir ją
gerbia. Man lieka tik pasidžiaugti,
kad teko tokia galimybė susipažinti
su puikia ir drąsia moterimi, ir
palinkėti jai pasilikti žvaliai, sveikai
ir visų mylimai.

JKwM$siilM$$iĘ všsiįjsi
Jei išalkę: pavalgydinsime
Jei ištroškę: pagirdysime
Jei žingeidūs: Lietuvos istorijos lapus atversime
Jei smaguriai: egzotiškų lietuviškų patiekalų ir gėrimų paragausite
Jei romantikai: Jauki aplinka, židinys ir žvakių švieselės laukia.

TAD

PRAŠOME

APSILANKYKITE!

6 3 1 2 S. Harlem Ave.
S u m m l t , IL 6 0 5 0 1
Dirbame: I — IV 10val.r. - 1 0 vai. v.
V — V I 10val.r. - 1 2 vai. v.
10val.r. - 9 vai. v
VII

Informacija telefonu 700-594-5622
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N E K I L N O J A M A S I S TURTAS
ĮMMtontfctt

Drake
Did
ItAgainl

a

n
Office
630-325-2800
Mobile
630-746-7593
630-325-7010

-JnĮ——i

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja
įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose.

Audrius Mikulis

P'rst Landmark Realty

1st Choice Real Propertys

Td: 630-205-9262
E-mail: am ikūlis @ usa. com
{vairus nekilnojamas turtas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
r* Pardavimas
* Surandame
optimaliausią finansavimą

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

RIMAS
STANKUS
•
•
•
•
•

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

ASTA T. MIKUNAS

GREIT PARDUODA

Čikagoje ar priemiesčiuose
Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių įkainavimas v e i t u i
Tarpininkaujame g a u n a n t paskolą
Pensininkams nuolaida

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

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

<J^fllTW*
CJ

R£/HK£Partn«r*

Peters-Montella
REALTOR®, CIPS, CRI, CLHMS

Fluent in Italian & Lithuanian, Knoowledge of French

D i r e c t / F a x : (954) 254-3598

- .

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

ir lietuviška arbata apsaugo visus nuo
slogos ir negerovių. Medaus galima
gauti lietuviškose krautuvėse ir po
pamaldų PL centre, Lemonte.
Td. 630-323-5326

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

Drake Reaitor

D R A U D I M O PASLAUGOS

K. LAUKAIČIO NATŪRALUS MEDUS

Accent
Homefinders

Omu*
Profesionalus
asmeninis
patarnavimas.
Patirtis mieste ir
priemiesčiuose.
Nemokamas
nekilnojamojo
turto įkainavimas.
Prieš parduodant
ar perkant,
kreipkitės į

5 S.Prospect, Clareodon
Hills. Illinois 605': 4

PARDUODA

„. . - . ". -

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Pirkdami pas mus, daug
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų
patogiu „lay-avvay" planu.
Atliekame visus foto 1
aboratorijos darbus.

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th SL,
£vergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654,773-581-8654
S T A T E F A R M 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
N A M Ų REMONTO IR
STATYBINĖS PASLAUGOS

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

AMBER C O N S T R U C n O N Co.
Dengiami stogai, kalamas
„siding", atliekami cemento,
„plumbing" bei kiti namų
remonto darbai.
..Licensed, insured. bonded"
Skambinti Sigitui,
tel. 773-767-1929.

8 v.r. iki 4 V.D.D.;

sekmadieniais uždaryta.
Antradieniais ir trečiadieniais
susikalbėsite lietuviškai.

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

Šildymas
Šaldymas

Each offKe independently

E - M a i l : regina@reginapeters.com

owned and operated

(VAIRUS'

5556 S. KedzJeChEagoJL 60629
Prekyba, pstašavirnas, aptamavirias
— Licensed — Bonded— Insured

SiULO D A R B Ą
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų p a d ė j ė j o m s
k o m p a n i o n ė m s ir n a m ų ruošos
darbininkėms. G a l i m a gyventi
kartu arba atvykti į darbą
ir išvykti.
Kreiptis:
ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900
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
REIKALINGI ENERGINGI DRAUDIMO
AGENTAI, turintys licensiją ar ne.
Apmokysime. Atlyginimas+
komisiniai. Allstate Insurance Co.
Tel. 773-775-9700 Bert, ar siųskite
„resume" fax. 7 7 3 - 7 7 5 - 4 9 3 8
Reikalingi patyrę C D L
vairuotojai Skokie perkraustvmo
kompanijai. Geras atlyginimas,
pilnas darbo laikas.
Kalbėti angliškai
Tel. 847-980-0906

MIGLINAS TV

Mindaugas

FREE
ESTIMATt

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

6 5 1 - 3 4 3 - 0 2 8 6 Cell
mindaugas.m.bubliauskas@wellsfargo.com
Ajjftyw?wfhm.cor^^

7 dienos
p«r savaite

773 7 7 8 4 0 0 7
773 5 3 1 1833

STASYS CONSTRUCTION

SIULO D A R B Ą
Skubiai reikalingi vairuotojai
perkraustytojai, dirbti Skokie
perkraustvmo kompanijoje.
Tel. 847-673-3309
Vairuotojai privalo turėti galiojančius
Minojaus vairuotojo pažymėjimus.
•ĮVAIRUS* Moteris ieško darbo prižiūrėti pagyvenusius
žmones lietuvių šeimoje. Te). 773-895-2160.

Atnaujinu baldus, keičiu gobėIeną, surenku naujus,
tvarkau
elektros, santechnikos
gedimus,
atlieku staliaus vidaus darbus,
T e l . 708-467-06S4
—

—

—

i

^

^

—

-

—

•

—

—

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; „sidings",
„soffits", „decfcs", ,,gutters",piokšu' ir
„shingle" stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.
S. Benetis, tel. 630-241-1912

•

MOKESČIŲ PASLAUGOS

mmmmmmm

,0RAUCAS" i n f o r m u o j a ,
„DRAUGAS" formuoja;
„DRAUGAS : Išeivijos I r

INCOME TAX SERVICE
Dabartiniai pajamų mokesčių įstatymai apsunkino
ir ateityje apsunkins metini mokesčių formų
užpildymą. Profesionaliam, sąžiningam ir
konfidencialiam patarnavimui kreipkitės:

PRANAS G. MEILĖ, CPA

Lietuvos jungtis;

5516 VV. 95 St.
Oak Lavvn, IL 60453.
Tel. raštinė 708-424-4425.

„DRAUGAS" lietuvybės

Tvarkome prašymus dėl pajamų
mokesčio numerio.

* Moteris ieško darbo su grįžimu namo. arba gaii
pakeisti po pietų ar naktimis. Te). 708-833-0419.

SIULO I Š N U O M O T I
IŠNUOMOJAME MOTERIMS
KAMPARIUS(234SWS6St)
10 min. nuo traukinio stotelės.
Kaina $275 plius elektra.

š v y t u r y s i r sargas!

•**•*«*

Prenumeruokime ir
s k a i t y k i m e „DRAUGĄ ?

Tel. 773-737-8400

Pildau TAX
(pajamų mokesčių) formas.
SUVEDU BUHALTERINE APSKAITĄ.
TVARKAU ĮVAIRIUS
FINANSINIUS REIKALUS.
Gediminas Pranskevičius
3805 N.Seeley
Chicago, IL 60618
Tel. 773.935.0472

mmmtimmmmmmmm<•»mmmmmmmn^mmĘĘmmmĮmmmrmimm

A l w a y s W l t h Flow«rs
* {vairios tropinės gėlės
* Gėlės visom progom, gėlės j Lietuva
* Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės
* Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultacijos - nemokamos)
* Dovanų krepšeliai, suvenyrai, paveikslai.
* Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės
* Bažnyčių, pokyliu salių ir stalų dekoravimas gėlėmis ir
balionais (nuolaida 20%)

1 1 2 0 S. Stale St., Lemont, I I
8 0 1 5 W . 7 9 St., Jtistice, I I
N e m o k a m a s tel. 888-594-6604
Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje.

www.alwaysvvithf1ovvers.com
i'HIIIBULUim»

•
•
•
•
•

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6 2 1 6 VV. A r c h e r Ave., C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8
Tel. 773-581-8500
Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai ir įvairūs tortai
Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje
Aplankykite mūsų svetainę — www.radnebakery.com

a^M • aaa> . w

• aa» • ^aW • ava • aask • a^a* • m^ • «a» • «aa» • « • • aia» • «a» • m^ a * • • <^a> • a^B a a«a» . * • » a ^ w a «a» • «M» * ai

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre
350 N. Clark,
Chicago, IL 60610
312-644-7750

608 W. Roosevelt,

pirm - penkt.
nuo
6.30 v.r iki 4 : 3 0 v . p . p .

pirm. - penkt. nuo
6:30 v.r iki 5 30 vp.p.
šešt. nuo 8 v.r iki 1 v.p.p

Chicago, IL 60607
312-957-1994

-
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VVESTERN UNION MONEY TRANSFER

•

Sumažintas pinigų pervedimo į

Lietuvą
mokestis = nuo
jVV

Naudojantis „VVestem Union"
SIŲSKITE . D A B A R !
SiUNČIAMA SUMA

'"'-•* j

PERVEDIMO MOKESTIS*

0,01$ - 100,00$

9999 $

100,01 $ - 200,00 $

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

200,01 $ - 300,00 $
300,01 $ - 400,00 $
400,01 $ - 500,00 $
Nuo 500,01 $

paslaugomis pinigus paprastai jau

5

/O nuo pagrindinės sumos

po kelių minučių**galima atsiimti
visose agentūrose Lietuvoje!

Norėdami gauti
daugiau informacijos, skambinkite

1-800-325-6000
www, w e s t e r n u n i o n . c o m

nnmų PERVEDIMAS

PINIGINE PERLAIDA

IŠANKSTINIO MOKĖJIMO PASLAUGOS

*

Ba parvadinto mokaacio •.YVeetarn Union" taip pat ima mofeestj už jūsų dolerių konvertavime j užsienio valiutą.

•*

Lėšų prieinamumą lemia paslaugos sąlygos, įskaitant agentūros darbo laiką ir laito juostų skirtumus. Apribojimus žr. SHmttmo formoje Naujos mažesnes kainos galioja
dalyvaujančiose .VVestem Union" agentūrose Čikagoje, nuo 2006 m. vasario ič. jkatmat galt būti keičiami ba įspėjimo

S 2006 VVestem Union Holdings Ine Ai! Rights Heserved
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SUSITIKIMAS SU
AMB. GINTE DAMUŠYTE
Ant didelio ekrano — Afganis
tano žemėlapio kontūrai. Šalia jo —
jauna, geltonplaukė, mėlynakė lie
tuvaitė, pasipuošusi nuoširdžia šyp
sena. Ir nejučiomis pagalvoji: kaip ji
išsiskiria iš vietinių afganų, tarp
kurių kasdien turi maišytis, su jais
bendrauti ir dirbti! Ar žmonės, kurie
apskritai moteris laiko už viešojo
valstybės gyvenimo ribų, priima šią
lietuvaitę, paskirtą Afganistanui
Lietuvos ambasadore ypatingiems
pavedimams? O gal ji taip pat turi
„slėptis" po mėlyna „palapine" ir
stebėti pasaulį pro mažą tinklinį
langeliuką kaip vietinės moterys?
Ambasadorė Gintė Damušyte nu
sišypso — ne, jai pakanka tik galvą
pridengti skara...
Pelenų dienos vakarą (kovo 1 d.)
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
įvyko susitikimas ir pabendravimas
su viešnia iš Lietuvos/Afganistano,
ambasadore ypatingiems pavedi
mams, Ginte Damušyte. Susitikimą
ruošė Lietuvos Respublikos gen.
konsulatas Čikagoje ir Balzeko liet.
kultūros muziejus. Rengėjai iš anks
to būgštavo, kad vėloką Pelenų die
nos vakarą nesusirinks pakankamai
publikos,- bet tiems būgštavimams
nebuvo pagrindo — prigužėjo ku
pina salė žmonių iš Čikagos ir net iš
tolimesnių priemiesčių. Juk Gintė
Damušyte — savas žmogus. Mes ste
bime jos politinę karjerą, džiau
giamės pasisekimais ir laimėjimais,
didžiuojamės, kad ,,mūsų Gintė"
juos pasiekia. Nejaugi galėtume pra
leisti progą su ja susitikti po ilgesnio
nesimatymo, pasiklausyti pasakoji
mo apie naująsias pareigas Afga
nistane, pasidalinti rūpesčiais ir
džiaugsmais?
Vakaronę pradėjo muziejaus šei
mininkas Stanley Balzekas, Jr,
pasveikindamas susirinkusius ir pa
sidžiaugdamas, kad taip gausiai at
vyko į šį susitikimą. Ambasadorę G.
Damušyte šiltais žodžiais pristatė
gen. konsulas Arvydas Daunoravičius, paminėdamas, kad į Lietuvos
diplomatinę tarnybą ji įsijungė prieš
14 metų — 1992-aisiais, kai dar
Lietuva nebuvo NATO narė. G. Da
mušyte buvo pirmoji moteris (nuo
1949 m., kai NATO buvo sukurta),

tapusi ambasadore prie šios organi
zacijos. Ji taip pat daug prisidėjo,
steigiant Lietuvos misiją prie Jung
tinių Tautų, dirbo Lietuvos informa
cijos centro direktore New York, vi
suomet buvo veikli politiniuose ba
ruose, parašė ir išspausdino perio
dikoje daugybę straipsnių, buvo „Už
nuopelnus Lietuvai" apdovanota
Komandoro kryžiumi...
Ambasadorė visų pirma prisi
pažino, kad džiaugiasi, vėl būdama
tarp Čikagos lietuvių, jaučiasi, tary
tum namo sugrįžusi. Jos pagrindinė
tema buvo apie Lietuvos įsipareigo
jimą Afganistane, kur lietuviai ka
riai vadovauja Ghowr provincijos
atsikūrimo grupei. Ji taip pat pri
siminė Pelenų dienos prasmę, pa
brėždama, kad pasnikas gali būti ir
priverstinis, kai žmonės neturi ko
valgyti —'• jiems „Pelenų diena" į
akis žiūri kasdien. Tokie daugiausia
yra karo ir talibano valdymo nunio
kotos Afganistano šalies žmonės.
Ghowr provincija, kartu su kito
mis — Badghis, Herat, Farah, arti
mosiomis provincijomis yra kiek
saugesnė, nes toliau nuo Pakistano
sienos, pro kurią nuolat vyksta „te
roristų judėjimas". Ši provincija yra
maždaug 220 km šiaurės-pietų
kryptimi ir 416 km — vakarų-rytų
kryptimi nuo sostinės Kabul. Visoje
provincijoje yra 635 tūkst. gyvento
jų, o jos sostinėje Čačarane — apie
20 tūkst. Lietuvių karių užduotis
yra užtikrinti saugumą, kad galėtų
savo veiklą pradėti ir veiksmingiau
vykdyti humanitarinės grupės. Lie
tuviams perėmus saugumo operaci
jas, jau didėja ir civilių užsienio
talkininkų skaičius. Afganistano
vadovybė, o ypač Ghowr provincijos
savivaldybė, labai vertina lietuvius
karius, kurie yra drąsūs, moka gerai
sugyventi su vietiniais gyventojais ir
labai ištikimai atlieka savo pareigas.
Jie taip pat renka ir NATO vadovy
bei perduoda informaciją apie vie
toves, iš kurių tokių žinių iki tol
beveik nebuvo. Pagal šią informaciją
užsienis gali koordinuoti paramą
afganams. O jiems labiausiai reikia
švaraus vandens, medicininės pagal
bos, švietimo institucijų kūrimo,
kelių tiesimo (kai kur jokių kelių

Baizekc lietuviu kultūros muziejuje rengtoje vakaronėje su Lietuvos ambasadore
ypatingiems p a v e d i m a r r s Afganistane Ginte Damušyte. Iš kairės: muziejaus šei
mininkas Stanley Balzekas, Jr, a m b . G. Damušyte, LR gen. konsulas A. Daunoravičius.
Dainos Čyvienės nuotr.

apskritai nėra), patarimų, kaip pert laiko nėra: tęsis tol, kol turime poli
varkyti policiją, teismus. Viena prob tinio ryžto ir pareigos jausmo vyk
lema, su kuria lietuviai ir kiti užsie dyti savo įsipareigojimus, padary
niečiai susiduria — tai, kad didžioji tus įstojant į NATO. Tikima, kad po
dalis gyventojų yra beraščiai.
kiek laiko į šias operacijas įsijungs ir
kitos
dvi Baltijos valstybės. Ar lietu
Šiuo metu Afganistane yra apie
130 karių, kuriems vadovauja pik. viams kariams nėra pavojinga, dar
Ažubalis. Karius neseniai buvo ap buojantis ir taip artimai bendrau
lankęs ir LR prez. Valdas Adamkus. jant su afganais? Jokių provokacijų
Lietuvos vaidmenį Afganistane ypač iki šiol nėra buvę. Vietiniai gyvento
teigiamai vertina Vašingtonas. La jai su lietuviais bendradarbiauja la
bai svarią paramą teikia amerikie bai nuoširdžiai. O kaip su narko
čiai. Jie ne tik pasirūpina strate tikais, juk afganai pasižymi didžiau
giniu transportu iš Zoknių oro uosto siu opiumo aguonų auginimu ir nar
į Kabulą, bet duoda karinę įrangą, kotikų eksportu? Ambasadorė pa
aprūpina karius maistu, medicinos tvirtino, kad Afganistanas vadina
mas „narko šalimi". Narkotikai su
reikmenimis ir kt.
Savo pranešimą amb. Damušyte daro apie 70 proc. šalies vietinio pro
paįvairino skaidrių montažu, kuris dukto pelno. Gyventojus įtikinti, kad
paruoštas Lietuvos karinės vadovy žemę panaudotų kitiems pasėliams
bės. Vaizduose galėjome matyti ap labai sunku, bet visgi yra ir ženklų,
linką, kurioje gyvena ir dirba lietu kad pamažu jų pažiūros keičiasi.
viai kariai, vietinius gyventojus, jų
Pasibaigus pranešimui, nors toli
namus, kai kurias institucijas (teis gražu neišsisėmus publikos klausi
mus, policiją, kalėjimą, mokyklas).
mams, vakaronė visgi buvo uždary
Vėliau vakaronės dalyviai api ta. Susirinkusieji dar ilgai bendravo
pylė prelegentę klausimais, į ku su amb. Ginte Damušyte, linkėjo jai
riuos ji maloniai atsakinėjo. Štai keli geriausios sėkmės nelengvame dar
pavyzdžiai.
be.
Kaip ilgai tęsis Lietuvos įsipa
reigojimas Afganistane? Nustatyto
D a n u t ė Bindokienė

M o k i n i ų projektas — Vasario 16-ajai
Kasmet Los Angeles Šv. Kazi
miero lituanistinė mokyklos moki
niai atlieka įvairiausius meninius
projektus, skirtus Vasario 16-osios
progai. Visi atlikti darbai eksponuo
jami L.A. Lietuvių Bendruomenės
Lietuvos Nepriklausomybės minėji
mo metu. ALTas ir LB Los Angeles
apygarda mokinius apdovanoja pi
niginėmis premijomis.
Mokiniai yra kūrę lietuviškus
plakatus, „Aušros" laikraščio pus
lapius, karaliaus Mindaugo karū
nas, stalo žaidimus „Knygnešiai ir
žandarai" ir kt. Kiekvienų metų pro
jektas kuriamas tam tikra tema.
Pvz., karaliaus Mindaugo karūnas
mokiniai darė tais metais, kai Lie
tuvoje buvo minima Mindaugo karū
navimo sukaktis, stalo žaidimai —
minint spaudos atgavimo sukaktį.
Šių metų projekto tema mokyk
los direktorei Marytei Sandanavičiūtei-Newsom kilo, besilankant
Lietuvoje. Vilniuje ji nuėjo apžiūrėti
atstatomus Valdovų rūmus, o vėliau

aplankė Taikomosios dailės muziejų,
kuriame eksponuojami archeolo
ginių kasinėjimų radiniai iš Valdovų
rūmų teritorijos. Jos dėmesį pa
traukė kokliai (glazūruotos plonos
plytos, vartojamos krosnims iš išorės
kloti). Jų įmantrūs raštai su žmonių
figūromis, žalčiais, augmenijos mo
tyvais, M. Newsom sužavėjo. Kok
liai buvo nufotografuoti.
Artėjant Vasario 16-osios šven
tei, direktorė pasiūlė mokiniams
nuspalvinti ir papuošti plyteles ir jas
suklijuoti ant kartono lapo. Moki
niams buvo išdalintos koklių nuo
traukų kopijos. Į talką atėjo mokinių
tėveliai — dailininkas Jonas Kulikaukas ir architektas Augis Ged
gaudas. Jie suprojektavo senovišką
krosnį ir dailiai apklijavo mokinių
išgražintais kokliais.
Rezultatas buvo stulbinantis.
Mokinių padaryta krosnis buvo
nuostabi. Kurdami raštus kokliams,
mokiniai ne tik susipažino .-u lietu
viu tautos praeities kultūra, bet ir su

Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokinės prie atkurtos krosnies
(iš kairės): Aleksandra Habanek, Brianna Silkaitytė, Andrėja Dabšytė Alytė Ma
žeikaitė. Kristė Jogaitė, Malvina M i l l i r o n , Nida Mulokaitė. Sėdi: Inga Nevvsom ir
Evelina Gulbinaitė Toliau matosi Vilija Dudoraitė ir Aleksas Vilkas
Inos Petokas nuotr

dabartiniais 'autos užsimojimais
atstatyti Valdovų rūmus. Tuo pačiu
norime £eru žodžiu paminėti ir
buvusi Los Angeles lietuvių visuo

mene? veikėja Edmundą Kulikaus
ką. Valdovų rūmų fondo pirmininką,
šiuo metu gyvenanti Vilniuje.
Mokvklos metraštininkas
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VEIKIA TADA, KAI NEVEIKIA
Neįtikėtinas naujas būdas ap
skaičiuoti uždavinio atsakymą, at
rodo, yra tikra tinginio svajonė: įjun
gi kompiuterį, užprogramuoji jį
spręsti uždavinį, bet vėliau progra
mos nepaleidi. Jei naudojamas kvan
tinis kompiuteris, tuomet yra ne
maža tikimybė, kad atsakymas visvien bus gautas.
Skamba absurdiškai, bet Illi
nois universteto mokslininkas Onur
Hosten su kolegomis įrodė, kad tai
tikrai veikia. Jie sukūrė tokį kvanti
ne kompiuterį, kuriame naudojami
šviesos spinduliai ir kuris konkretų
įrašą duomenų bazėje gali rasti net
jo neieškodamas.
Tai yra keista net kvantinės
mechanikos pasaulyje, kuris pagar
sėjęs savo intuicijai prieštaraujan
čiais reiškiniais. O Hosten su kole
gomis šį reiškinį pavadino „kontrak
tiniu" kvantiniu skaičiavimu: tai
būdas sužinoti kokio nors įvykio re
zultatą, stebint situaciją, kurioje to
įvykio nebuvo.
Kvantinis kompiuteris yra vi
siškai nepanašus į tradicinius kom
piuterius. Jame visi skaičiavimai
atliekami, naudojantis kvantinės
mechanikos dėsniais, o vienu metu
galima atlikti daug skaičiavimo ope
racijų, kurias įprastiniai kompiute
riai turėtų atlikinėti paeiliui. Dėl
tokio skaičiavimo būdo paprastai la
bai smarkiai sutrumpinamas laikas,
per kurį kvantinis kompiuteris ran
da atsakymą į vieną ar kitą už
davinį.
Tai įmanoma dėl to, kad kvan
tiniai objektai, pavyzdžiui, pavieniai
atomai ar šviesos fotonai, gali būti
„superpozicijos" būsenoje - tokios
būsenos realiame pasaulyje nėra.
Pavyzdžiui, kvantinis jungiklis gali
būti vienu metu ir įjungtas, ir iš
jungtas.
Tai yra kvantinio skaičiavimo
esmė, nes reiškia, kad kvantinis
kompiuteris gali pats atsirasti su
perpozicijos būklėje, kuomet jis ir
veikia, ir neveikia. Tokiu būdu „ne
veikiančio" kompiuterio istorijoje
lieka požymių, kad jis „veikia", o dėl
to atsiranda galimybė stebint vieną
būseną kažką sužinoti apie kitą.
„Kai kuriems žmonėms patinka
manyti, kad tai yra lyg dvi atskiros
visatos", - aiškino kompiuterių
mokslininkas Richard Josza iš Bristol universiteto (D. Britanija). Vie
noje visatoje kompiuteris veikia, o
lygiagrečioje visatoje neveikia.
Tuomet žmogus, stebintis ne
veikiantį kompiuterį, galėtų sakyti,
kad jis veikia tik „lygiagrečioje
visatoj". „Todėl jums netektų mokėti
už veikiančio kompiuterio naudo
jimą". - sakė R. Josza. Bet yra ir
svarbi kvantinių kompiuterių savy
bė: kvantinių procesų rezultato nie
kada neįmanoma tiksliai prognozuo

ti, jį galima tik nusakyti tikimy
biškai. Todėl kvantinis skaičiavimas
ne visuomet pateiks teisingą atsa
kymą.
Kai prieš aštuonerius metus R.
Josza pasiūlė šią idėją, kai kurie
mokslininkai manė, kad teisingų re
zultatų gavimo tikimybė bus tokia
maža, kad lygiai taip pat sėkmingai
rezultatą galima būtų atspėti.
O. Hosten su kolegomis atrado
būdą išvengti šio apribojimo. Tam jie
pasinaudojo dar vienu kvantinio
pasaulio reiškiniu, vadinamu Zeno
efektu. Zeno efektas yra teisingo
rezultato gavimo tikimybės kitimas
vien dėl to, kad ieškoma teisingo
rezultato. Tai, galima sakyti, yra se
no posakio, kad stebimas katilas
niekada neužverda, kvantinis atitik
muo: „kvantinis katilas" gali iš
tikrųjų neribotai ilgą laiką nevirti,
jei į jį žiūrima.
Mokslininkai pasigamino pa
prastą kvantinį kompiuterį iš lazerio
spindulių, veidrodžių ir šviesos jutiklių. Tokiame kompiuteryje infor
macija koduojama fotonų kvanti
nėmis būsenomis. Taigi mokslinin
kai vieną fotoną pervedė į superpozi
cijos būseną, kuomet jis ir yra, ir
nėra perduodamas į optinį apdoroji
mo įrenginį, kuris kvantinę būseną
apdoroja pagal nustatytą algoritmą.
Tuomet stebimas fotonas ir aiškina
masi ar jame užkoduotas atsakymas
į skaičiavimus.
Mokslininkai, naudodamiesi Ze
no efektu, stebėjo „neveikiančią"
kompiuterio būseną, kurioje fotonas
neperėjo per apdorojimo įrenginį.
Tokiu būdu jie padidino teisingo
atsakymo gavimo tikimybę. „Tai nuostabus eksperimentas, kuriuo
tiriamas kvantinės teorijos keistu
mas", - sakė R. Josza.
O. Hosten su kolegomis saka,
kad tai nėra vien tik kvantinių keis
tenybių pademonstravimas. Jie tvir
tina, kad šis darbas naudingas ku
riant kvantinius kompiuterius. Iki
šiol tokie kompiuteriai, kuriuose in
formacijos pernašai naudojami švie
sos šaltiniai ar įkalinti atomai, buvo
paprasčiausi žaislai, kurių skaičiuo
jamojo galia yra pernelyg maža, kad
jiems būtų galima patikėti tikrai
sudėtingų užduočių vykdymą.
Viena kliūčių, neleidžiančių pa
didinti tokių kvantinių kompiuterių
modelių, yra ta, jog labai sudėtinga
neleisti kvantinei informacijai nu
tekėti į aplinką. Tokio nutekėjimo
priežastis iš esmės yra kvantinių
bitų sąveika su aplinka skaičiavimo
metu. Bet jei skaičiavimai iš tikrųjų
nevyksta, tai informacijos nutekėji
mas gali būti gerokai mažesnis, o dėl
to skaičiavimas kvantiniais kompiu
teriais gali būti gerokai tikslesnis.
BNS
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KNYGA ATSKLEIDŽIA LITŲ
SPAUSDINIMO ISTORIJĄ
Trečiadienį, kovo 1 d., Lietuvos
banko muziejuje Vilniuje pristatyta
nauja Mindaugo Vinkaus knyga
„Tikroji litų spausdinimo istorija.
Lietuvos ir litų gamintojų keturioli
ka prieštaringo bendravimo metų".
Knygą išleido Lietuvos bankas.
Knygoje atskleidžiama kontra
versiška litų gamybos istorija, kuri
baigėsi tik 2004 m., kuomet pirmųjų
iitų banknotų gamintojai, po kelerių
metų bylinėjimosi tarptautiniame
arbitraže, sumokėjo Lietuvos bankui
paskutinę kompensacijos dalį už ne
kokybiškai pagamintus banknotus.
„Europos Sąjungos bendroji va
liuta euras netrukus pakeis litą, ku
riam skirta naujoji knyga. Jos dėka į
istoriją litas pateks „švaresnis" —
pirmą kartą viešai skelbiama intri
guojančių faktų ir nacionalinių pi
nigų kūrimo epizodų, kurie iki šiol
mažai arba visai nebuvo žinomi pla
čiajai visuomenei. Apie daugelį da
lykų garsiai ir nebuvo galima kal
bėti, kol tęsėsi teisinės procedūros
dėl nekokybiškų pirmųjų litų spaus
dinimo", — sakė Lietuvos banko
valdybos pirmininkas Reinoldijus
Šarkinas, dalyvavęs knygos pris
tatymo ceremonijoje.
Lito istorija aprašyta dviejose
knygos dalyse. Pirmojoje, kuri apima
1989—1994 m. laikotarpį, prisime
nama, kaip žinomi Lietuvos meni
ninkai kūrė banknotų projektus,
kaip istorikai diskutavo dėl jų kon
cepcijos, kokį vaidmenį kuriant litą
suvaidino sovietų saugumas, kaip
ginčijosi Lietuvos bankas ir Vyriausybė,kodėl pirmoji litų laida buvo

nekokybiška, kaip buvo stengiamasi,
kad jie būtų perspausdinti ir kokius
įsipareigojimus teko prisiimti Lietu
vos bankui ir Vyriausybei, kad šiuos
banknotus spausdinusi JAV korpo
racija juos pagamintų už savo lėšas.
Antroje knygos dalyje, kuri apie
1995—2004 m. laikotarpį, aprašo
ma, kaip Lietuvos bankas, saistomas
įsipareigojimų JAV korporacijai ir
prognozuojant popierinių pinigų sty
gių, nutaria spausdinti naujus ban
knotus. Pasakojama, kaip Lietuvos
bankui atsisakius naują banknotų
laidą patikėti spausdinti amerikie
čių korporacijai pastaroji pateikė
ieškinį prieš Lietuvos banką tarp
tautiniam arbitražui, kaip vykstant
arbitražo procesui JAV korporacija
iš ieškovės tapo atsakove ir galiau
siai turėjo sumokėti kompensaciją.
Tai antroji Mindaugo Vinkaus kny
ga apie naujausią Lietuvos pinigų is
toriją. 2004 m. išleista šio autoriaus
knyga „Lito užkulisiai. Kęstučio Lyniko vaidmuo atkurto lito istorijoje".
Mindaugas Vinkus Lietuvos
banke dirba nuo 1999 m. — iš pra
džių atstovu spaudai, o nuo 2004 m.
vadovauja organizacijos ir personalo
skyriui. Jis taip pat yra Lietuvos
banko Pinigų projektavimo ir gamy
bos komisios narys.
Mindaugo Vinkaus knygą „Tik
roji litų spausdinimo istorija, Lie
tuvos ir litų gamintojų keturiolika
prieštaringo bendravimo metų" bus
galima įsigyti Lietuvos banko kasoje
Vilniuje, taip pat Lietuvos banko
Kauno ir Klaipėdos skyriuose.
Ryšių su visuomene skyrius

GAIDAS - DAIMID
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI
jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. Jų
laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose,
kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

CERALD F. D A I M I D —
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632

1-773-523-0440;

1-708-873-0500

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.
ALL P H O N E S

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas)
Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com
SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1 9 1 6

LACK & SONS
(LACKAVICIUS)

• Patogioje vietoje tarp Čikagos
ir Lemonto
•10 minučių nuo Šv.Kazimiero
lietuvių kapinių

Funeral Home s

11028 S. Southwe$t Hwy.
Palos Hllb, Illinois

ALL PHONES 1-708-430-5700

(708)974-4410

15

9 2 3 6 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO
H ALL SUBURBS
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APYLINKĖSE
• Sekmadienį, kovo 5 d., Vytauto
Didžiojo šaulių rinktinė ir gen. T.
Daukanto jūrų šauliai minės Lietu
vos šaulių sąjungos įkūrėjo VI. Putvinskio-Pūtvio 77-ąsias mirties meti
nes. 10 vai. r. Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje šv.
Mišios. Po pamaldų minėjimas ir vai
šės Šaulių namuose. Visi kviečiami.
• A t e i t i n i n k ų namų narių meti
nis susirinkimas įvyks sekmadienį,
kovo 5 d., 1 vai. p.p. Ateitininkų na
muose. Tą pačią dieną 9 vai. r. Pal.
J. Matulaičio misijoje bus auko
jamos šv. Mišios už gyvus ir miru
sius Ateitininkų namų narius ir
rėmėjus. Kviečiame visus dalyvauti.
• K o v o 10 d., penktadienį, 7 vai.
v., kovo 11 d., šeštadienį, 7 vai. v. ir
kovo 12 d., sekmadienį 3 vai. p.p.
Maria High School, 6727 S. California Ave., Chicago, IL 60629, dramos
klubas rodys 2006 m. pavasarinį
vaidinimą „10 by 10". Įėjimas — 5
dol. suaugusiems, 3 dol. vaikams ir
vyresnio amžiaus žmonėms. Tel.
pasiteiravimui: 773-925-8686.
• K o v o 11 d., šeštadienį, 7 vai. v.
Jaunimo centro didžiojoje salėje
U4RIA pristato atlikėją Virgį Stakėną ir anekdotų karalių Raimondą
Šilanską. Kviečiame visus į nuotai
kingą koncertą.
• T r a d i c i n ė Čikagos lietuvių
skautų mugė įvyks sekmadienį, ko
vo 12 d. Pasaulio lietuvių centre. 9
vai. r. šv. Mišios, 10:15 vai. r. mugės ati
darymas. Norintys Kaziuko mugėje
pardavinėti prekes, dar gali užsisa
kyti stalus. Kaina — 30 dol. Skambin
kite tel. 708-349-8436 (Aušra Petry).
Visa visuomenė kviečiama paremti lie
tuvišką skautų jaunimo organizaciją.
• K o v o 18 d., šeštadienį, 6 vai. v.
teatro sambūris „Žaltvykslė" teatro
mėgėjus vėl kviečia atvykti į jauni
mo centrą pasižiūrėti Augustino
Griciaus komedijos „Palanga"7.
• Metinis JAV LB Lemonto
apylinkės susirinkimas įvyks kovo
19 d. 12:30 vai. p.p. Pasaulio lietu
vių centro didžiojoje salėje. Kvie
čiame visus dalyvauti.
• K o v o 19 d., sekmadienį 2 vai.
p.p. Jaunimo centre įvyks šeimų
teatro spektaklis. Iš Toronto atvyks
ta naujas teatro sambūris „Žalios
lankos", kuris atveža spektaklį
„Bulvinė pasaka". Pjesę parašė Dai
va Čepkauskaitė, režisavo Dalia
Botyrienė. Bilietus galima įsigyti
„Seklyčioje" ir parduotuvėje „Lietu
vėlė" nuo vasario 28 d. Rengia JAV
LB Kultūros taryba.
• K o v o 25 d., šeštadienį, 8 vai. v.
Willowbrook Ballroom salėje koncer
tuos pop muzikos legenda Egidijus
Sipavičius, naujoji lietuviškos estra
dos žvaigždė Violeta Riaubiškytė ir
jumoro karalius Vytautas Šapra
nauskas. Bilietus galima nusipirkti
parduotuvėje „Lietuvėlė", Atlantic
Express Corp. ir „Bravo" kavinėje.
Tel. pasiteiravimui: 630-464-5000.
arba www.SCENTRAS.com
• V i s u s maloniai kviečiame į
Jėzuitų koplyčioje organizuojamus
renginius: kovo 25 d., 8:30 vai. r., Ga
vėnios susikaupimas tėveliams, moks
leiviams tą dieną pamokų lituanis
tinėje mokykloje metu vyks susitaiky

mo pamaldos. 5 vai. v. susitaikymo
pamaldos ir šv. Mišios. Kovo 26 d.
nuo 9 vai. r. bus klausoma išpažin
čių. 10:30 vai. r. bus atnašaujamos
šv. Mišios, skaitomas pamokslas. Po
pamaldų bus giedami „Žemaičių
kalnai". Po giedojimo — Juozapo ir
Jurgitos Šedžių suruoštos vaišės.
Susikaupimo ir susitaikymo pamal
doms vadovaus Vilniaus jėzuitų
gimnazijos kapelionas Vytautas
Sadauskas, SJ. Tel. pasiteiravimui:
773-737-8400.
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• B a l a n d ž i o 9 d. — Verbų sekma
dienį — 1:30 vai. p.p. Palaimintojo J.
Matulaičio misijos bažnyčioje skam
bės prancūzų kompozitoriaus Theodore Dubois sakralinė kantata „Sep
tyni paskutiniai Kristaus žodžiai".
Programoje dalyvaus: solistai Geno
vaitė Bigenytė, Nida Grigalavičiūtė,
Linas Sprindys, Algimantas Barniškis, vargonininkės Solveiga Pa
lionienė ir Dainora Petkevičiūtė bei
fleitistė Deborah Verdone. Ruošia
LB Lemonto apylinkės valdyba.
Bilietus prašome užsisakyti tel. 708974-0591.
• Č i k a g o s lietuvių operos prem
jera įvyks sekmadienį, balandžio 30
d. 3 vai. p.p. Morton gimnazijos
auditorijoje, 2401 S. Austin Boulevard, Cicero, IL. Bilietus į Vytauto
Klovos operą „Pilėnai" galima įsigy
ti „Seklyčioje", 2711 W. 71st Street,
Chicago, IL, tel. 773-476-2655. Bilie
tai parduodami pirmadieniais — ket
virtadieniais nuo 9 vai. r iki 4 vai.
p.p. ir šeštadienį nuo 10 val.r. iki 2
vai. p.p. Penktadieniais bilietai ne
bus pardavinėjami. Užsakymus raš
tu prašome siųsti Lithuanian Opera
of Chicago, Inc., 3222 W. 66th Place,
Chicago, IL 60629, tel. 773-925-6193.
Bilietų kainos nuo 25 iki 50 doi. As
menys aukoję 250 dol. gaus 2 bi
lietus į operos spektaklį ir 2 pa
kvietimus į pokylį. Aukoję 150 dol.
— po vieną bilietą į spektaklį ir į
pokylį.
• V i s ų moksleivių, jų tėvelių,
mokytojų, padėjėjų vardu Lietuvių
fondui už paramą dėkoja ir sėkmės
linki Maironio lituanistinės mokyk
los direktorė Audronė Elvikienė.
Direktorė džiaugiasi, kad mokykla
didėja, tad fondo pinigai bus panau
doti mokyklos išlaidoms bei ateities
planams įgyvendinti. Tad jungda
miesi į LF gretas, prisidėkite prie
lietuviško jaunimo ugdymo, mokslo
ir švietimo. LF adresas: 14911127th
Street, Lemont, IL 60439, tel. 630257-1616.
• K o v o 3-30 dienomis Gene Siskel kino centre, 164 North State
Street, Chicago, IL 60601, vyks 9asis Europos šalių kino festivalis,
kuriame per keturias savaites bus
parodyti 54 kino filmai. Jame daly
vaus ir režisierė iš Lietuvos Janina
Lapinskaitė, kuri kovo 12 d. 7:15
vai. v. pristatys savo filmą „Stiklo
šalis", sukurtą 2004 m. pagal žino
mos rašytojos Vandos Juknaitės ro
maną. Pagrindinius vaidmenis filme
atlieka aktoriai Jurga Klavaitytė ir
Povilas Budrys. Filmas bus rodomas
lietuvių kalba su angliškais subti
trais. Pristatyme dalyvaus Roosevelt universiteto Vadybos ir teatro
kolegijos prof. Kęstutis Nakas. Tel.
pasiteiravimui: 312-846-2600 arba
312-846-2800. Tinklalapis:
www.siskelfilmcenter.org
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Bilietus prašome užsisakyti laikraščio įstaigoje,
2624 W. 71* STM Chicago, IL 60629.
Telefonas (773) 776-3399, faksas (773) 776-7059.

VASARIO 20 D. ATSIDARĖ GRAŽI PARODA
LAKEVVOOD'S HERITAGE CENTER RADIUS GALLERY,
801 S. YARROVV STREET, LAKEVVOOD, CO 80226.
Parodoje „Fiber translations" šalia amerikiečių dailininkų savo
darbus rodo ir lietuvė menininkė REGINA BENSON.
Paroda veiks iki rugpjūčio 1 1 d . Galerija dirba pirmadieniais —
penktadieniais nuo 10 vai. r. iki 4 vai. p.p., šeštadieniais nuo 12 vai. p.p.
iki 4 vai.p.p.
jei norite daugiau sužinoti apie menininke Regina Benson,
aplankykite tiklalapį: www. reginabenson.com

SKELBIMAI

L

Advokatas
Jonas Cibaitis
Criminal cases,
civil cases and DUI
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, LL 60629
Tel. 773-776-8700
Ton free 24 hr. 888-7766742
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.
IMIGRACINĖS 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.
Raštinės Čikagoje ir Woodridge.

Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527
Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais
nuošimčiais. Kreipkitės \
Mutual Federal Savinas,
2212 West C e r m a k Road.
I
Tel. (773)847-7747.

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
Tel. 773-284-0100.
TeL 630-257-0200, Lemont, IL
Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą
SKELBIMU SKYRIAUS
TEL. 773-S85-9SOO

# „Saulutė", Lietuvos vaikų
globos būrelis dėkoja už aukas pa
dėti našlaičiams, beglobiams ir in
validams vaikams, daugiavaikėms
šeimoms bei studentams Lietuvoje.
Aukojo: Geriausius linkėjimus siųs
dama Mykolui Banevičiui jo 75-to
gimtadienio proga Birutė Berno
tienė paaukojo $50; tęsiant vaikučių
metinę paramą dr. Walter ir Aud
ronė Jagiella $560; a.a. Aldona
Ilgūnas Brantas atminimui Regina
Grikis $50, Ramoną Menkeliūnas
$20, Nancy Tabor $10, Irena ir Česius Savickas $50, Victor Pigoga
$25; a.a. John Connolly atminimui
Gordon Lange $25. Labai ačiū.
„Saulutė" 'Sunlight
Orphan
Aid , 414 Freehauf St., Lemont.
IL 60439. tel. 630. 243-7275.

