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Su Kovo 11-ąja — Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

V. Landsbergis ragina neužmiršti pažeminimo

Atkuriamojo Seimo pirmininkas V. Landsbergis (k) ir A Brazauskas, vadovavęs
paskutinei sovietinei Aukščiausiajai Tarybai.
Elto6 archyvo nuotr
Briuselis, kovo 10 d. („Kauno
dienaTBNS) — Be šio žmogaus neį
sivaizduojamas 1990 metų Kovo 11osios aktas, kuriuo išdrįsta okupan

t a m s prabilti — Lietuva jau laisva.
Buvęs Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas, dabar Europos Parlamen
to narys Vytautas Landsbergis, kaip

visada, Kovo 11-ąją sutiks Lietuvoje,
kur dalyvaus įvairiuose renginiuose.
Prieš sugrįždamas į gimtinę, V.
Landsbergis Briuselyje davė inter
viu „Kauno dienai".
— „Gerbiamieji deputatai,
Lietuva j a u laisva. Dvasioje, tei
sėje laisva". Taip pasakėte tą
lemtingą vakarą. Ar Lietuva tik
rai dabar laisva? Ar matote ko
kias n o r s grėsmes valstybingu
mui?
— Gal skambės paradoksaliai,
tačiau tada Lietuva dvasioje buvo
laisvesnė. Tąkart buvo pagrindo taip
sakyti, nes sprendimą dėl Lietuvos
nepriklausomybės Aukščiausioji Ta
ryba priėmė daugelio žmonių remia
ma. Tai buvo ne vien parlamento ar
vadovaujančios Sąjūdžio grupės
sprendimas, o žmonių, kurie to ti
kėjosi, už mus balsavo. Jų dvasia jau
buvo laisva, žmonės norėjo įtvirtinti
šią laisvę.
Situacijos nesikartoja, todėl ne
galiu pasakyti, kaip būtų šiandien
pavojui iškilus. Bet abejoju, ar dva-

BBC: „Turniškių skandalas'" gali
pakirsti pasitikėjimą valstybe
Vilnius, kovo 10 d. (BNS) —
„Turniškių skandalo" tyrimo rezul
tatai gali pakirsti visuomenės pasi
tikėjimą Lietuvos valstybe, savo re
portaže teigia Didžiosios Britanijos
visuomeninio transliuotojo BBC žur
nalistai.
Anot penktadienį per BBC tele
vizijos pasaulio naujienų laidą paro
dyto reportažo, „skandalas j a u pa
siekė vyriausybės širdį".
Reportaže pasakojama apie pre
zidento Valdo Adamkaus žingsnius
siūlant skandalingų faktų apie ne
kilnojamojo turto sandorius presti
žiniame Vilniaus Turniškių rajone

tyrimą, p r a n e š a m a apie būstus šia
me rajone įsigijusių dviejų preziden
to patarėjų atsistatydinimą.
BBC žurnalistai primena kitą
Lietuvos prezidento instituciją suk
rėtusį skandalą — 2004 metais pre
zidento Rolando Pakso apkalta ir
nušalinimu pasibaigusius įtarimus
„ryšiais su Rusijos mafija".
„Nors šis s k a n d a l a s taip toli gali
nenueiti, jo poveikis vis dar plečiasi,
nes auga spaudimas aukštiems vy
riausybės pareigūnams, kurie kalti
n a m i prisidėję prie sandorių", —
apie „ T u r n i š k i ų skandalą" teigia
BBC žurnalistai.

Atsistatydina VTF vadovas
Vilnius, kovo 10 d. (BNS) — Pa
staruoju metu dėl galimybės dirbti
su slapta informacija per alkoholio
bendrovės „Alita" privatizavimo
procesą kritikuotas Valstybės turto
fondo (VTF) vadovas Povilas Milašauskas atsistatydina.
VTF pranešė, kad penktadienį
fondo valdyba patenkino P. Milašausko prašymą atleisti jį iš uži
mamų pareigų nuo kovo 23 dienos.
Su P. Milašausku susisiekti ne
pavyko, jo mobilusis telefonas yra iš
jungtas.
Pagal galiojančius teisės aktus,
nuo kovo 24 dienos laikinai VTF ge
neralinio direktoriaus pareigas eis

Povilas Milašauskas
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr

privatizavimo direktorius Antanas
Malikėnas.
47 metų P. Milašauskas VTF va
dovavo nuo 2000-ųjų lapkričio.

//

Vyriausybė
apsisprendė dėl
naftos"

Vilnius, kovo 10 d. (BNS) —
Lietuvos Vyriausybė, ketinanti iš
Rusijos susivienijimo „Jukos" iš
pirkti jo valdomas „Mažeikių naf
tos" akcijas, jau ieško, kur pasisko
linti pinigų.
„Skolinsimės iš bankų labai ge
rais procentais. Šiandien sudėtinga
pasakyti, iš kokių, dabar renkami
bankų pasiūlymai. Manau, skolini
mosi procedūrą bus galima atlikti
greitai, nes bankai susidomėję", —
sakė finansų ministras Zigmantas
Balčytis.
Anot jo, šių metų grynasis vals
tybės skolinomosi limitas yra 4.8
mlrd. litų, todėl pasiskolinti ir grą
žinti paskolą šiais metais nesukeltų
problemų.
Premjeras Algirdas Brazauskas
penktadienį pripažino, kad įstatymu
nustatyto 3 mlrd. litų limito išpirkti
akcijas iš „Jukos" gali pritrūkti.
„Kaip išspręsti šį klausimą, yra
keletas kelių. Aš nenorėčiau dabar
jų detalizuoti, bet pats faktas, kad
mes perpirktume akcijas, yra labai
naudingas Lietuvai, o papildomos
lėšos — gali būti susitarimas su tre
čiąja šalimi, kuri yra suinteresuota
pirkti šias akcijas", — kalbėjo A.
Brazauskas.
Vyriausybės vadovas teigė, kad
jei Vyriausybei pritrūktų įgaliojimų,
ji kreipsis į Seimą.

sinės laisvės dabar y r a daugiau.
Žmonėse ir valdžioje daug baimės,
kuri kausto laisvę. Teisiškai esame
dabar tvirtesni. Bet ir tada priėmė
me daug aktų, kurie sukūrė neišar
domą teisinę bazę Nepriklausomy
bės paskelbimui iš naujo ir būsimam
jos realizavimui. Mes nebuvome ko
kie romantiniai retorikai — statėme
naują valstybę.
Nukelta į 6 psl.

Iš ateitininkų veiklos.
Didžiuojamės savo tauta.
Iš tikėjimo, meilės ir
vilties gimęs stebuklas.
Jėzaus veidas.
Menas, literatūra,
mokslas.
Brazilijoje gerbia prof.
Vytautą Landsbergį.
Mūsų šeimose.
Dingusios Afrikos
civilizacijos lobiai.
Mokytojų konferencija.
Čikagos gatvė pavadinta
„Stanley Balzekas Way".
V a l i u t ų santykis
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Kviečiame į Čikagos
sendraugių susirinkimą

Įaunuciai
Detroite kėgliuoja. • Čikagoje vaidina • Los Angeles susikaupia
...Dainavoje visi kartu stovyklaus
Detroito jaunučių išvyka
Mūsų Detroito jaunučiai važia
vo kėgliuoti šeštadienį, vasario 4 d.
Mūsų vadovės buvo Rita Giedraitie
nė ir Alma Jankienė. Aš važiavau p.
Ritos didele mašina. Iš viso važiavo
keturios mergaitės ir šeši berniukai.
Aš keletą kartų numušiau visus kėg
lius, bet taip pat ir trenkiau \ grio
vius keliskart. Katrina laimėjo abu
žaidimus. Mes valgėme picą ir bul
vinius „čipsus". Po to atvažiavo ma
mos pasiimti vaikų. Kėgliuoti buvo
labai smagu.
Ugnė Orentaitė

Žiema, žiema, lauk iš kiemo
Sekmadieni, vasario 26 d. buvo
Čikagos Dielininkaičio-Daumanto
jaunųjų ateitininkų kuopos susirin
kimas. Šiame susirinkime mes šven-

tėme Užgavėnes. Kai atvažiavome \
Ateitininkų namus, susiskirstėme \
savo būrelius. Mano būrelis, 4-to ir
5-to skyriaus berniukai, kalbėjome
apie Užgavėnes ir More. More yra
lėlė, pakabinta ant lazdos. Ji sim
bolizuoja žiemą. Per Užgavėnes
žmones ją sudegina, kad išvytų
žiemą.
Po to išėjome į lauką. Ten mes
žaidėme kvadratą. Buvo labai
smagu. Tada grįžome \ vidų, kur
įvyko Lašininio (Tomo Quinn) ir
Kanapinio (Juliaus Kasniūno) dainų
karas. Visi susiskirstė į dvi koman
das. Viena komanda priklausė
Kanapiniui, kita Lašininiui. Kana
pinio komanda laimėjo. Tada pasi
vaišinome A. Lietuvninkienės iškep
tais "blynais. Buvo labai skanu. Su
sirinkimui pasibaigus, vėl išbėgome
į lauką ir žaidėme miškelyje tol, kol
mama pašaukė važiuoti \ namus.
Buvo geras susirinkimas.
Kovas Polikaitis

Lietuvybė yra dovana

Lo', A n g e l e s a t e i t i n i n k u A d v e n t o a g a p ė į e
Įaunute Gintare

Kerezyte

kartu

su

ina

Vyšniauskienė uždega žvakutes

Čikagos jaunučių
susi
rinkime aštunto būrelio mer
gaitės suvaidino vaidinimą apie
lietuviškumą. Mes parodėm,
kaip svarbu kalbėti lietuviškai ir
dalyvauti lietuviškose organiza
cijose. Po to Lukas Laniauskas
papasakojo mums apie savo
kelionę \ Lietuvą. Jis aiškino,
kad Lietuva gyva žmogaus širdy
je. Jis taip pat sakė, kad lietuvy
bė yra dovana. Mes galim atida
ryti tą dovaną ir priimti arba at
mesti. Lukas atsakė į mūsų klau
simus apie Lietuvą. Jis paaiški
no skirtumus tarp Lietuvos ir
Amerikos. Mes buvom Luko
„įkvėpti" nuvykti į Lietuvą ir
„atvynioti tą dovaną".
Žiba Sidrytė

N u o t r a u k a Pauliaus Jasiukonio.

Neeilinis filmas
Per sausio 8 d. Čikagos Prano
Dielininkaičio/Partizano Daumanto
ateitininkų kuopos susirinkimą 6,7,
ir 8 skyriaus berniukai žiūrėjo filmą.
Jis vadinosi „Koyaanisąuatsi". Ja
me pirma rodė gamtos vaizdus, kaip
pvz., dykumą. Tada rodė žmones,
kurie statė namus, miestus, raketas
ir bombas. Galų gale parodė, kaip
raketa susprogsta. Tai reiškia, kad
net žmonės gali padaryti klaidas.
„Koyaanisąuatsi" buvo be žodžių ir
beveik visas filmas nufilmuotas
pagreitintu tempu. Tai buvo labai
įdomus filmas.
Dovas Lietuvninkas

Netrukus registracija į
jaunųjų ateitininkų stovyklą
Jaunųjų ateitininkų stovykla įvyks
š.m. liepos 3-12 d. Dainavos sto
vyklavietėje. Trečiadienį, kovo 15 d.,
pasižiūrėję į ateitininkų tinklalapį
www.ateitis.org rasite platesnę
informaciją apie stovyklą ir visas
reikiamas registravimuisi anketas.
Nuo balandžio 1 d. stovyklos regis
tratorė Grasilda Reinytė pradės pri
iminėti registracijos anketas ir mo
kestį siųstus paštu. Registratorė
rūšiuos gautas anketas ne pagal
gavimo datą, bet pagal pašto ants
pauduotą datą, todėl yra prašoma
nesiųsti „ekspress" paštu. Taip pat
prašoma nieko nesiųst iki balandžio
1 d. Kol bus vietų, tol stovyklautojai
bus priimami ir registruojami. Iki
balandžio 15 d. pirmenybė bus
teikiama JAS nariams. Po to pri
imsime visus norinčius stovyklauti
pagal užsiregistravimo eilę. Pri
mename, kad anketos nebus dalinimos kuopose. Jei turite klau
simų, kreipkitės į Laimą Aleksienę
laleksa@ameritech.net
Laukiame energingų, linksmų sto
ty k la u tojų'
-JAS C V

Čikagos ir jos apylinkių ateiti
ninkų susirinkimas įvyks sekmadie
nį, kovo 19 d., 10:30 vai. ryto, Atei
tininkų namuose. Susirinkimas ren
giamas dėl dviejų priežasčių: 1) na
grinėti Š. Amerikos ateitininkų ta
rybos š.m. veiklos temą „Gyvenkime,
kurkime, veikime per Kristų", ir 2)
sutikti kun. dr. Kęstučio Trimako
naują 40 puslapių leidinį „Apsčiai
gyvenimo turėti", kurio turinys sie
jasi su šia ŠAAT veiklos metų tema.
Susirinkimo akademinėje pro
gramoje bus kun. K Trimako 30
min. paskaita „Dinamiškasis atei
tininkuos trikampis". Po to 10 min.
komentarus pateiks Linas ir Rima
Sidriai apie „Gyvenimo vertę ir
šeimą", P e t r a s V. Kisielius apie
„Gyvybės kultūrą ir gyvosios dvasios
sąjūdį" ir Vainis Aleksa apie „Litera
tūrą ir gyvenimą". Meninėje progra
moje — poezija su muzikiniais
intarpais, tema: „Tikiu gyvenimą ne mirtį!" Poetų eiles skaitys
Aldona Zailskaitė ir Nerijus Šmerauskas.
Ta proga bus galima įsigyti kun.
dr. Kęstučio Trimako naują leidinį.
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Gerbiami Lietuvių Bendruomenės nariai,
mieli Lietuvos draugai,
Sveikinu jus su gražia pavasario ir laisvės švente — Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo šešioliktosiomis metinėmis!
Mūsų troškimas būti laisviems, įtvirtintas 1990 m. Kovo 11—
osios Aktu, mūsų vienybė, tikėjimas ir ryžtas parodė pasauliui, kokie
galime būti stiprūs ir nenugalimi.
Džiaukimės nors ir nedidelės, bet didžios mūsų valstybės laimėji
mais, minėkime šią dieną su pasididžiavimu ir viltimi, kad Lietuvos
valstybės kūrimo pavyzdys įkvėps ir daugelį tautų, kurios siekia
demokratijos ir žmonių gerovės!
Nuoširdžiai Jūsų,
Vygaudas Ušackas,
Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV

MIELIEJI LIETUVIAI,
Pirmieji kovo mėnesį sugrįžę paukščiai — vieversiai — savo čiul
bėjimu ištirpina sniegą. Mergaitės, išgirdusios pirmąjį vieversio čiul
bėjimą, sniegu tris kartus plaunasi veidą ir tada lieka gražios,
skaisčios visus metus. Vaikai tris kartus apibėga namus ir visus
metus būna linksmi, kaip vieversiai (iš prof. Klimkos raštų).
Kovo 11-oji — Lietuvos pavasaris. Būkime linksmi, gražūs,
neužmiršdami, kad pavasaris yra ir darbų pradžia, ir tęsinys, ir įsi
pareigojimų pildymas.
Sveikinu su Lietuvos Atgimimo švente!
Gabrielius
Žemkalnis
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkas
Vilnius
2006 m. kovo 11d.

IS TIKĖJIMO, MEILES IR VILTIES
GIMĘS STEBUKLAS
ALGIMANTAS ZOLUBAS
Kovo 11-ąją sutinkame ir mini
me kaip prieš šešiolika metų įvykusį
stebuklą, pasmerktųjų prisikėlimą,
antrosios Lietuvos Respublikos pra
džią. To stebuklo sulaukėme, nes jį
būsiant tikėjome, tėvynę mylėjome,
jos šviesesne ateitimi vylėmės, už
tėvynę maldas ir aukas kovose su
dėjome.
Žmogus nėra vien biosocialinė
būtybė, bet ir Dievo paveikslas; jis
gyvas ne vien duona, jam duota vieta
po saule, suteiktos teisės laisvai
reikšti savo valią, turėti Tėvynę, kurti
savo tautos valstybę. Teisė, laisvė,
valia, Tėvynė, valstybė — tarsi
abstraktūs, nematomi dalykai, ta
čiau užtenka bent vieno iš jų netekti
— tai iškart skaudžiai pajusime.
Lietuvos netekčių patirtis didelė
ir skausminga, nes istorinis likimas
jai lėmė būti „ant vieškelio, ant di
džio" tarp Rytų ir Vakarų, tarp skir
tingų kultūrų ir skirtingo civilizaci
jos laipsnio kaimynų, nenuoramų už
kariautojų. Gal todėl lietuvio veide
dažniau rūpestį, o ne šypseną mato
me, todėl pakelės Rūpintojėlis liūd
nas, dainos ir giesmės graudžios, to
dėl ir poetas ją pavadino „ašara Die
vo aky".
Suaugęs su dosnia ir ramia gam
ta, iš jos semdamas galias, ją gar
bindamas lietuvis išsiugdė sėslumo
savybę, kurią amžiai jam įtvirtino
kaip šeštąjį — Tėvynės meilės —
jausmą. Šis jausmas nebūdingas iš
klajoklių kilusioms tautoms. Jei lie
tuvis savo šalį savo noru ar prievar
ta apleidžia, suserga nostalgija —
Tėvynės ilgesio liga. Gal todėl iš toli
miausių kraštų parsigabename tau
tiečių kaulus, kad jie nors po mirties
ramybę rastų Tėvynėje.
Kaip vaikai šeimoje jaučiasi ge
riausiai, saugiausiai, taip žmonės
savo tautoje; juos sieja bendras
istorinis likimas, kalba, tikėjimas,
papročiai, bendra teritorija — vieta

žemėje. Kaip šeima, taip ir tauta turi
savo būstą. Tas būstas — valstybė.
Kiekviena tauta siekia sukurti savo
valstybę, nes tik savoje nepriklauso
moje valstybėje tautos būsena ge
riausia, ji nevaržoma plėtoja savo
etnokultūrą, socialinę gerovę, vykdo
tautos būsto — valstybės — statybą
ir tvirtinimą. Valstybę kurti, vienyti,
ginti nelengva. Istoriniai šaltiniai
byloja, kad Lietuvos valstybės kūri
masis buvo sudėtingas. Atskirų ku
nigaikštysčių vienijimosi idėja ra
dosi iš poreikio apginti ir apsaugoti
tautą, sukurti jai saugų būstą — vals
tybę. Jai prireikė milžiniškų pas
tangų, teko naudoti prievartą, šalin
ti nepaklusniuosius, pralieti savo
kraują, nes žmogui idealai sunkiau
suvokiami, buities reikalai užgožia
būties dalykus.
Iš pietų ir rytų į lietuvių žemes
brovėsi slavai, Aukso orda, o iš va
karų germanų gentys. Patyrę skaus
mingų nuostolių ir netekčių, lietu
viai suvokė, kad būtina gerai apmo
kyta, organizuota, nuolat budinti ka
riuomenė. Taip greta žemdirbystės
radosi karyba, kuri tapo neatsiejama
lietuvių gyvenimo dalimi. Dar nesu
vienyta į valstybę, lietuvių tauta su
gebėjo ne tik pati apsiginti, bet išgel
bėjo nuo Aukso ordos kaimynę Len
kiją ir visą Europą.
I pabaigą eina aštuntasis šimt
metis nuo Mindaugo krikšto ir karū
navimo Lietuvos karaliumi, nuo su
vienytos Lietuvos įkūrimo. Per tuos
šimtmečius, nors suvienyta, Lietuva
ramybės neturėjo: buvo žūtbūtinių
mūšių, karų, pergalių ir pralaimė
jimų, skaudžių netekčių, Lietuvą že
minančių sutarčių, okupacijų, tačiau
tautoje niekad nebuvo užgesinta Ti
kėjimo, Meilės ir Vilties ugnis, kuri
nušvietė tautai kelią į Laisvę ir
Nepriklausomybę.
Didžiųjų kunigaikščių Lietuvos
valstybė nebuvo tautinė, ji buvo ku
riama „iš viršaus", ji neturėjo aiškiai
išreikšto tautiškumo (mišrios vedy-

DANUTE BINDOKIENE

Didžiuojamės savo tauta!
iandien Kovo 11-oji. Vėl šus, ir sąjungininkus...
Fizikos dėsniams žinoma, kad
švenčiame Lietuvos Nepri
klausomybės šventę, kai dar tam tikras garso skambesys ir
sieloje tebeskamba Vasario 16-ąją stiprumas gali į skeveldras su
giedoto Lietuvos himno aidai ir skaldyti stiklą (kai kurie operų
džiaugsmingas Nepriklausomybės dainininkai, ypač dainininkės, di
dienos prisiminimas. Dabar tarp džiuojasi galį pasiekti tokias aukš
šių švenčių — vos mėnuo, bet Ko tas gaidas, kad sudūžta stiklo tau
vo 11-osios Lietuva laukė daugiau rės). Bet tikriausiai niekas iki tol
kaip pusšimtį metų. Laukė ir ne nežinojo, kad giesmės, dainos,
prarado vilties, kad ta nuostabi skandavimo „Lietuva, Lietuva!"
diena ateis. O kas besuskaičiuos, garsai gali suskaldyti komunistinę
kiek lietuvių tautos vaikų žuvo ar imperiją. O visgi Lietuvos „dainuo
mirė, nesulaukę savo lūkesčių iš janti revoliucija" padėjo tai pa
sipildymo... Nors jų kūnai liko am daryti, kirsdama pirmąjį mirtiną
žinai ilsėtis svetimuose kraštuose smūgį Sovietų Sąjungai.
— išbarstyti nuo vieno mūsų pla
Švęsdami Kovo 11-ąją, nega
netos krašto iki kito, tačiau (ir tuo lime neprisiminti ir pagarbiai
neturėtume abejoti) jų vėlės ne nenulenkti galvos prieš Vytautą
galėjo rasti amžinojo poilsio, kol Landsbergį. Anais lemtingais Lie
pagaliau 1990 m. kovo 11-ąją Vil tuvos laisvėjimo ir Atgimimo Są
niuje buvo paskelbta džiugi žinia: jūdžio metais jis iškilo virš kitų lie
Lietuva atkuria nepriklausomybę! tuvių patriotų ir tapo vadovau
Neprikausomybės atkūrimo jančia figūra, laisvės siekių sim
paskelbimą dažniausiai siejame su boliu. Kiekvieną kartą, kai istorija
prasminga ir nenuilstama Atgi minės džiaugsmingąjį 1990 m. ko
mimo Sąjūdžio veikla, su būriu vo 11-osios įvykį ir jo reikšmę
užsispyrėlių lietuvių patriotų, ne- lietuvių tautai bei valstybei, tuo
paleidusių iš akių pagrindinio tik pačiu bus pagarbiai paminėtas ir
slo, tikėjusių savo tėvynės laisva Vytautas Landsbergis. Jis Lietu
ateitimi. Tačiau tikrieji nepriklau vos istorijoje jau įrašytas šalia
somos Lietuvos atkūrimo didvy Jono Basanavičiaus, Vinco Kudir
riai — visi lietuviai: visa tauta, ku kos, Maironio ir kitų mūsų tautos
ri, atsiradus progai, tvirtai pa didvyrių, kovojusių ne ginku, bet
reiškė savo valią: demonstraci žodžiu dėl Lietuvos laisvės. Jiems
jomis, peticijomis, giesmėmis, dai turime būti dėkingi už toliare
nomis ir visišku susiklausymu.
giškumą ir nepalaužiamą optimiz
Juk tai buvo tie patys Lie mą net pačiomis tamsiausiomis
tuvos vaikai, mūsų tautiečiai, apie savo tėvynės dienomis.
kuriuos šiandien daugelis drįsta
Niekam nesunku šiandien pa
piktai pasisakyti, kritikuoti, nie garbiai prisiminti Basanavičių,
kinti. O turėtume juos priimti — to Kudirką ar kitus Lietuvos atgimi
kius, kokie yra, nereikalaudami mo šviesuolius, vedusius savo
prisitaikyti prie mūsų „standar tautą į 1918 m. Vasario 16-ąją, bet
tų", tilpti į mūsų „sukaltus rė V. Landsbergio vardas tebesukelia
mus". Turime būti jiems dėkingi, neapykantos jausmus visiems,
kad pasisakė už laisvą tėvynę. Tai tebeliūdintiems sovietų imperijos
buvo tokia stebinanti, gaivalinga žlugimo (deja, tokių Lietuvoje
jėga, prieš kurią niekais pavirto netrūksta). Tačiau jokie šmeižtai
daug daug kartų galingesnio oku ir pikta valia nepakeis vaidmens,
panto grasinimai, įsakinėjimai, kurį suvaidino Vytautas Lands
melagingi pažadai. Ar tas rau bergis Sąjūdžio metais ir Lietuvos
donasis milžinas, pusšimtį metų nepriklausomybės atkūrimo dra
baimės varžtais sukaustęs ne tik moje.
okupuotas šalis, bet ir visą laisvąjį
Sveikiname visus lietuvius —
pasaulį, tikrai turėjo „molines ko tėvynėje ir užsieniuose — su Kovo
jas"? Juk jis griuvo taip staiga, Vienuolitąja. Lai gyvuoja laisva
nustebindamas ir buvusius prie Lietuva per amžius!

Š

bos paveldint neetninens žemes), rė
Tik porą dešimtmečių trukusią
mėsi dinastijomis ir aukštesniais naujo tautos būsto statybą nutraukė
luomais. XX amžiaus pradžioje vals okupacijos, per kurias tas būstas bu
tybės atkūrimas rėmėsi knygnešiais vo griaunamas, naikinama pati tau
švietėjais, artojais savanoriais ir sa ta. Penkis dešimtmečius trukęs rau
vo valstybės ištroškusią, tautiškai donasis tvanas negrįžtamai nuskan
vieninga valstietija. Pirmasis orga dino didelę dalį tautos, sugriovė jos
nizuotas ir rimtas bandymas išsiva būstą. Mykolaitis-Putinas „Rūsty
duoti iš 110 metų trukusios rusų bės psalmėje" kreipėsi į Visagalį:
okupacijos buvo 1905 metų Didysis
O, Dieve teisingos rūstybės,
Vilniaus Seimas, pareikalavęs auto
Valdove vergų ir tironų!
nomijos su Seimu Vilniuje ir po jo
Perkūnais kerštingos teisybės
kilęs sukilimas, kuris, deja, buvo nu
Išpirki kančias milijonų.
malšintas. Reikėjo dar dešimtmečio
I Visagalį kreipėsi psalmėmis
aktyvios politinės veiklos — tiek Lie Kazys Inčiūra, Antanas Miškinis,
tuvoje, tiek užsienyje. Tik pasibaigus maldomis Sibiro kankinės lietuvai
Pirmajam pasauliniam karui, 1918 tės, visa, nepraradusi Tikėjimo, Mei
metų vasario 16 dieną, Lietuvos ta lės ir Vilties, tauta. Visagalis išgir
ryba su Jonu Basanavičiumi prieša do: per Jo malonę, per tikrą stebuk
kyje paskelbė atkurianti nepriklau lą, 1990 metais tauta vėl kėlėsi.
somą Lietuvos valstybę. Šiuo Nuta Kovo 11-ąją, vykdant tautos valią,
rimu Lietuvos valstybė, vadovauda buvo atkurtas Lietuvos valstybingu
masi tautų apsisprendimo teise, bu mas, teisiškai įtvirtinta demokratinė
vo atkurta ant tautos, gyvenančios Lietuvos valstybė — tautos būstas.
savo etninėse žemėse, pamatų. Nu
Valstybės kūryba — tautos būs
tarimą įkūnijo ir jį apgynė tautos to amžių statyba — tęsiasi. Stebuk
šviesuoliai, „žagres palikę dirvoj" lu ženklinta Kovo 11-oji — Antro
kariai savanoriai.
sios Respublikos kūrybos pradžia.
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BRAZILIJOJE GERBIA
PROF. VYTAUTĄ LANDSBERGĮ
STASE SEMĖNIENE
Kaip dažnai gyvenime pasitaiko,
kad visai nelauktai užkluptų maloni
staigmena? Toks netikėtumas nuste
bino čia rašančią vieną skaidrią
dieną prie Iguassu krioklių Brazi
lijoje, jog akimirksniu troškau už
traukti: „Mano sieloj šiandien šven
tė..."
Ėjau ieškodama viešbutyje kom
piuterio kambario, kuriame mūsų
grupės jauna turistė Patricia iš
Washington, DC, kasdien ei. paštu
rašydavo laišką savo vyrui, net pa
sisakydama, ką ji valgo užsienio
kraštuose. Ji teigė, kai sugrįš namo
— skaitys kaip dienoraštį. Praban
gus, bet senas viešbutis buvo klaidi
nantis, kaip ir London, Anglijoje, kai
kuriose vietose. Pasikeli keltuvu į
trečią aukštą ir leidiesi į savo kam
barį antrame aukšte raudonu kilimu
žemyn — pakalnėn (ne laiptais).
Atsidūrusi trečiame aukšte, nors
prasmek — kokias duris nevarstau
— vis salikės, puošnūs kambariai, o
norimo kambario kaip nėra, taip ir
nėr. Aure, staiga išvydau ateinantį
aukštoką vyriškį. Vadovaudamasi iš
rusų literatūros girdėtu posakiu, jog
su liežuviu nuvažiuosi net ligi Kijevo, aš paklausiau jo. Užkalbin
tasis prisipažino nežinąs, bet man
dagiai pasisiūlė eiti kartu — girdi,
surasime. Ir dar smalsiai užklausė
ar esu rusė? Kad tave devyni! Tai
nekenčiamiausias klausimas —
nelaimei pase įrašyta, kad gimiau
Rusijoje; bet vos ne vos išstenėjau
„Ne, gimiau Irkutske, Sibire, bet esu
gryna lietuvė!" „Ooo, — guviai
susidomėjo jis ir pridūrė: — Aš
buvau Parlamente su Landsbergiu!"
Likau be žado! „Jis mūsų tautos did
vyris!" — pagaliau pajėgiau išaik-

čioti. O galvoje — visas minčių rez
ginys. „Tai pagavau aukso žuvį į
savo tinklą. Varge mano, dabar
nepaleisiu".
Ir abu, visiškai nebekreipdami
dėmesio į savo ieškinį, nužygiavome
prie koridoriaus aikštelėje stovinčio
odinio minkštasuolio ir atsisėdę
įnikome į karštą pašnekesį. Jis pri
sistatė — amerikietis advokatas,
buvęs Baltic Council pasamdytas, ir
padavė savo vizitinę kortelę: Bar
nabas D. Johnson, Jurlandia Ins
titute bendrakūrėjas iš Peaks
Island, ME.
Labai įdomiai jis piešė tą istorinį
įvykį — Lietuvai lemiamą, žūt ar būt
akimirksnį. Parlamente, pradėjo B.
D. Johnson, vyravo rimtis, susikau
pimo tyla, bet juntamas ir didelis
susirūpinimas. Tiktai prof. Vytautas
Landsbergis atrodė rimtas, ramus,
laikėsi šaltai, vis padrąsindamas
kitus, net jaunus, lyg būtų vadovas.
O už sienų ūžė tūkstantinė minia:
džiūgavo, dainavo, protarpiais pa
kartotinai vis skandavo: „Lie-tu-va!
Lais-va Lie—tu-va! Lie-tu-va!" V.
Landsbergis, šaltai galvojantis bei
ryžtingas, ramiu tonu vis duodavo
itin svarbius tokiu kritišku laiku,
nurodymus: „Tiktai jokio smurto!
Nepasiduokite išprovokavimui. Bū
kite drąsūs, bet nepradėkite visiškai
jokio išpuolio! Tiktai tučtuojau
skambinkite mums į Parlamentą, jei
pamatysite atslenkančius tankus. Ir
vėl kartoju — tik visiškai jokio
smurto!"
Landsbergio žodžiai stiprino
lauke susirinkusius, tėvynę mylin
čius žmones — daug jaunų — lyg tai
būtų žodžiai vado, vedančio į drąsią,
bet kartu ir į labai pavojingą kovą,
rimtai pažymėjo B. D. Johnson.
„Aš be galo gerbiu ir nepaprastai
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Prof. Vytautas Landsbergis

žaviuosi Vytautu Landsbergiu! Tai
vyras — jautrus, švelnus muzikas
širdyje, toli numatantis, diploma
tinės mąstysenos politikas, o savo
veiksmu — drąsus, nenukrypstantis
nuo pasirinkto tikslo bei ryžto, pasi
aukojęs vadas! Jis turėjo viziją —
laisvą, nepriklausomą Lietuvą! Ir jis
visas įmanomas jėgas pavartojo, net
rizikuodamas savo gyvybe, savo
siekiui įvykdyti!"
Anot B. D. Johnson, tiktai V.
Landsbergis anuo istoriniu laiku
tepajėgė savo drąsa ir nepalenkiamu
ryžtu, beveik ušsispyrimu, laimėti
nelygią kovą su didžiųjų valstybių
remiamu ir vertinamu M. Gorbačiov!
Tokia „Dainuojanti revoliucija" yra
pati pirmoji istorijoje! Kaip jautrios
sielos muzikui — tai būdinga, —
teigė B. D. Johnson. „Kaip galima
juo nesididžiuoti, kai jis strategiškai
surado gerą progą sukilti prieš pa
vergėją — prez. Ronald Reagan va
dinamą 'Blogio imperiją' — ir ne tik
mokėjo įžiebti tėvynės meilės ki
birkštį miniai, siekiant jai laisvės
bei nepriklausomybės dar sovietų
okupacijos metu, kai ji kentėjo su
kaustyta — pavergta, bet įstengė

įkvėpti ir drąsos sekti jo pėdomis iki
paskutinio pergalės žingsnio".
Dar daug nuostabių epitetų ne
sigailėjo amerikietis V. Landsbergio
adresu. Tai buvo dangiška muzika
besiklausančioms ausims! Jis taip
pat pasidžiaugė, jog ir asmeniškai su
profesoriumi praleido daug malonių
atmintinų valandėlių: V. Landsber
gis skambindavo pianinu, o Johnson
pritardavo jam fleita. Staiga pasako
rius, it kažkokio akstino paveiktas,
atsikreipė į savo klausytoją ir
paprašė padainuoti Lietuvos himno
pirmuosius žodžius. Lyg muzikos
mūzos įkvėptas, jis sodriu baritono
balsu, su jaučiamu dvasios pakilimu,
garsiai užtraukė mūsų himną (be
žodžių) nuo pradžios iki galo. Pro
šalį einantys žmonės stebėjosi keistu
reiškiniu, o jis, visiškai nekreip
damas į nieką jokio dėmesio, jaus
mingai, karštai dainavo iki pabai
gos. Pabaigęs dainuoti, jis, visas nu
švitęs, džiaugsmingai prabilo: —
„Ach, kokia tai nuostabiai didinga,
įkvepianti, graži melodija!" Prie
mūsų priėjo pora, su kuria B. D.
Johnson supažindino — jo sesuo ir
vyresnysis brolis.
Išėjau į egzotišką parką, tarsi
apsvaigusi, pakilia nuotaika, lyg di
džiai Dangaus apdovanota! O mintys
viena per kitą ritosi, kaip ta tolumo
je dundanti besiliejanti krioklių sro
vė: kokia mūsų tauta turtinga savo
tauriais sūnumis! XX a. pradžioje
net lenkai didžiai gerbė patriotą dr.
Joną Basanavičių, dr. Vincas Kudir
ka, pats naujai atgimęs, žadino savo
tautą; to paties šimtmečio pabaigoje
prof. dr. Vytautas Landsbergis, tau
tos naujasis šauklys bei vadovas,
rodė tautiečiams kelią į laisvės ir
nepriklausomybės atkūrimą! Širdis,
kupina džiaugsmo bei tautinio pa
sididžiavimo, troško, jog kai kurie
apkurtę tautiečiai Lietuvoje, kurie
drįsta mesti šešėlį ant Vytauto
Landsbergio, išgirstų kitataučio pa
garbą mūsų unikaliam šių laikų tau
tos žadintojui ir atsibustų, susi
prastų bei patys jį pagerbtų!
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JĖZAUS
SES. ONA MIKA1LAITE
Štai ir vėl Gavėnia. Tikriausiai
nelabai jos laukėm; ir vėl nemalonūs
praeities kalčių prisiminimai, ragi
nimai atsiversti. Šios Gavėnios metu
pabandykim ne tiek žiūrėti į save, o
verčiau pažvelkim į Jėzaus veidą.
Jėzus gi buvo žmogus, tad turėjo
žmogaus veidą. Jo veidą matė Jo Mo
tina, Jo mokiniai, kiti Jį supantys
žmonės. „Štai žmogus!" — t a r ė Pontijus Pilotas, rodydamas Jėzų mi
nioms.
Evengelijose tačiau nerandame
jokio Jėzaus išvaizdos aprašymo.
Evangelijų autoriai, atrodo, tuo
nesidomėjo. Iš tikrųjų biblistai tvirti
na, jog Evangelijų autoriai buvę
trečiosios kartos krikščionys ir savo
akimis Jėzaus nebuvo matę. Jie tad
mums ir nepasako, ar jėzus buvo
aukštas, ar žemas, a r jo plaukai
buvo šviesūs, ar tamsūs, jo akys —
melsvos ar rusvos. Bet evangelistai
aprašo daugelį Jėzaus susitikimų su
žmonėmis. Iš tokių aprašymų galime
suvokti žvilgsnio jėgą, Jo asmenybės
trauką. Jis meiliai pažvelgia į jau
nikaitį, norintį Juo sekti, kaip buvo
pažvelgęs į pirmuosius Jį sekio
jančius
mokinius,
kviesdamas:

„Ateikite, pasižiūrėkite". Žmonių
minios Jį sekė, klausėsi Jo žodžių su
tokiu dėmesiu, jog net pamiršo
pavalgyti. Savo kančios metu Jėzus
pažvelgė į Jį ką tik išdavusį Petrą ir
šis graudžiai pravirko.
Ankstyvaisiais
krikščionybės
amžiais virė aštrūs ginčai: ar galima
tapyti Jėzaus atvaizdą, ar ne. Galop
kontraversija teigiamai išspręsta: j e i
Dievo Sūnus tapo žmogumi, prisiė
m ė žmogišką prigimtį, tad dera Jį
pavaizduoti ir tuos atvaizdus gerbti.
Ikonų tapytojai savo meną laikė
šventu pašaukimu: ėmė teptuką į
r a n k a s tik pasimeldę, apsivalę ir
išmąstę, ką ketino vaizduoti. Šv.
J o n a s Auksaburnis skelbė, jog Jėzus
buvęs nuostabiai gražios išvaizdos.
Viduramžių ir renesanso menininkai
kaip Michelangelo siekė Jėzų pa
vaizduoti kaip dailų, be barzdos
jaunuolį. „Pietos" skulptūra Mariją
vaizduoja jauną ir gražią, o mirusį
Jėzų suvargusį, išsekusį. Čia grįž
t a m į seniausius laikus, kuomet
kenčiantis Jėzus buvo lyginamas su
Izaijo pranašystės skausmų vyru:
„Jis buvo nei patrauklus, nei gražus:
m a t ė m e jį, bet nepamėgome. J i s
buvo paniekintas, žmogaus vardo
n e v e r t a s , s k a u s m ų vyras... toks,

Matau, kad ir jo veidas švyti ta ypatinga laisvės
šviesa, kuri šiandiena — visų žmonių veiduose!
Žmonių minia jau plūdo Gedimino prospektu,
žmonės namų languose ir balkonuose su žvaku
tėmis rankose, braukiantys nuo skruostų džiaugs
mo ir jaudulio ašaras! Kažkokia galinga jėga paki
lo iš amžių glūdumos, prasivėrus milžinkapiams
protėvių dvasia išėjo iš jų, kad pasklistų visų čia
esančių širdyse, kad plazdėtų žvakių liepsnelėse!
Jei ne protėvių dvasia, argi būtų Lietuva išsikovo
jusi Laisvę? Argi būtų lietuvių t a u t a nusimetusi
pusę amžiaus ją slėgusią naštą, priespaudą, fizinę
ir dvasinę vergovę, melą?.. O vėliau — argi žmonių
beginklė minia plikomis rankomis būtų stojusi
ginti Aukščiausiosios Tarybos, Televizijos bokšto,
kad prieš žlegančius tankus savo kūnais juos pri
dengti?... Argi jauni, sovietmečio ideologijoje išaugę
vyrai, apsiginklavę medžiokliniais šautuvais ir
apsirengę juodomis mirtininkų uniformomis būtų
savanoriais ėję ginti savo Tautos širdį, gerai suvok
dami, kad eina mirti? Jei ne protėvių šauksmas iš
praeities milžinkapių ir partizanų kapų, tikrai
Lietuva nebūtų išsikovojusi Nepriklausomybės gin
kluota tik Malda ir daina.
Iš tikrųjų vyksta kažkas nepaprasta! Rodosi
čia, Arkikatedros aikštėje, staiga visi tapo lygūs,
nebėra nei kankinių, nei jų kankintojų, nei engėjų,
nei pavergtųjų, o tik viena galinga tauta, pakilusi į
Laisvės kovą su žvakutėmis ir vėliavėlėmis
rankose, su dainomis, kurios jau buvo pamirštos,
kurių aidą su partizanų krauju seniai sugėrė
pamiškių ir beržynėlių žemė!
Liūdna, kad šis dvasios pakilimas vėliau išblės,
šis nuostabus, visus pavergęs j a u s m a s pasimirs,
išbluks dienų tėkmėje... Vėl pakils iš žemės taip ir
neišravėtos piktžolės, blogis vėl ims keroti Laisvės
dirvoje ir ilgai, labai ilgai teks su juo kovoti!... Pro
tėvių dvasia vėl pasitrauks į amžių kapą, o jos vietą
žmonių širdyse užims pilkas nusivylimo kartėlis.
ūnus man nepasakė tiesos. Abu su vyru neži
nojome, kada jis paėmė į rankas šautuvą ir
užsivilko juodą mirtininko uniformą, užuot insti
tute lankęs paskaitas ir vartęs knygas. Namuose jo
nesulaukėme dieną, kitą, o vieną vakarą televizo
riaus ekrane jį išvydome Aukščiausiosios Tarybos
rūmų duryse su juoda uniforma, išblyškusį ir
rimtą. Žiūriu ir jaučiu, kad kraujas stingsta gys
lose, kad kojos nebelaiko! Štai, jis pats pasirinko ir
pasuko keliu, kuris nulems jo ateitį, pasuko,
nepasiklausęs tėvų kaip ir daugelis. Tuo keliu ėjo
mano seneliai, tėvai, pati to nepastebėdama ėjau ir
aš. Suprantu, kad nieko nepakeisiu, kad viską
turėsiu savo Širdies krauju išvarvinti ligi pasku
tinio laso. nors net neįtariu, koks akmenuotas
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prieš kurį žmonės
užsidengia
veidą..." (Iz 53, 2-3).
Mūsų laikais žmones žavi Tu
rino drobės Jėzaus atvaizdas. 1898
m. vienas Turino fotografas tą dro
bulę nufotografavo ir tai sukėlė
didelę sensaciją. Neseniai įvairūs
medikai ir kitų sričių specialistai
naujausiomis techninėmis priemo
nėmis vėl tyrė drobulę ir visgi ne
galėjo prieiti vieningos išvados. Dro
bulėje įspaustas Jėzaus veidas savo
didinga jėga traukia žiūrovą.
Rašytojas Fiodor Dostojevskij

PARTIZANO DUKTĖ
II dalis
TERESĖ
TUMĖNAITĖ-PABERALIENĖ
Nr. 12
sūnui bus šis kelias... Dėl šio pasirinkimo nepri
klausomos Lietuvos laikais jis bus persekiojamas,
priverstas ilgam, o gal net ir visam gyvenimui pa
likti tėvynę, o tos rankos, kurias jis gynė juoda mir
tininko uniforma, nepakils jo apginti!.
* * *
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avaduoju gimdymo atostogose esančią greito
sios pagalbos vedėją Vidą Čirbienę. Jei pri
reiktų, galiu pakeisti greitosios pagalbos brigados
budėjimo tvarką. Gal prireiks, jei į minią važiuos
tankai.
1991-ųjų sausio pradžia. Žmonės renkasi prie
Aukščiausiosios Tarybos, prie Televizijos bokšto,
Spaudos rūmų. Vakarais liepsnoja laužai, iš visos
Lietuvos suvažiavę žmonės dalijasi sumuštiniais,
dainuoja, meldžiasi. Ties tretiaisiais aukščiausio
sios Tarybos rūmais prie sienų sukrauti smėlio
maišai. Jei šaudytų. O kas iš tikrųjų įvyktų, jei
šaudytų, jei žlegantys tankai važiuotų į minią,
taranuotų rūmų sienas? Visiems aišku, kad begin
kliai žmonės ir smėlio maišai neapgintų tų, kurie
viduje. Neapgintų ir muškietomis ginkluoti jauni
savanoriai prie įėjimų. Bet gal mirtis nepajėgs
pralaužti dvasinio barjero, tvyrančio virš liepsno
jančių laužų, virš žmonių minios? Dirbdama galiu
naudotis vedėjos privilegija važinėti po miestą, būti
arčiau saugomų objektų, galiu organizuoti greito
sios pagalbos brigadų darbą, jei kils pavojus. Nors
mes aptarnaujame Vilniaus rajoną, bet mūsų ligo
ninės — mieste. Kada nedirbu, viena ir su vyru
budime prie Aukščiausiosios Tarybos, norime būti
arčiau sūnaus... Jei jau teks žūti, tai kartu. Vieną
vakarą sutinku Joną su žmona: jie gyvena prieš
Aukščiausiosios Tarybos rūmus, todėl jei rūmus
šturmuos, gali nebelikti ir jų namų. Sutemsta, šąla.
Šildomės prie laužo, Jono .žmona atneša karštos
arbatos. Tylime, nes viskas aišku ir be žodžių. Nuo
laužų kyla kibirkštys, atsispindi akyse vieninteliu
klausimu: kas bus0 Sutemsta dar daugiau, vienišos
žvaigždes dairosi iš ūkanoto dangaus, tarsi užjaus-

savo žavesį Kristumi yra išreiškęs
n e u ž m i r š t a m a i s žodžiais: „Tikiu,
kad žemėje nėra nieko gražesnio ar
tobulesnio nei Kristus: ir aš pats sau
sakau su pavydžia meile, jog nieko
nėra didesnio už Jį ir negali, nei
neturi būti. Dar daugiau: jei kas
man ir įrodytų, jog Kristus yra už
tiesos ribų, ar kad iš viso to jame
nėra, aš verčiau vis viena laikyčiausi
Kristaus..." Žymus Amerikos teolo
gas, j ė z u i t a s kardinolas Avery
Dulles, buvęs atsivertėlis į katalikų
tikėjimą, taip pat yra apibūdinęs
savo lemtingą susitikimą su Jėzumi:
„Kas gi glūdi Kristuje, kas verčia
mane,kaip vertė milijonus kitų
kreiptis į Jį dieviškais žodžiais,
gręžtis į Jį malda ir garbinimu?
Manau, kad niekas nesugebėtų to
išaiškinti. Galiu sakyti vien tik, kad
aš kaip ir daugelis kitų kontempliuodamas Kristų, esu išgyvenęs at
pažinimo nustebimą: lyg Jis būtų
kaip tik tas asmuo, kurio ligi šiolei
ieškojau ir negalėjau atrasti".
J ė z a u s veidas, Jo žmogiškos
akys žvelgia į kiekvieną iš mūsų
giliu, paslaptingu žvilgsniu. Atpažįs
tame tą žvilgsnį kiekviename Jį
sutikusio akyse.

damos. Tyloje sužlega tankai. Jie atvažiuoja nuo
Šiaurės miestelio, k u r dislokuota sovietinės armi
jos tankų divizija...Klaikus vikšrų žlegėjimas aidi
miegančiame mieste, kelia šiurpulį, mirties
siaubą... Baisi ne pati mirtis, baisūs gąsdinimai
mirtimi — būti sutraiškytiems, sumaitotiems tų
kaukiančių aklų mašinų... Suskamba giesmė
Marijai: žmonės šaukiasi jos pagalbos. Aukojamos
šv. Mišios čia pat prie sienos greitomis pastatytame
altoriuje. Kristus Eucharistijos pavidale ateis į mi
nią. Kas galingesnis už Jį?.. Visų žuvusių miškuose
ir kankintų lageriuose dvasia su mumis! Ji plazda
ore virš mūsų galvų, nusileidusi iš apniukusio
žiemos Dangaus, žybčioja žvakių liepsnelėse... Ar
tai čia tie kunigaikščio Margirio žmonės, susibūrę
ginti mūsų laikų Pilėnus ir pasiryžę geriau žūti
negu toliau vergauti?..
Sausio tryliktosios naktį sutinkame namuose:
man rytojaus ryte anksti vykti į darbą, vyrui —
taip pat. Iki vėlumos žiūrime televizoriaus ekrane
besikeičiančius vaizdus prie Televizijos bokšto,
Aukščiausiosios Tarybos, klausomės diktorės Eglės
Bučelytės pranešimų. Artėja finalas... Žinios —
šiurpesnės viena už kitą: girdisi šaudymas, riks
mai, puolamas Televizijos bokštas. Eglė Bučelytė
atsisveikina, televizoriaus ekranas užgęsta... Nė
nepajuntu kaip išlekiu į kiemą, prikeliu mie
gančius kaimynus.
— Važiuokime greičiau į Vilnių! Nežinia, kas
ten darosi, — purtau užsimiegojusią kaimynę. Ši
trinasi akis ir nieko nesupranta.
— Ar iš proto išsikraustei?! Pažiūrėk, kiek
valandų! Gal iš vis į miestą nebus galima įvažiuoti!
Kaimynė, aišku, teisi. Bando įjungti radiją. Jis
dar veikia, iš Kauno taip pat liūdni pranešimai:
radijas dar neužimtas Kaune, Lapėse.
iirmuoju autobusu iš Nemenčinės lekiu į Nau
jąją Vilnią, kur įsikūrusi mūsų greitosios pagal
bos būstinė. Sužinau, kad Aukščiausiosios Tarybos
nepuolė. Šoku į automobilį, neriu į miestą. Jaunas
vairuotojas taip pat jaudinasi: jo sesuo dirba kraš
to apsaugoje. Važinėjame po miestą, apžiūrinėja
me, kas įvyko naktį. Televizijos bokštas saugomas
kareivių, Spaudos rūmai — taip pat. Prie Aukš
čiausiosios Tarybos stoviniuoja žmonės, smilksta
prigesę laužai. Iš Raudonojo Kryžiaus ligoninės
skubiai evakuojami ligoniai į kaimo apylinkių ligo
nines, ruošiama vieta būsimiems nukentėjusiems...
Prisidedame prie evakuacijos darbų. Prie Televi
zijos bokšto mus sulaiko kareiviai ginkluoti auto
matais su durtuvais ir skydais. Jie — siauraakiai,
žemaūgiai, apsiblaususiais veidais, matyt, jie
atvykę iš Rusijos gilumos. Jie gal net nenutuokia
kas čia vyksta
Bus daugiau.
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Atkelta iš 1 psl.
Lietuvoje tebestovėjo sovietų ka
riuomenė, KGB, sienos buvo sveti
mos valstybės rankose. Mums saky
davo: kokia čia nepriklausomybė, jei
gu jūs nesusitariate su Maskva? Ne
va reikėtų pirmiau susitarti su
Maskva, išvesti kariuomenę, o tada
skelbti nepriklausomybę. Tačiau jei
gu būtume svaičioję apie tokias sąly
gas, kariuomenės tyčia niekas neiš
vestų.
— Nemažai europarlamentarų žino, koks vaidmuo Jums teko
atkuriant nepriklausomą vals
tybę. O ar mūsų šalis Jus panau
doja kaip šio Lietuvą pasauliui
priminusio ryžtingo veiksmo
simbolį?
— Lietuva manimi galėtų pasi
naudoti ginant valstybės reikalus,
jeigu tai nėra partiniai bizneliai, bet
suprantami kaip bendras valstybės
VU bibliotekos rankraščių skyriaus vedėja Nijolė Šulgienė (k) ir VU bibliotekos reikalas. Taip, mane čia atsimena,
rankraščių skyriaus fondų saugotoja Virginija Bagdonavičienė.
pažįsta, vertina kaip turintį tam tik
RokoMedonio (ELTA) nuotr.
ros patirties. Tai pliusas, kuris galė
Vilnius, kovo 10 d. (ELTA) — raščio autorystę patvirtino ir garsus tų būtų naudingas Lietuvai.
Dabartinė Lietuva tuo nebando
Vilniaus universiteto (VU) bibliote muzikologas Jonas Bruveris", — sa
naudotis, nėra tiesioginių konsul
kos rankraštyne surasti Mikalojaus kė rankraštyno vedėja.
tacijų su Užsienio reikalų ministeri
Konstantino Čiurlionio natų rank
Muzikologų teigimu, atrastos
raščiai tikrai yra parašyti garsiojo nebaigtų muzikos kūrinių natos, tad ja ar Seimo užsienio reikalų komisi
kompozitoriaus ranka. Tai penkta iš jų atkurti visaverčius muzikos ja. Kažkas juos varžo, gal partinis
nusistatymas? Valstybiškas mąsty
dienį patvirtino šio radinio prista kūrinius, ko gero, nebus įmanoma.
mas turėtų peržengti šią ribą.
tyme bibliotekoje dalyvavę muziko
Du iš surastųjų lapai M. K. Čiur
— Kaip dabar Lietuva suvo
logai ekspertai, M. K. Čiurlionio kū lionio muzikos tyrinėtojams buvo ži
kiama
ES koridoriuose? Ar ji yra
rybos tyrinėtojai.
nomi — tai daina balsui ir fortepijo
Kaip sakė VU bibliotekos rank nui „Susimąstė angelėliai" lenkų visavertė narė priimant sprendi
raščių skyriaus vedėja Nijolė Šul kalba ir fugetė fortepijonui lietuvių mus?
— Kiekviena šalis yra tiek vi
gienė, po susitikimo nebeliko abejo liaudies dainos „O kur josi, brolu
savertė, kiek nori ja būti, ir nėra val
nių, kad vienuolika natų lapų, su žėli" tema.
doma kitų valstybių, net jei tik iš da
rastų M. K Čiurlionio sesers profe
Kiti rasti muzikos rankraščiai,
sorės Jadvygos Čiurlionytės fonde, D. Kučinsko teigimu, iki šiol buvo vi lies. O šitaip nesyk atsitinka. Būna
yra užrašyti kompozitoriaus ir daili siškai nežinomi. Spėjama, kad tai — toks supratimas, jog mes galvojame
ninko M. K. Čiurlionio ranka. Apie ankstyvojo kompozitoriaus M. K. taip, norėtume taip ir pasakyti, bet
netikėtą radinį bibliotekos rankraš Čiurlionio kūrybos laikotarpio rank geriau nesakykim. Esu matęs kai
tyne paskelbė jį aptikęs kaunietis raščiai, reikalingi išsamių tyrinėji kada atvejų, kai ne viską iki galo sa
kyti būdavo išmintingiau.
muzikologas, M. K. Čiurlionio kū mų.
Bet nutylėti principinį dalyką
rybos tyrinėtojas Darius Kučinskas.
„Tai paprasčiausio popieriaus
Pasak N. Sulgienės, pati J. Čiur lakšteliai, kuriuose užrašytos natos.
lionytė, savo viso gyvenimo archyvą Nors šis atradimas — šiokia tokia
patikėjusi saugoti Vilniaus univer sensacija, tačiau plačiajai visuome
siteto bibliotekai, rankraštyno dar nei, ne specialistams, radiniai nebus
buotojams nesakė, jog čia yra ir jos įdomūs, todėl apie jų atskirą ekspo
garsiojo brolio rankraščių. .
navimą tikrai negalvojame. Taip pat
Vilnius, kovo 10 d. (BNS) —
„Gal profesorė jau buvo primir galiu užtikrinti, kad šie dokumentai Prezidentui Valdui Adamkui yra ne
šusi, gal nežinojo, nes kai mes ben nebus perduoti jokiam muziejui", —
suprantama, kodėl 16-uosius neprik
dravome, J. Čiurlionytė jau buvo sakė N. Šulgienė.
lausomybės metus pasitinkančios
garbaus amžiaus. 1993 metais pir
Vilniaus universiteto biblioteko valstybės policijos istorija yra ilius
masis skaitytojas, tyrinėjęs šias na je tarp 294 asmeninių fondų saugotruojama sovietinių milicininkų pri
tas, ir buvo muzikologas D. Kučins mi dviejų M. K. Čiurlionio seserų —
siminimais.
kas. Kadangi jis jau tiek metų dirba Jadvygos Čiurlionytės ir Valerijos
„Tai didelis akibrokštas Lietu
su Šiais rankraščiais, jam nebekelia Čiurlionytės-Karužienės — sukaupti
jokių abejonių, jog tai tikrai M. K. dokumentų, korespondencijų, moks vos visuomenei ir piliečiams, brangi
nantiems atsiminimus apie Atgi
Čiurlionio užrašytos natos. Rank lo darbų archyvai.
mimo laikotarpį ir Sąjūdžio veiklą.
Klaidas privalu skubiai ištaisyti", —
penktadienį išplatintame Preziden
tūros pranešime cituojamas valsty
bės vadovas.
v
V. Adamkus vertino Lietuvos po
* Kauno „Žalgirio" krepši 7.38 sekundės ir, užėmusi šeštą vietą
ninkai ketvirtadieni patyrė tre trečiajame bėgime nepateko į finalą. licijos kronikoje „Angelo sargo skry
čiąjį pralaimėjimą ULEB Euro- Bendroje įskaitoje Lietuvos bėgikė dis" pateiktą Lietuvos žmonių kovos
lygos »Top 16" varžybų D grupės užėmė aštuonioliktą vietą tarp 24-ių už laisvę interpretaciją, kuri, valsty
bės vadovo įsitikinimu, „liudija apie
turnyre, 66:79 nusileidę Malagos pusfinalio dalyvių.
*
Islandijoje
vykstančiame
šio leidinio autorių pilietiškumo sto
„Unicaja" komandai. Po susitikimo
tarptautiniame
šachmatininkų
ką".
vykusioje spaudos konferencijoje
Prezidentas V. Adamkus pasi
„Žalgirio" komandos vyriausiasis turnyre devynių pirmaujančių
treneris Antanas Sireika pripažino, jų, kurie surinko po 3.5 taško iš 4 sako už nevaržomą galimybę laisvai
kad pralaimėjo šįsyk geriau žai galimų, grupėje žengia Aloyzas Kvei- reikšti įvairias nuomones ir mintis,
dusiems varžovams. „Žalgirio" tre nys. Be lietuvio, po pustaškį per 4 tačiau asmeniniai vertinimai, iš
neris pripažino, kad Juodas darbas" ratus prarado šachmatininkai iš kraipantys Lietuvos istoriją, netu
gynyboje nebuvo atliktas iki galo, o Norvegijos, Prancūzijos, Armėnijos, rėtų būti publikuojami už valstybės
„duobė" trečiajame kėlinyje atsirado Maroko, Izraelio, Rusijos, Švedijos lėšas.
Anksčiau Seimo opozicijos va
dėl to, kad žaidėjams nepavyko susi bei Islandijos.
*
Ketvirtadieni
NBA
regulia
dovas konservatorius Andrius Kubi
tvarkyti su „Unicaja" vidurio puolė
riojo
sezono
rungtynėse
Lino
lius paragino policijos generalinį ko
ju Daniel Santiago.
Kleizos
Denver
„Nuggets"
komisarą Vytautą Grigaravičių viešai
* Maskvoje (Rusija) vyksta
XI pasaulio uždarų patalpų leng man d a svečiuose 97:93 nugalėjo atsiprašyti už perrašytą — laisvės
gynėjus juodinančią — savo vado
vosios atletikos č e m p i o n a t a s . Phiiadeiphia .."Gers" krepšininkus
Moterų 60 m bėgimo pusfinalyje Li Tai trečioji i.š eiles Denver pergale. vaujamos įstaigos istoriją
na GrinČikaitė nuotolį nubėgo per Lietuvis rungtynėse nežaidė
A. Kubilius su reikalavimu siek

niekada nėra gerai. Kai visai netu
rime pozicijos — juolab negerai. An
tai dabar svarstant įvairius Europos
reikalus, kad ir Paslaugų direktyvą,
Lietuvos pozicija nebuvo aiški arba
tiesiog nulinė, o kai kurios šalys tu
rėjo savo nuostatą ir rekomendacijas
savo europarlamentarams, todėl ma
tėme Lietuvos silpnumą.
— Lietuva tapo NATO ir ES
nare ir tarsi nurimo įklimpusi
savo p o l i t i n i u o s e ir ekonomi
niuose žaidimuose. Ar tikrai Lie
tuva nežino, ko siekti toliau?
— Tai priklauso nuo politinės
šviesuomenės, kuri išsyk turėjo for
muluoti tolesnius Lietuvos siekius ir
nebaigtus išspręsti klausimus. Tik
iliuzija, kad jau viskas išspręsta.
Esame ES narė, bet kokia — euro
pietiška ar rytietiška? Tai toli gražu
neišspręsta.
Prezidentas padarė daugiau nei
Vyriausybė ar Seimas. Rinkimai Uk
rainoje gali būti lemtingi, jei įvyktų
šalies posūkis atgal. Ar Lietuva ką
nors pasako apie tai? O kur toks gy
vybiškas Lietuvos saugumui daly
kas, kaip Kaliningrado srities demilitarizavimas?
— Ar Lietuva Rusijai visada
bus tik prarasta teritorija?
— Ligi šiol taip yra. Lietuva gali
tai pakeisti tik pati nesijausdama to
kia buvusia „ruso" teritorija. Sako
ma, šio to gero buvę padaryta. Mes
likome gyvi, tai dabar turime dėkoti,
kad visų neišžudė? Negalime atsiža
dėti tiesos. Be to, Lietuva turi ginti
nukentėjusių savo piliečių teises.
Jeigu valstybė jų net negina, tai ar ji
gali būti patikima ateityje?
Vokietija ir Austrija, pavyzdžiui,
moka kompensacijas išvežtiems į
vergų darbus, o Rusija toliau sėdi
stalinizme ir tyčiojasi. O ką mes da
rome? Nieko. Mes tik nuolankiai
praryjame.

Lietuvos policijos istorija —
iš milicininkų perspektyvos
ti V. Grigaravičiaus atsiprašymo per
Seimo valdybos posėdį kreipėsi į Sei
mo pirmininką Artūrą Paulauską, tą
patį reikalavimą atsiprašyti pakar
tojo Seimo posėdyje.
Kaip rašo dienraštis „Lietuvos
rytas", pradėta leisti Lietuvos polici
jos istorija, pavadinta „Angelo sargo
skrydžiu", apstulbino nesenų įvykių
dalyvius.
Pirmajame leidinio tome, kuris
skirtas 1988-1990 metams, daugelis
pateiktų faktų atspindi sovietinių
okupantų požiūrį į žmones, kovoju
sius už Lietuvos laisvę.
Knygos įžanginį žodį parašė da
bartinis policijos generalinis komisa
ras Vytautas Grigaravičius.
„Iš tikrųjų visuomenės aistros,
kurios paprastai nurimdavo žiemą,
kai stumdytis mitinguose tiesiog ne
smagu, vėl užvirdavo pavasarį ir tę
sėsi iki vėlyvo rudens. Pramogų tuo
met buvo nedaug: trys kanalai, vie
nas kitas koncertas... Teatrai — gas
trolėse, knygų vasarą nuolat ne
skaitysi, užsienio kelionės — iš fan
tastikos srities. Tad mitingai, de
monstracijos daugeliui, ypač jauni
mui, buvo ne tiek pilietinė pareiga ar
politinė būtinybė, kiek galimybė pa
dūkti, išsirėkti, nebaudžiamai keiks
noti valdžią, pasijusti savo šalies li
kimo sprendėjais, pagaliau — susi
tikti su draugais", — taip knygoje
aiškinama, kodėl žmones 1988 m
pradėjo rinktis į Sąjūdžio mitingus
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„Scandal", J . Profumo likusį savo
gyvenimą paskyrė kovai su skurdu
Londono E a s t End. J. Profumo mirė
prieš pat vidurnaktį, po insulto, pa
tirto prieš dvi dienas.

naujienos

(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

Pasaulyje daugėja milijardierių

EUROPA

N e w York, kovo 10 d. („Reu- ir kurį didino pakilimas žaliavų rin
tersTBNS) — Šiuo metu pasaulyje koje bei infliacijos šuoras", — sakė
yra rekordiškai daug — 793 - mili „Forbes" vadovas ir vyriausiasis re
jardieriai, ir tai yra 15 proc. daugiau daktorius Steve Forbes.
nei praėjusiais metais, paskelbė žur
Sis sąrašas kiekvienais metais
nalas „Forbes", kuris taip pat pažy plačiai komentuojamas ir kritikuoja
mi, kad milijardierių skaičius didėja mas, o kai kurie į jį įtraukti asmenys
Indijoje, Rusijoje, Brazilijoje ir Arti juokiasi iš jų turto vertinimų ir va
muosiuose Rytuose, be to, daugėja dina juos pernelyg perdėtais ar ne
moterų milijardierių.
pakankamais.
Dėl pakilusių kainų bendro jų
L. Kroli pripažino, kad turto ver
turto vertė padidėjo iki 2.6 trilijono tinimas yra sunkus uždavinys, nes
JAV dolerių; atsirado 114 naujų mili daugelis milijardierių atsisako pa
jardierių, tarp jų — dešimt moterų, teikti duomenis apie save, bet tvirti
kurių iš viso šiame elitiniame klube no, kad pateikiama informacija, ku
dabar yra 78.
rią surinko 30 žurnalistų septyniose
„Milijardas nebėra toks, koks valstybėse, yra nepralenkiama.
būdavo", — sakė „Forbes" redaktorė
„Kai kurie žmonės rodo mums
Luisą Kroli, 20-ajį metinį sąrašą pri savo lenteles, demonstruojančias po
statydama per spaudos konferenciją zityviąją verslo pusę, tad turime
New York.
klausti, kokie jų motyvai. Gal jie
Vienas „Microsoft" įkūrėjų Bill rengiasi parduoti savo verslą?" — sa
Gatės pirmojoje sąrašo vietoje yra kė L. Kroli.
rekordiškai ilgai — jau dvyliktus
Kiti galbūt rengiasi skirtis ir no
metus iš eilės. J o turtas vertinamas ri atrodyti ne tokie turtingi, sakė ji ir
50 mlrd. JAV dolerių. Antrojoje vie pridūrė: „Visada stengiamės vertinti
toje yra investuotojas Warren Buf- atsargiau".
fett, kurio t u r t a s vertinamas 42
Indijoje naujų milijardierių at
mlrd. JAV dolerių.
sirado 10, o iš viso jų yra 23, tačiau
Meksikiečių
pramonininkas tik trys jų savo turtą sukaupė dėl
Carlos Slim atsidūrė trečioje vietoje programinės įrangos ar technologijų.
(30 mlrd. JAV dolerių), o ketvirtoje Bendras jų t u r t a s , įvertintas 99
vietoje yra švedų kompanijos „Ikea" mlrd. JAV dolerių, viršijo visų 27 Ja
įkūrėjas Ingvar Kamprad (28 mlrd. ponijos milijardierių turtą, vertina
mą 67 mlrd. JAV dolerių.
JAV dolerių).
Į pirmąjį dešimtuką pateko
Rusijoje atsirado septyni nauji
prancūzų prabangos prekių magna milijardieriai, kurių turtas padidėjo
tas Bernard Arnault, kuris yra sep pirmiausia dėl naftos ir dujų kainų.
tintoje vietoje, kanadiečių leidėjas Iš viso Rusijos milijardierių yra 33, o
Kenneth Thomson su šeima, Hon bendro jų turto vertė nuo 91 mlrd.
kongo susivienijimo „Hutchison JAV dolerių praėjusiais metais pa
Whampoa" vadovas Li Ka-shing.
didėjo iki 172 milijardų.
Turtas buvo vertinamas pagal
Turtingiausiu Rusijos žmogumi
vasario 13-osios kainas ir valiutų vėl pripažintas Ciukotkos guberna
kursus.
torius Roman Abramovič, pernai
„Kodėl šis sąrašas ilgėja? Pa pardavęs kompaniją „Sibneft" Rusi
staruosius dvejus metus pasaulio jos dujų monopolininkei „Gazprom"
ekonomika augo tokiu tempu, kokio už daugiau nei 13 mlrd. dolerių. Są
nebuvo nuo Antrojo pasaulinio karo raše jis užima 11-ąją vietą.

ROMA
Italijos premjero Silvio Berlusconi atstovas penktadienį „klaidin
gomis teorijomis" pavadino proku
rorų kaltinimus, k a d premjeras ir
britų kultūros sekretorės Tess Jowell vyras įtariami korupcija. Ats
tovas Paolo Bonaiuti tokį pareiš
kimą paskelbė po to, kai Milano pro
kurorai paprašė teisėjo teisti S. Berlusconi ir teisininką David Mills dėl
korupcijos. Pasak prokurorų, S. Berlusconi sumokėjo D. Mills, kuris su
žmona nebegyvena, 600,000 JAV do
lerių „dėkingumo mokestį" už tai,
kad šis, teismuose nagrinėjant dvi
bylas, neatskleidė detalių apie S.
Berlusconi žiniasklaidos imperiją.

Lenkijos vyskupai atsiprašė už
bendradarbiavimą su saugumu
Varšuva, kovo 10 d. (BNS) —
Sistemoje, laužiusioje žmonių sąži
nę, dalyvavo ir kai kurie Katalikų
Bažnyčios žmonės, ketvirtadienį pri
pažino Lenkijos vyskupų konferenci
ja, paskelbdama atsiprašymą dėl kai
kurių dvasininkų bendradarbiavimo
su komunistinio saugumo tarnybo
mis.
„Apgailestaujame ir atsiprašo
me, ypač tų, kuriems dėl to teko pa
tirti nemalonumų ir skriaudų", —
sakoma pareiškime, kurį spausdina
visi centriniai Lenkijos dienraščiai.
Vyskupai užtikrino, jog „Bažny
čia, prisimindama Kristaus žodžius
'Pažinkite tiesą, ir ji jus išlaisvins',
nevengia skaudžių temų, tačiau
prieštarauja, kad būtų kuriama ap
kalbų ir sensacijų atmosfera".
Lenkijos Katalikų Bažnyčia ne
priimtina laiko padėtį, kai „kaltina
mi žmonės, kuriuos praeityje verba
vo komunistinė valdžia, nekreipiant
dėmesio į atsakomybę tų, kurie kūrė
šią nežmonišką prievartos bei melo
sistemą ir jai tarnavo".
Lenkijos vyskupai taip pat siūlo

politikams ir žurnalistams „nekurti
supaprastinto Lenkijos istorijos pa
veikslo".
Hierarchai šį dokumentą priėmė
po to, kai spaudoje pasirodė praneši
mų apie kai kurių dvasininkų ben
dradarbiavimą su komunistinės
Lenkijos saugumo tarnybomis.
J a u keturiose šalies vyskupijose
veikia specialios komisijos tokiai
dvasininkų veiklai tirti. Neoficialiais
duomenimis, su komunistiniu sau
gumu bendradarbiavo 10-15 proc.
kunigų ir bažnyčios patarnautojų.
Lenkijos Katalikų Bažnyčios
vyskupų konferencijos pirmininkas
arkivyskupas Jozef Michalik sakė,
kad „negalima buvusių saugumo
tarnybų agentų bylų nagrinėti ne
kreipiant dėmesio į dabartį".
„Vertintinas visas žmogaus
gyvenimas, o ne viena silpnumo
akimirka. Reikia klausti, kodėl jis
taip pasielgė, — ne tam, kad jis būtų
numarintas, bet tam, kad būtų padė
ta apsivalyti. Negalima bendradar
biauti su blogiu ir skriausti kitų", —
sakė hierarchas.

VIENA
Europos Sąjungos (ES) užsienio
politikos vadovas J a v i e r S o l a n a
penktadienį pirmą k a r t ą kalbėjo
apie galimas sankcijas I r a n o atžvil
giu dėl šios šalies vykdomos bran
duolinės programos. Interviu Aus
trijos dienraščiui „Der Standard",
kuris spausdinamas E S užsienio rei
kalų ministrams p r a d e d a n t dviejų
dienų susitikimą Salzburg, J. Sola
na sakė neatmetantis sankcijų, ku
rios būtų taikomos vėliau, jei I r a n a s
neišsklaidytų susirūpinimo dėl savo
programos tikslų, tikimybės. „Tikrai
nenorime pakenkti I r a n o žmonėms.
Saugumo Tarybai nebus lengva", —
pridūrė jis.
LONDONAS
Būdamas 91 metų m i r ė vieno di
džiausių Jungtinės K a r a l y s t ė s poli
tinių ir sekso skandalų centrinis vei
kėjas, buvęs ministras J o h n Profumo, įtartas šnipinėjimu šaltojo karo
metais. J. Profumo 1963-aisiais bu
vo priverstas atsistatydinti iš karo
ministro posto dėl s a n t u o k i n ė s neiš
tikimybės ir ryšių su 19-mete prosti
tute Christine Keeler, t a r p kurios
klientų buvo ir tuometinės Sovietų
Sąjungos karinio jūrų laivyno atašė.
Pasibaigus jo karjerai, kurios žlugi
mas pavaizduotas 1989-ųjų filme
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VARŠUVA
Skandalais pagarsėjusio lenkų
bulvarinio savaitraščio „Nie" savi
n i n k a s ir vyriausiasis redaktorius
J e r z i Urban nubaustas 20,000 zlotų
b a u d a už pernai mirusio popiežiaus
Jono Pauliaus II įžeidimą. Šios bylos
nagrinėjimas tęsėsi ketverius me
t u s . 2002-aisiais prieš popiežiaus Jo
no Pauliaus II vizitą į tėvynę „Nie"
išspausdino satyrinį straipsnį, pa
piktinusį
Lenkijos
katalikus.
Straipsnio „Vaikštantis Sadomazochizmas" autorius popiežių vadino
„Vatikano Brežnevu", „gyvu lavonu"
ir „žilu dievuku". Si bauda „Nie" re
daktoriaus tikriausiai nenuskurdins
—jis laikomas vienu turtingiausių
Lenkijos žmonių ir yra šalies turtuo
lių šimtuke.

RUSIJA
MASKVA
Rusijos naftos susivienijimą
„ J u k o s " kreditavę Vakarų bankai
penktadienį Maskvos teismui pa
teikė ieškinį dėl „Jukos" bankroto
paskelbimo. „Jukos" duomenimis,
šis ieškinys buvo priimtas svarstyti.
Praėjusį mėnesį Maskvos apygardos
federalinis teismas atmetė „Jukos"
kasacinį skundą dėl 482 mln. JAV
dolerių skolos užsienio kreditoriams
patvirtinimo. Praėjusių metų pa
baigoje Maskvos teismas pakartoti
n a i patvirtino, jog Londono teismo
sprendimas pripažinti šių žlungan
čio „Jukos" skolų pagrįstumą galioja
ir Rusijos Federacijos teritorijoje.

AZIJA
TOKYO
Japonijos policija tiria du nesu
sijusius vienas su kitu grupinių sa
vižudybių atvejus: devyni žmonės
buvo rasti negyvi automobiliuose.
P e n k i vyrai ir viena moteris buvo
r a s t i negyvi daugiaviečiame auto
mobilyje Saitama prefektūroje. Au
tomobilyje buvo r a s t a anglių krosne
lių. Kitu atveju vienas vyras ir dvi
moterys buvo rasti automobilyje, pa
s t a t y t a m e kalno papėdėje.

1-800-775-SEND
www.atlanticexpresscorp.corn
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Kroviniu gabenimas
laivu i visas pasaulio šalis
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Kroviniu gabenimas
lėktuvu i visas pasauiio šalis
Air Freight
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I Automobiliu pirkimas bei
I siuntimas j visas pasaulio šalis
Kroviniu pervežimas
visoje Amerikoje.

SnimlIPacka

Trucking
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei
or s'avmas j namus Uetuvoje. Latvijoje.
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje.

8801 78th Ave Bridgevlew, IL 60455 TeL 1 708-599-9680
Fax. 1 Ę08 599-9682
TeL 1 800-775-7363

DRAUGAS. ^M»>

a

m

KO

vo 11 d., šeštadienis
JAV LB KV Socialinių reikalų taryba

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS

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

Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A
Joliet.lL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230

Šeimos d a k t a r a i ir chirurgai
10811 W. 1 4 3 ^ St Orland ParK IL 60467
Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 7 0 8 - 4 6 0 - 2 5 0 0

wwwjoertarfoi8urgBryandbreeslhoattioarn

Valandos pagal susitarimą

GEDAS M. GRINIS, MD

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 Cente r
10400 75 St. v Kenosha, Wl 53142

(262) 948-6990
Chiropraktika ir

I S t u b u r o i r s k a u s m o ligos

manualinė terapija
Amber
~**

U l

L/An
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JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRIDALLAS PRUNSNS, MD
MAUNAK V. RANA, MD

Telefonas ( 7 0 8 ) 2 3 9 - 0 9 0 9
•
•
•
•
•

Manualinė terapija
Chiropraktika
Bioenergetinė kompiuterizuota įranga
Kraujo tyrimai
Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R.

Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir
gydymo specialistai

Kerelytė

Elgin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
BkGrove: 847-718-1212
www.illinoispain.com

Chiropraktikos gydytoja
6420 We$t 127th Street, Palos Heights, IL 60463

SI

Dr. Vida I.Puodžiūnienė
Healthy Connection
Crtropractic&RehabCiinc

A k i u l i g ų specialistai

Manualinė k fizinė terapija, sporto traumų
specialistė, nugaros, kaklo ir sąnarių
gydymas, galvos skausmai ir migrenos,
artritas, dietos ir vitaminų patarimai.

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge

16547 W. 159 Street
Lrxkport.IL 60441
Tel. 815-834-9075/9076
Kalbame lietuviškai

Tel. (708) 636-6622
Holy Cross Hospital, #41OS

Tel. (773) 884-7960
Dr. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija
1192 VValter St Lemont IL 60439
1051 Essington Rd. #200
Joliet, IL 60435

Austi, nosies, g e r k l ė s
ligos

Tel. 815-723-1854

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

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Širdies ir kraujagyslių
ligos

VIDAUS LIGOS
Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road,

Tel. 773-585-2802

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal susitarimą kasdien,
išskyrus sekmadienį

KARXX.OGAS-ŠIRDIES UGOS

Midvvest Heart Specialists
15900 W. 127th St Ste 200
Lemont, IL 60439

630-719-4799.
Priklauso Good Samaritan, Central DuPage,
Edward ir Elmhurst ligoninėms.

Ginekologija
RAMONĄ C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A
Dovvners G rovė, IL 60515
630-852-940C
Valandos pagal susitarimą

. au A ctradeusa.com

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Tel. 773-434-2123
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS

Daugumai žmonių vairavimas lykus dėl kurių vyresnieji turėtų
yra ne pramoga, o būtinybė. Būti susirūpinti. Ten rašoma, kad asme
pajėgiams vairuoti, reiškia išlikti nims, kurie yra vyresni nei 65 m.
daugiausia nelaimių įvyksta kryž
nepriklausomu nuo kitų malonės.
Nors vyrauja nuomonė, kad su kelėse, kai reikia daryti posūkį į
metų našta ateina įvairios kliūtys, kairę. Nors „Federal Highvvay Admibet tai dar nereiškia, kad vyresnio nistration" (FHWA) ir praneša, kad
amžiaus vairuotojas turėtų atsi yra sumažėjęs vyresniųjų mirčių
skaičius, tačiau palyginus su kitais
sakyti vairavimo.
Amžius ir sveikatos stovis veikia net 85 proc. vyresniųjų miršta auto
žmones nevienodai. Ar dar gali vai mobilių nelaimėse daugiau kaip ben
ruoti, geriausiai žino pats vairuoto drakeleiviai ar pėstieji (ne kaip vai
ruotojai).
jas, jo šeima ir jo gydytojas.
Vyresnieji turėtų atkreipti dė
Medicininis mėnraštis „Health
After 50" (The Johns Hopkins me mesį į regėjimą ir savo pajėgumą
dical letter) š.m. kovo mėn. numery vairuoti (strength and flexibility).
je nagrinėja klausimus, susijusius su Patariama nevažinėti naktį, o sau
vyresnio amžiaus vairuotojais* ir lėtą dieną dėvėti akinius geltonais
pateikia įdomių duomenų skaityto stiklais, kurie sumažina akinantį
jams. Tame mėnraštyje rašoma, kad spindėjimą (glare).
vyresni nei 65 m. amžiaus vairuoto
Yra galimybės ir patį auto
jai paprastai atsargiau važinėja ke mobilį pritaikyti vyresniųjų porei
liais. Jie laikosi atstumo tarp ma kiams - įdedant didesnius veidro
šinų, nevažinėja išgėrę, nevažiuoja dėlius, spidometrą didesniais skait
greitai ir naudoja mašinos saugos menimis, pritaikyti stabdžius ir
diržus bei atitinkamus signalus.
greičio pedalus bei bėgių perjungimą
Pagal Massachusetts Institute (gear shifts). Daugeliu atveju drau
of Technology studiją, kurią išspaus dimas apmoka šių pakeitimų iš
dino AAKP, kuo vyresnis vairuoto laidas, tik reikia turėti pažymėjimą
jas, tuo jis atsargesnis. Pvz., neva iš gydytojo.
žinėja esant blogam orui, ar esant
Neseniai išspausdintoje „Ame
spūsčiai (rush-hour driving), nesi rican Journal of Geriatics" studijoje
leidžia į tolimesnes keliones, ne pabrėžiama, kad vyresnieji su maža
važinėja naktimis, nevažinėja ne „dementia" gali vairuoti, bet turin
pažįstamose vietovėse.
tieji vidutinę „dementia" susijusią su
Vyresnių nei 65 m. vairuotojų Alzheimer liga jau nebagali vai
vairavimo duomenys yra palyginti ruoti, nes daug dažniau patenka į
gan geri. 65 m. sulaukusių vairuoto nelaimę (net 3 k. iš 5-ių pagal statis
jų skaičius per ateinantį dešimtmetį tiką).
padidės iki 40 milijonų ir su tuo
Artimieji turėtų stebėti vairuo
reikia skaitytis. Dauguma jų gyve toją pvz., dažnas stabdymas visai be
na priemiesčiuose, nedideliuose reikalo, nepastebėjimas ženklų ir
miesteliuose ir neturi kitos susi signalų, greitas supykimas ir narsty
siekimo priemonės, išskyrus auto mas kelyje bei pasimetimas pažįsta
mobilį.
moje vietovėje.
„Health After 50" mini ir da
(bus daugiau)

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS

Tel. 708-233-5630

GAIL£ SABALIAUSKAS, M.D.

VYRESNIO AMŽIAUS
VAIRUOTOJAI

Vidaus ligos

Cardiac Diagnosis, LTD.
6417 W. 87 St.
Oak Lawn, IL 60453

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

Ruošia: Aldona Šmulkštienė
2 7 1 1 West 71 Street,
Chicago, IL 6 0 6 2 9
Tel. 775-476-2655; fax. 7 7 3 - 4 3 6 * 9 0 6

i

EDMUNDAS VTZINAS, M.D„ S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

6918 W. Archer Ave. Ste 5 ir 6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

(VAIRUS

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI
AUTOMOBILIUS 1$ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.
ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
T e l . 708-430-4710, 630-774-1192

* Moteris ieško darbo prižiūrėti pagy
venusius žmones lietuvių šeimoje. Tel.
773-895-2160.
* Moteris ieško darbo su grjžimu
namo, arba gali pakeisti po pietų ar
naktimis. Tel. 708-833-0419.
* Moteris pirks darbą senų žmonių
priežiūroje Dovvners Grove ir aplinki
niuose rajonuose Te!. 708-369-1298

DĖMESIO!
N e s e n i a i a t v y k o t e , i e š k o t e d a r b o ar b u t o , t a č i a u
skelbtis laikraštyje b r a n g i a i k a i n u o j a ?
N e b e d a . D R A U G A S jiisų s k e l b i m ą i š s p a u s d i n s
nemokamai. Tereikia paskambinti tel. 773-585-9500
ar u ž s u k t i \ D R A U G O a d m i n i s t r a c i j ą a d r e s u
4 5 4 5 W 6 3 St., C h i c a g o , I L 6 0 6 2 9 .
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VALIO!
VĖL GEROS
PALŪKANOS!
ATSIDARYKITE
9-IŲ MĖNESIŲ
SERTIFIKATĄ
IR GAUSITE 4.75%

APY

Member

\—\v$t - Percond o^nk

FDIC

/

Garfield R i d g e
6162 S. Archer Ave.
Chicago, IL 60638
(773) 767-5188

\

Building Personai
RelationshipsSM

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

Banking

Orland Park
14701 Ravinia Ave.
Orland Park, IL 60462
(708) 226-2727

Annual Percentage Yield (APY) is effective as of January 24, 2006 and iš 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
SKELBIMU SKYRIAUS

tt#f

KOSTAS LABANAUSKAS
SUKAKTUVININKAS
Tokia sukaktis palyginti nedau
gelio sulaukiama ir vertinama jau
istorijos metmenimis, kai sukaktuvi
ninkui už pečių nemažas kalnas nu
veiktų darbų, pluoštas įspūdingų ir
malonių prisiminimų, bet paprastai
jau lydimas ir sudėtingų bei skau
džių išgyvenimų. Visa tai su kaupu
pasakyta ir apie šiandien čia norimą
pagerbti jubiliatą, medicinos dakta
rą, viena iš sporto medicinos pagrin
dėjų Lietuvoje, Kostą Labanauską.
K. Labanauskas gimė Sankt Pe
terburge (šeima ten buvo pasitrau
kusi nuo Pirmo pasaulinio karo
audrų), po poros metų grįžo į Lie
tuvą. Tai šviesus mokslo ir šeimos
žmogus, aktyvus visuomenininkas:
docentas, medicinos mokslo dakta
ras, gydytojų korporacijos „Freternitas Lituanica" narys (Lietuvai at
kūrus nepriklausomybe, Kosto Laba
nausko iniciatyva buvo atgaivinta
gydytojų fraternitiečių veikla, ku
riai keletu metų jis ir vadovavo).
1936-1940 m. K. Labanauskas
priklausė Šaulių sąjungai. 1941 m.
Birželio sukilimo metu Kaune, Fre
dos dvaro rūmuose, įsteigė pirmosios
pagalbos punktą, galimiems su
žeistiesiems gydyti. 2000 m. apdova
notas Lietuvos kariuomenės kūrėjų
savanorių medaliu.
Vedęs du kartus. Pirmoji žmona
Birutė Jodelytė (prof. Prano Jodelės
dukra, mirusi po ilgos kovos su vė
žiu), sūnus Kęstutis (g. 1943), duk-

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
DR. AUŠRINE SCHNEIDER
DANU! GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highvvay
Willowbrook, IL 60527
Tel. 630-323-2245
Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja
15543VV. 127thStr.
Suite 101, Lemont, IL
Valandos susitarus
Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills
Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą
Dr. DANA M. SAUKUS
Dantų gydytoja
38 Oak Creek Plaza
Mundelein, IL 60060

Tel. 847-949-7300
Valandos pagal susitarimą

Dr. Kostas Labanauskas su žmona
Irena.

terys: Birutė (g. 1946), Aldona (g.
1949). Antrą kartą dr. Labanauskas
vedė Ireną Skausgirdaitę-Kontrimienę (g. 1925), kurios vyras mirė
Sibire, Magadano rajone 1957 m. Jiems
gimė duktė Daiva (g. 1965), kuri da
bartiniu laiku praktikuoja mediciną
ir gyvena Toronte, Kanadoje.
1925-1929 metais K. Laba
nauskas mokėsi Šiaulių valstybinėje
gimnazijoje, 1929-1933 m. Kauno
„Aušros" gimnazijoje. 1933-1939 m.

Dr. UNA POŠKUS
Dantų gydytoja
4635 W. 63 St.;Chicago
Tel. 773-735-7730
10 a 640 a Kingery H/vy, VVIcvvbrook

Tel. 630-323-5050

Dr. DALIA E CEPQ£, DD.S.
Dantų gydytoja
10745 VVinterset Dr.
Orland Park, IL 60467
708-873-9074
Valandos pagal susitarimą
Dr. V J . VASAITIENĖ
Dantų gydytoja
4817 W. 83 St, Burbank, IL
Tel. 708-423-6114
Valandos pagal susitarimą
DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 a.Roberts Road
Hickory Hills, IL
1 mylia i vakarus nuo Hanem Ave.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą.
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai.

4647 W 103 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 atjauninimas

D R . K. JUČAS

120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523

Odos ligų specialistas gydo odos auglius,
žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas.
Kosmetinė chirurgija.
3235 W . 111 St, CNcago, IL G0655

Tel. 630-571-2630

773-233-0744 arba 773-489-4441

studijavo Kauno Vytauto Didžiojo
universitete Medicinos fakultete.
1933-1937 m. - A. Panemunės ka
riūnų aspirantų kursų klausytojas
(atsargos leitenantas).
Baigęs universitetą, 1939-1940
metais dirbo VDU medicinos fakul
teto patologinio anatominio instituto
vyr. preparatoriumi, 1940-1943 m.
Kauno valstybinio universiteto me
dicinos fakulteto Histologijos ir em
briologijos katedros asistentu, 19441949 m. buvo šios katedros vyr. dės
tytoju. 1949-1950 m. dirbo Vilniaus
universiteto Medicinos fakulteto
Anatomijos ir Histologijos katedros
vyr. dėstytoju, nuo 1950 LKKI Ana
tomijos ir sporto medicinos katedros
vyr. dėstytoju, 1958- 1976 m. Sporto
medicinos katedros vedėju, 19771992 m. katedros docentu.
Medicinos mokslų daktaras 1953 m. (disertacija: „Neurologijų
reaktyvumas nervinių gijų regene
racijos procesuose") suteiktas do
cento 1956 m. laipsnis. Dr. Laba
nauskas 1966 m. buvo pristatytas
profesoriaus vardui gauti. Tačiau
teikimas profesūrai jau nebuvo
tvirtinamas, nepaisant teigimų dar
bų visumos - atsiliepė sovietmečiui
„netinkama biografija ir giminės",
Dr. Labanauskas atsisakė stoti į
„šlovingąsias" TSKP eiles, kuriose
būtų reikalavę tyrinėjimų, ieško
jimų, šmeižimų ir skundimų prieš
savo mokytojus ir bendramokslius.
Išspausdinti 209 moksliniai dar
bai, tarp jų vodovėlis „Sporto medi
cina" (1976 m.) ir „Sportininko hi
giena", bendraautorius leidinių
„Bendrosios terapijos pagrindai"
(1965 m.), „Fizinė kultūra sveikatos
šaltinis" (1959 m.), „Sportinės treni
ruotės", „Sportinis masažas" (1960
m.) „Įpročiai ir sveikata" (1976 m.)
„Fizinė kultūra mokykloje" dviejų

skyrių: „Fizinės kultūros ir sporto
higiena" ir „Medicininė kontrolė" (T.
2, 1960 m.), „XX a. žmogus ir hipodi
namija" ir kt. Išleistos mokymo
priemonės: „Medicininės kontrolės
laboratoriniai darbai", „Sporto medi
cinos laboratoriniai darbai", „Sporti
ninko mityba", „Sportinės treni
ruotės", „Sportinė širdis" ir kt., 20
knygelių ir brošiūrų, 34 moksliniai
straipsniai žurnaluose, per 100 pra
nešimų tezių, daug mokslo populia
rinimo bei proginių straipsnių. Dak
taras Labanauskas buvo daugelio di
sertantų mokslinis vadovas. Jo lais
valaikio pomėgiai - filatelija, eiliuo
tų proginių tekstų kūryba, daina.
Visą gyvenimą buvęs azartiškas
sporto žmogus, įvairių sporto rung
čių aistruolis, ypač krepšinio.
Dukrai Daivai sukūrus šeimą
(1989 m., Daiva Norkus) bei tęsiant
gydytojos karjerą Kanadoje, Irena ir
Kostas Labanauskai dažnai žiemoja
Toronte, Kanadoje, o vasaromis sug
rįžta į mylimą Lietuvą. Daktaras La
banauskas, atvykęs į Kanadą, vėl po
daugelio metų sutiko nemažai bu
vusių bendramokslių daktarų bei
jaunystės pažįstamų. Žvalus jubi
liatas su žmona Irena džiaugiasi
gyvenimu, keliauja po pasaulį. Net
sulaukęs 90 metų, propoguoja sveiką
gyvenimo būdą, vaikščiodamas 5 km
į dieną. Visa širdim rūpinasi Lietu
vos politika, seka sporto žinias ir
serga už Lietuvos sportininkus. Savo
devyniasdešimtmetį atšventė Playa
del Carmen, Meksikoje, kartu su
dukterim Daiva ir jos šeima. Jis yra
mylimas ir visada laukiamas sū
naus, trijų dukterų, aštuonių anūkų
ir trijų proanūkių.

RUTH JŪRATĖ BARSKY, M D

TEL. 7 7 3 - 5 8 5 - ^ 5 0 0

MŪSŲ ŠEIMOSE

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 630-243-1010

ŠĮ SERTIFIKATĄ GALĖSITE BET KADA PAPILDYTI

LENOER

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

Linkime jam geros sveikatos ir
po dešimties metų švęsti šimtmetinį
jubiliejų.
J. Norkus
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- Lietuviškuose renginiuose da privilegijos remiasi pariteto (šalių
lyvaujame noriai. Žinoma, pasi lygus atstovavimas N. N.) principu.
taiko, kad Emilija juose pavargsta,
- Dabar klausimai iš mote
ypač, kai jie vyksta vakarais ir dar riškos pusės. Matome Jus visa
užsitęsia.
dos skoningai ir elegantiškai
- Ar yra koks nors ryšys su apsirengusią, taip pat ir Jūsų
kitų kraštų diplomatų žmono dukrelę. Ar rūbus čia perkate, ar
atsiveža te juos iš Europos?
mis?
- Su kitų šalių diplomatų žmo
- Ačiū už gražų įvertinimą. Rū
nomis, deja, tenka bendrauti mažai, bus perkame ir Lietuvoje, ir Euro
nes mes gyvename ne Čikagos cen poje, ir čia. Nesu prisirišusi prie
tre, kur gyvena dauguma diplomatų. kurio nors vardo. Pirmenybę teikiu
Dideli atstumai ir kamščiai keliuose kokybiškiems klasikinio stiliaus
neretai atgraso mane nuo važiavimo rūbams.
į susitikimus su jomis.
- Ar turite kokį pomėgi?
- Kaip stengiatės padėti savo
- Labai mėgstu keliauti. Deja,
vyrui?
po Ameriką nedaug teko pakeliauti,
- Viskuo, kuo tik galiu. Svar nes Arvydas labai užsiėmęs, o atos
biausia, suprasti jo darbą, jo at togas stengiamės praleisti Lietuvoje,
sakomybę, palaikyti jį dvasiškai ir nes į Lietuvą grįžtu tik kartą per
morališkai. Bandome visur kartu metus. JAV kol kas buvome nuvykę į
dalyvauti renginiuose. Tenka prisi California, dar lankėmės Madison
imti ir dalį buitinių rūpesčių, nes (Wisconsin valstijoje) ir jo apylin
Arvydas iš įvairių renginių dažnai kėse. Tiesa, savaitei buvome nuvykę
ir į Meksiką. Daugiau keliavome, kai
grįžta labai vėlai.
- Kokiomis privilegijomis gyvenome Belgijoje, iš kur labai
naudojasi diplomatų šeimos? Ir lengva nuvykti į aplinkines vals
tybes. Lankėmės Nyderlanduose,
ar jos visiems vienodos?
Loreta Daunoravičienė
- Diplomatų ir jų sutuoktinių Liuksemburge, Vokietijoje, Pran
mūsų net nekilo mintis, kad ga imunitetai ir privilegijos, vėlgi, yra cūzijoje, Austrijoje, Ispanijoje ir
lėtume gyventi atskirai. Taip aš numatytos tarptautinėse konvenci Didžiojoje Britanijoje. Be abejo, labai
pradėjau savo „diplomatinę" karjerą. jose. Žmonės daugiau žino apie jų daug keliavome po Belgiją.
- Ačiū u ž pokalbį. Linkiu
Visiškai suprantama, kad sutuokti- privilegijas, tokias, kaip mokesčių
nis-nediplomatas yra sutuoktinio- nemokėjimas ar automobilių diplo Jums ir J ū s ų šeimai geriausios
diplomato šešėlyje, nes diplomato matiniai numeriai priimančioje sėkmės.
Nijolė Nausėdienė
darbas daro jį labiau matomu ap valstybėje ir kt. Neretai diplomatų
linkiniams.
- Ar yra kokie parengiamieji
kursai Lietuvoje diplomatų žmo
noms?
- Taip, dabar vykstantiems į
užsienį diplomatų sutuoktiniams
tokius kursus organiuoja Lietuvos
Užsienio reikalų ministerija.
Jei išalkę:
pavalgydinsime
- Į kokį pirmąją kraštą teko
Jei ištroškę:
pagirdysime
Jums su vyru išvykti ir kaip
Jei žingeidūs: Lietuvos istorijos lapus atversime
sekėsi?
Jei smaguriai: egzotiškų lietuviškų patiekalų ir gėrimų paragausite
- Pirmoji šalis, į kurią išvy
Jei romantikai: Jauki aplinka, židinys ir žvakių švieselės laukia.
kome, buvo Belgija. Arvydas ten
dirbo patarėju Lietuvos ambasadoje,
TAD PRAŠOME APSILANKYKITE!
jam taip pat teko beveik pusantrų
6312 S. Harlem Ave.
metų eiti Lietuvos laikinojo reikalų
Summit, IL 60501
patikėtinio pareigas. Belgija, kurioje
praleidome penkerius metus, labai
Dirbame: I — IV lOval.r. - 1 0 vai. v.
įsiminė. Gal todėl, kad čia gimė
V —VI 10 val.r. - 12 vai. v.
mūsų dukrelė Emilija, o gal todėl,
kad jaučiame silpnybę belgiškam
VII
lOval.r. - 9 vai. v
šokoladui. Neretai mūsų klausia, jei
Informacija telefonu 708-594-5622
Emilija gimė Belgijoje, tai kokia jos
pilietybė? Emilija yra Lietuvos Res
publikos pilietė, nes pagal tarp
tautinę konvenciją užsienio šalyse
dirbančių diplomatų šeimose gimę
vaikai neįgyja teisės į šalies, kurioje
gimė, pilietybę.
Pas mus rasite platų asortimentą lietuviškų prekių,
- Ar tas išvykimas buvo pil
valgių išsinešimui bei alkoholinių gėrimų!
nas iliuzijų, fantazijų, kaip gal
kiekvienam iš mūsų atrodytų, ar
Taip pat priimame užsakymus įvairiom progom!
jau žinojote, kad turite šalia
vyro atstovauti savo kraštui?
Šio mėnesio „special" — lietuviška „Starką $23.99!
- Kaip jau minėjau, į Belgiją
vykau kaip Arvydo žmona, nes
norėjome būti kartu. Tai buvo mano
pirmoji kelionė į Vakarų valstybę.
wWWW
Žinoma, pradžioje buvo jaudulio ir
V Lufthansa
nerimo dėl naujos aplinkos, bet grei
tai prisitaikiau. Atstovauti Lietuvai
yra mano vyro darbas, o mano
pareiga padėti jam kuo galiu.
- Kada atvykote į JAV?
- J JAV atvykome 2003 m. rug
pjūčio mėnesį.
-Žinojote, kad Čikagoje plati
lietuvių išeivijos veikla, a r tai
Jūsų nebaidė?
- Priešingai, buvo labai įdomu ir
norėjosi visa tai pamatyti bei pajusti
iš arčiau.
- Mums džiugu matyti be
u^r*hV->*W'.i*«>hff--:.'i'St
veik visuose r e n g i n i u o s e J u s
kartu su d u k r e l e Kmilija, ar
nevargina tie dalyvavimai?

SUSIPAŽINKIME SU LORETA
DAUNORAVIČIENE
Malonu yra rašyti apie tokius
žmones, kurių nereikia gražinti, nes
jie patys pasako viską apie save. Jau
beveik treji metai, kai Čikagoje dar
buojasi LR generalinis konsulas
Arvydas Daunoravičilis. Pamilome jį
už jo taktiškumą, už jo gražias
kalbas, už jo draugiškumą, nuošir
dumą, simpatiškumą. Įpratome be
veik visur matyti visą Daunoravičių
jauną, gražią, elegantišką šeimą.
Gaila bet kartais būna, kai dėl
rengėjų aplaidumo nebūna paminėta
renginyje dalyvaujanti žmona, bet
visuomenėje ji yra matoma ir verti
nama. Matome ją visados su gražia
šypsena, elegantišką. Žmonos vaid
muo yra labai didelis gyvenime, nuo
to dažnai priklauso vyro karjera, jo
populiarumas.
Lengva kalbėti su Loreta Daunoravičiene, nes ji yra šilta, miela ir
labai linksma asmenybė. Ji mielai
sutiko pasidalinti keliomis mintimis
apie save.
- Pirmiausia papasakokite
trumpai apie save.
- Užaugau pasiaukelėje tarp
Prienų ir Marijampolės, didelėje
šeimoje, - turiu tris seseris. Vaikys
tės prisiminimai yra labai šviesūs.
Augome apsuptos tėvų meile ir jų
dėmesiu, nors gyvenimo sąlygos ir
nebuvo pačios lengviausios. Baigiau
ekonomikos mokslus Vilniaus uni
versiteto Kauno fakultete. Su savo
vyru Arvydu susipažinome Vilniuje,
kaip dažnai būna, visiškai atsitikti
nai. Nuo pat pirmo mūsų susitikimo
užsimezgės dvasinis ryšys peraugo į
meilę. Po daugiau kaip dvejų metų
draugystės ir susitikimų savaitga
liais, (gyvenome skirtinguose mies
tuose - aš Kaune, o Arvydas Vilniuje) susituokėme. Man teko
persikraustyti į Vilnių. Ir štai j a u
dvylika metų kai mes kartu.
- Diplomato vyro žmona taip
pat turi būti diplomatė. Ar tai
lengvas kelias?
- Artėjant Arvydo pirmam
paskyrimui \ Lietuvos ambasadą
užsienyje, išėjau iš darbo Lietuvoje,
kad \ užsienį galėtume vykti kartu.
Turiu prisipažinti, kad tai buvo leng
vas sprendimas, nes nei vienam iš

Kwmig$dMIŠRĘ $ M p

KLM

A ir L Daunoravic'iai
tmiliia California

su dukrele
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DINGUSIOS AFRIKOS
CIVILIZACIJOS L O B I A I
MONIKA BONCKUTE
University of Chicago sudėtyje
veikiantis Oriental Institute (OI,
1155 East 58th Street, Chicago), yra
viena svarbiausių Artimųjų Rytų
tyrinėjimo institucijų Jungtinėse
Valstijose. Didžioji darbo dalis, kaip
ir įprasta daugelyje mokslinių įstai
gų, vyksta už uždarų durų. Tačiau
OI turi savo langą į visuomenę —
Oriental Institute Museum (OIM),
kuris gerai žinomas vietiniams Či
kagos gyventojams bei yra gana po
puliarus tarp turistų (visų pirma to
dėl, kad įsikūręs netoli visų mėgsta
mo Museum of Science and Industry).
Neseniai OIM užbaigtas kele
rius metus trukęs renovacijos pro
jektas, kurio metu siekta suformuoti
dar patrauklesnę nuolatinių ekspo
zicijų grupę. Paskutinis taškas šia
me projekte padėtas vasario 25 d.,
kai buvo atidaryta nauja „Robert F.
Picken Family Nubia Gallery". Šioje
galerijoje jau dabar galima apžiūrėti
iki tol mažai arba visai nedemon
struotus objektus iš OIM fondų, skir

Keramikinės vazos. 3000 m. pr. Kr.

tus vienai žymiausių Afrikos civi
lizacijų — Nubia.
Nubia civilizaciją sudariusios
tautos gyveno dabartinio Sudano bei
pietinio Egipto teritorijoje. Civili
zacija klestėjo maždaug iki XII a. po
Kr. ir buvo svarbi tuometinės pa
saulio ekonomikos bei politikos vei
kėja. Teigiama, kad nemaža dalis
Tutanchamono kape bei kituose
žymiuose Egipto objektuose rastų
meno kūrinių bei brangenybių buvo
pagaminti būtent iš Nubia aukso bei
dramblio kaulo. Šiais ir kitais ištek
liais turtinga daugiatautė valstybė
neblogai sugyveno su aplinkiniais ir
vykdė aktyvią tarptautinę prekybą.
Nubia turtais mėgavosi ir žinomiau
sios Vakarų civilizacijos — graikų
bei romėnų imperijos. Už tai „Ilijadoje" geru žodžiu Nubia gyventojus
yra paminėjęs ir Homeras.
University of Chicago atstovai
archeologai aktyviai dalyvavo atka
sant bei tyrinėjant šią dabar jau
pradingusią civilizaciją. 1960—1968
m. OI mokslininkai kasinėjo kadaise
Nubia tautų apgyvendintą teritoriją
ir surado daug vertingų archeolo-

OIM nuotr.

ginių objektų: vazų, puodų, papuo
šalų, kilimų bei drabužių liekanų.
Nors pasaulio mokslininkai žinojo
apie Nubia civilizacijos svarbą, ta
čiau aktyvių priemonių tyrinėti Nu
bia palikimą nebuvo imtasi tol, kol
1954 m. Egipto vyriausybė nepasiūlė
kontroversiško užtvankos Asvvan
mieste plano. Pagal šį projektą, ku
ris, nepaisant Jungtinių Tautų bei
įvairių pilietinių organizacijų pasi
priešinimo, buvo įvykdytas 7-ajame
dešimtmetyje, dirbtinai sukurtas
ežeras turėjo užlieti didžiąją dalį
Nubia tautų apgyvendintų teritori
jų. Vis dėlto su Egipto vyriausybe
pavyko susitarti, kad prieš statant
užtvanką, mokslininkams būtų
leista teritoriją išsamiai ištirti.
Už aktyvią veiklą siekiant iš
saugoti Nubia civilizacijos palikimą,
OIM buvo leista pasilaikyti 15,000
vienetų vertingų eksponatų, iš kurių
reikšmingiausi ir demonstruojami
nuolatinėje ekspozicijoje Robert F.
Pickeh galerijoje. Seniausi kera
mikos dirbiniai, kuriuos galima
pamatyti OIM, datuojami 3100 m.
pr. Kr. Tačiau vienas įdomiausių pa
rodos eksponatų yra 4000 metų se
numo kilimas, kurį dykumos karštis
ir sausas smėlis „užkonservavo" ge
riau nei moderniausi šaldikliai.
Nuolatinę parodą lydi ir laikinai
veikianti fotografijų paroda, pava
dinta „Lošt Nubia". Tai ypatingos
vertės 1905—1907 m. OI mokslinin
kų darytos juodai baltos nuotrau
kos, kuriose — buvusios Nubia civi
lizacijos teritorijoje XX a. pradžioje
gyvenusių žmonių gyvenimo akimir
kos. Ši ekspozicija užfiksavo savo
tišką dvigubą praradimą: šiuo metu
nebėra bei Nubia civilizacijos, nei
1905 m. jos teritorijoje gyvenusių tau
tų; pastarosios, dėl minėtojo Aswan
projekto buvo priverstos trauktis ir
buvo asimiliuotos aplinkinių Afrikos

Nubia karaliaus statulėlė. 700 m. pr.
Kr.

OIM nuotr.

genčių, be to, jų buitis per 100 metų
gerokai pasikeitė, tad šios nuotrau
kos su laiku įgavo ypatingą vertę.
Beje, kaip teigiama parodos ka
taloge, „Lošt Nubia" ciklo nuotrau
kos yra išspausdintos iš originalių
negyvų, kurie prieš 100 metų
kruopščiai supakuoti, buvo kupra
nugariais pergabenti per dykumą ir
galiausiai iš Egipto laivais atpluk
dyti į JAV.
OIM veikia antradieniais - šeš
tadieniais nuo 10 vai. ryto iki 6 vai.
vakaro. Trečiadieniais muziejus
atidarytas iki 8:30 val.v., pirma
dieniais OIM nedirba. Įėjimas ne
mokamas, tačiau rekomenduojama
5 dol. auka.

Sprendimus rekomenduojama priimti pamiegojus
Sudėtingus sprendimus geriau
sia palikti pasąmonei, tvirtina naują
tyrimą atlikę mokslininkai. Jie ma
no, kad jau žinant pasąmoningą
sprendimą, sąmoningas problemos
permąstymas gali tapti brangiai
kainuojančių klaidų priežastimi.
Tyrimas verčia manyti, kad są
moningu mąstymu pasitikėti derėtų
tik tuomet, kai priimami sprendimai
yra paprasti, pavydžiui, renkantis
kojines. Apsisprendimas dėl rimtų
dalykų, tarkime, namo ar automo
bilio pirkimo, tikriausiai bus sėk
mingesnis tuomet, jei bus priimtas
miego metu, o ne sąmoningai pasve
riant visus privalumus ir trūkumus,
mano mokslininkai.
Įtemptai mąstant apie sudėtin
gus sprendimus, priklausančius nuo
daugelio veiksnių, paprastai per
kraunama žmogaus sąmonė, todėl jis
paprastai apsvarsto tik dalį infor
macijos, o dėl to ta informacija įver
tinama ne visuomet teisingai ir vė
liau gali paaiškėti, kad priimtas
sprendimas netenkina norų. Ir at
virkščiai, panašu, kad pasąmonė su
geba aprėpti visą reikiamą informa
ciją ir pateikti tinkamą sprendimą,
kuriuo dauguma žmonių būna pa
tenkinti. Ap Dijksterhuis iš Ams
terdamo universiteto Olandija su
kolegomis tyre 30 žmonių, kuriems

buvo pateikti laboratoriniai ir „tikro
gyvenimo" testai. Tyrimo dalyviams
buvo pateikiama informacija ir pra
šoma priimti sprendimus apie pap
rastus ir apie sudėtingus pirkinius nuo šampūnų iki baldų ir automo
bilių.
Vieno iš patikrinimų metu pusės
dalyvių buvo prašoma apmąstyti
informaciją, kuri jiems buvo pateik
ta, ir tuomet nuspręsti, kurį iš pa
našių produktų reikėtų pirkti. Kitai
pusei buvo parodyta ta pati informa
cija, bet po to duotas spręsti rinkinys
galvosūkių - anagramos, aritmeti
niai uždaviniai ir panašios užduotys.
Pabaigus spręsti galvosūkius daly
vių paprašyta staigiai priimti
sprendimą dėl pirkinio.
„Nustatėme, kad kai reikėjo
rinktis ką nors paprasta, pavyz
džiui, pirštines kepiniams iš orkaitės
išimti ar šampūną, žmonės teisin
gesnius (tuos, kurie juos labiau ten
kino) sprendimus priimdavo tuo
met, kai sąmoningai apgalvodavo
pateiktą informaciją. Bet kai spren
dimas buvo sudėtingesnis, pavyz
džiui, renkantis namą - ilgai mąsty
dami žmonės pasirinkdavo neteisin
gai. Tuo tarpu kai sąmonė būna vi
siškai užimta galvosūkių spren
dimu, pasąmone galėjo laisva; ap
svarstyti visą pateiktą informaciją ir

buvo priimami geresni sprendimai",
- sakė A. Dijksterhuis.
Tačiau panašu, kad ir pasąmo
nei reikalingos tam tikros instrukci
jos. „Žmonės teisingą sprendimą pri
imdavo tik tada, kai jiems prieš
galvosūkių sprendimą buvo pasako
ma, kad reikės apsispręsti", - sakė
mokslininkas. Jei jiems buvo sako
ma, kad viskas, ką jie matė prieš

pamatydami galvosūkius, yra nes
varbu, jie nesugebėdavo pasirinkti
juos tenkinančių dalykų. „Kažkuriuo
evoliucijos metu pradėjome sąmo
ningai priiminėti sprendimus, bet to
dar nesugebame daryti labai gerai.
Reikėtų išmokti leisti pasąmonei
susitvarkyti su sudėtingesniais da
lykais", - patarė A. Dijksterhuis.
BNS

* ' • "Neringos" Stovyklos
L I E T U V I U KALBA

Birž. 18-24d.d. - Dvikalbė stovykla studentams
Liepos 2-8 d.d. - Š e i m ų stovykla
Liepos 9-23 d.d- — 7-16m. vaikams
Liepos 23-29 d-d. - T ę s i n y s 13-16m. vaikams
Rugpj. 20-27 d.d- - Aštuonios M e n o D i e n o s
Neringoje S u a u g u s i e m s
L I E T U V I Ų K I L M Ė S STOVYKT AUTOTAMS A N G L Ų KALBA

Birželio 24-28 d.d. - Šeimų stovykla
Liepos 30-Rugpj. 12d.d. — 7-16m. vaikams
Liepos 12-19 d.d. — Tęsinys 13-16m. vaikams
info@neringa.org * www.ncringa.org * 978-582-5592
Nemiga Inc. su Nek.PrManps Seservms organizuoja trpraveda stnyklas'rSemgts"
stovyklavietėje Vermonte
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N E K I L N O J A M A S I S TURTAS
Drake
Dtd
tt Againl

P.
Office
630-325-2800
Mobile

630-745-7593
Fax

630-325-7010

-i

Bus.
Res.

•
•
•
•
•

Čikagoje ar priemiesčiuose
Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių įkainavimas v e l t u i
T a r p i n i n k a u j a m e g a u n a n t paskolą
Pensininkams nuolaida

Audrius Mikulis

I

i s t Choice Real Propertys

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
J

P I R K I M A S — P A R D A V I M A S FLORII>OJE

^Regina

Peters-Montella
REALTOR®, CIPS, GRI, CLHMS

Fluent in Italian 6r Lithuanian, Knoowledge of French

Direct/Fax: (954) 254-3598

VIDA M.
SAKEVICIUS

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 CONSTRUCTION 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

. . t.
Each office independently

Mindaugas
651-343-0286 Cell
mindaugas.m.bubliauskas@wellsfargo.com
www.v^hmxom/weststpaulbranciui^ %: . :: . : .^

Šildymas
Šaldymas

ĮVAIRUS-

owned and operated

t=)
"~"

Nekilnojamojo t u r t o
p i r k i m a s , pardavimas

Automobilio, namų,
gyvybės ir sveikatos draudimai
Select agentė Barbara Murray
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai

Pirkdami pas mus, daug
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų
patogiu „lay-away" planu.
Atliekame visus foto 1
aboratorijos darbus.

6556 S. Kedae Cricago, IL 60629

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

Prekyba, rtstaiavinas, aptarnavimas

MIGLINAS TV

— Licensed — Bonded— Insured

r

Real E s t a t e C o n s u l t a n t

STATE FARM INSURANCE

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IRMĖGŠJAMS

_•

E-Mail: regina@reginapeters.com
RkMDSNTIAI.
BKOKERACF.

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park,IL 60805
Tel. 708-424-8654;773-581-8654

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

Tel.: 630-205-9262
E-mail: amikulis@usa.com
[vairus nekjinoįamas turtas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
* Pardavimas
* Surandame
optimaliausią finansavimą

RIMAS
STANKUS

IN1UIAMCI

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

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

773-590-0205
708^25-7160

FREE

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

ESTIMATE

7 dienos
per savaite

Namų ir ofisų valymas.

SIŪLO DARBĄ
SIŪLO D A R B Ą

SIŪLOME DARBUS!

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 iicensiją ar ne.
Apmokysime. Atlyginimas*
komisiniai. Allstate Insurance Co.
Tel. 773-775-9700 Bert, ar siųskite
„resume" fax. 773-775-4938

773 7 7 8 4 0 0 7
773 531 1833

STASYS CONSTRUCTION

708-889-2148

Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų ruošos
darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti į darbą
ir išvykti.
Kreiptis:
ALL CARE
E m p l o y m e n t Agency
Tel. 773-736-7900

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

ftia

Tel. 630-323-5326

ASTA T. MIKUNAS

First Landmark Realty

VIAII

slogos ir negerovių. Medaus galima
gauti lietuviškose krautuvėse i r po
pamaldų PL centre, Lemonte.

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

GREIT PARDUODA
rlJUJ

K. LAUKAIČIO NATŪRALUS MEDUS
Ir lietuviška arbata apsaugo visus nuo

Accent
Homefinders

GnMfc,

Profesionalus
'asmeninis
patarnavimas.
Patirtis mieste ir
priemiesčiuose.
Nemokamas
nekilnojamojo
turto įkainavimas.
Prieš parduodant
ar perkant,
kreipkitės į
.Drake Realtor

5 S.Prospect. Clarenoon
Hills. Illinois 60514

D R A U D I M O PASLAUGOS

PARDUODA

S k u b i a i reikalingi vairuotojai
perkraustytojai, dirbti Skokie
perkraustymo kompanijoje.
Tel. 847-673-3309
Vairuotojai privalo turėti galiojančius
Illinojaus vairuotojo pažymėjimus.

Reikalingi patyrę CDL
vairuotojai Skokie perkraustymo
kompanijai. Geras atlyginimas,
pilnas darbo laikas.
Kalbėti angliškai
Tel. 847-980-0906
Darbui reikalingi dažytojai,
staliai su darbo patirtimi.
Būtinai turėti mašiną.
Pageidautina,
kad kalbėtų rusiškai.
Tel. 847-980-7887.

Patirtis. Geros kainos.
Sąžiningas darbas.
Tel. 630-788-8912

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

SIŪLO I Š N U O M O T I

MOKESČIŲ PASLAUGOS

IŠNUOMOJAME MOTERIMS
KAMBARIUS (2345 W 56 St.)
10 min. nuo traukinio stotelės.
Kaina $275 plius elektra.

Dabartiniai pajamų mokesčių įstatymai apsunkino
ir ateityje apsunkins metinį mokesčių formų
užpildymą. Profesionaliam, sąžiningam ir
konfidencialiam patarnavimui kreipkitės:

Tel. 7 7 3 - 7 3 7 - 8 4 0 0

PRANAS G. MEILĖ, CPA

INCOME TAX SERVICE

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

PARDUODA

LISLE parduodamas 1 mieg. „Condo"
su gražiu vaizdu. Yra židinys,
skalbimo

ir džiovinimo

Tel.

balkonas,

mašinos,

viskas geros kokybės. Kaina

Tvarkome prašymus dėl pajamų
mokesčio numerio.

viduje

$141,900.

847-863-3986

Pildau TAX
(pajamų mokesčių) formas.
SUVEDU BUHALTERINĘ APSKAITĄ.
TVARKAU ĮVAIRIUS
FINANSINIUS REIKALUS.

Gediminas Pranskevičius
3805 N.Seeley
Chicago, IL 60618
Tel. 773.935.0472

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

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

A l w a y s Wlth Flowors

Tel. 773-581-8500
* |vairios tropinės gėlės
•.
* Gėlės visom progom, gėlės j Lietuvą
* Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės
* Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultacijos - nemokamos)
* Dovanų krepšeliai, suvenyrai, paveikslai.
* Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės
* Bažnyčių, pokylių salių ir stalų dekoravimas gėlėmis ir
balionais (nuolaida 20%)

1 1 2 0 S. State St., Lemont, t t
8 0 1 5 W . 7 9 St., Justice, IL
N e m o k a m a s t e l . 888-594-6604
Pristatome Čikagoie IOS apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje.

www.alwayswithtlowers.com

•
•
•
•
•

Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai ir įvairus tortai
Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje
Aplankykite mūsų svetaine — www.racinebakery.com

KAVINĖS
Kepyklos produktai Ir užkandžiai miesto centre
350 N. Clark,
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt
nuo
6:30 v.r. iki 4:30 v.p p.

608 W. Roosevelt,
Chicago, IL 60607

312-957-1994
pirm. - penkt. nuo
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v r iki 1 v.p.p.
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WESTERN UNION MONEY TRANSFER <8>

Sumažintas pinigų pervedimo į

Lietuvą
mokestis - nuo
*

)VV

Naudojantis „VVestem Union"
SIŲSKITE DABAR!
SIUNČIAMA SUMA

paslaugomis pinigus paprastai jau

PERVEDIMO MOKESTIS*

0,01$ - 100,00$

*#^ 5J5J o

100,01 $ - 200,00 $

10,99$

200,01 $ - 300,00 $

16,99$

300,01 $ - 400,00 $

Z » ,99 $

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

i

27,99 $
5%

nuo pagrindinės sumos Į

po keltų minučių**galima atsiimti
visose agentūrose Lietuvoje!

Norėdami gauti
daugiau informacijos, skambinkite

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

PINIGINĖ PERLAIDA

*

MOKĖJIMO PASLAUGOS

IŠANKSTINIO MOKĖJIMO PASLAUGOS

Be pervedimo mokesčio „W»8t*m Union" taip pat ima mokesti už Jūsų dolerių konvertavimą j užsienio valiutą.

** Lėšų prieinamumą lemia paslaugos sąlygos, iškaitant agentuos darbo taiką ir laiko juostų skirtumus. Apribojimus žr. Siuntimotermoje.Naujos mažesnes kainos gaJtoja
dalyvaujančiose JW©stern Union* agentūrose č»kagoje, nuo 2006 m. vasario id. jkatmai gali būti keičiami be jspejimo.

I

© 2006 Western Uroon Hcyd'-gs, Inc. AJI Rights Reserved.
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MOKYTOJI; KONFERENCIJA
LEMONTE
Kovo 5 dieną Pasaulio lietuvių
centre, Lemont, įvyko jau tradicine
tapusi lituanistinių mokyklų moky
tojų konferencija. Ir nors saulelė tą
rytą nebudino svieto ir iš šaltos
žiemos triūsų nesijuokė, į konferen
ciją susirinko itin gausus būrys
mokytojų, net 60!
Mokytojos rinkosi Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje
9 vai. ryto šv. Mišioms, o po jų į
Bočių menę, kur papusryčiavę ir
pasišnekučiavę pradėjo savo darbą.
Įžanginį žodį tarė Čikagos litua
nistinės mokyklos direktorė Jūratė
Dovilienė. Pasveikinusi visus su
sirinkusius, ji pranešė, kad kiek
vienas konferencijos dalyvis gaus
konferencijos kurso baigimo pažy
mėjimą, taip pat paminėjo, kaip
svarbu mokytojoms kelti savo kvali
fikaciją ir kad būtent šiuo tikslu yra
rengiamos tokios konferencijos.
Po Jūratės Dovilienės trumpo
pasisakymo, konferencijos dalyvius
sveikino JAV LB Švietimo tary
bos atstovas Juozas Polikaitis. Jis
šmaikštavo, kad šiemet jau jaučiasi
saugesnis, nes tarp gausaus būrio
mokytojų — moterų jis jau yra ne
vienas, jo „vyriškas gretas" papildė
Čikagos lituanistinės mokyklos
istorijos mokytojas Arvydas Bag
donas. J. Polikaitis mokytojams per
davė nuoširdžiausius JAV LB Švieti
mo tarybos pirmininkės Dalilės
Polikaitienės sveikinimus ir nuo
širdžiausią padėką visiems lituanis
tinių mokyklų mokytojams už jų
pasišventimą ir sunkų darbą. Taip
pat jis pabrėžė, kad švietimas yra
viena pagrindinių lietuvybės palai
kymo sričių gyvenant tokioje dau
giatautėje šalyje kaip Amerika.
Dalyviams trumpai prisistačius
ir susipažinus, galėjome pasidžiaug
ti, kad į konferenciją atvyko ne tik
visų aplink Čikagą esančių lituanis
tinių mokyklų atstovai (jie buvo iš
keturių mokyklų: Čikagos lituanis
tinės mokyklos, Maironio lit. m-los,
Lemont, „Rasos" lit. m-los Naperville, Gedimino lit. m-los, Libertyville), bet ir mokytoja iš Detroit
„Žiburio" mokyklos — Laura Civinskaitė.

Pirmoje konferencijos dalyje
paskaitą skaitė ir savo mintimis su
mokytojais dalinosi St. Xavier uni
versiteto profesorė, psichologė dr.
Dalia Katiliūtė-Boydstun. Paskaitos
tema — „Kokie šiandieninės litu
anistinės mokyklos tikslai? Ar yra
atsakymas į šį klausimą?" Deja,
aiškaus atsakymo taip ir nesura
dome, „narpliojome" praeitį ir da
bartį, kalbėjome apie tai, kas buvo
svarbu anksčiau ir kas yra svarbu
šiandien, kokie svarbiausi lituanis
tinių mokyklų tikslai? Iškelti klausi
mai daugelį privertė susimąstyti,
sutikti arba nesutikti su paskaitininkės nuomone, sukėlė diskusijas.
D. Katiliūtė-Boydstun daugeliui
mokytojų yra jau pažįstama iš
ankstesnių jos paskaitų — mokytojų
konferencijose ir mokytojų tobulini
mosi kursų savaitėse Dainavoje. Ir
nors galbūt ne kiekvienas sutiko su
jos nuomone, nesuklysim pažymėdamos, kad konferencijos dalyviai
buvo sužavėti jos paskaitos skaitymo
stiliumi ir nepriekaištinga lietuvių
kalba. Manau, jei paskaitininkas
sukelia nenutrūkstančias diskusijas,
jis savo darbą atlieka puikiai. Dis
kutavome apie mokinukų motyvaci
ją šeštadieninėse lituanistinėse mo
kyklose, kas yra svarbiausia: žinių
perteikimas ar savimonės ir lietuvy
bės identiteto įkvėpimas. Sutinku su
paskaitininkės nuomone, kad vargu
ar lietuviškos mokyklėlės išmokys
vaikučius lietuvių kalbos, jei ja nėra
kalbama šeimoje. Šeima yra pagrin
dinis ir svarbiausias lietuvių kalbos
mokytojas, o lituanistinė mokykla —
tik tos kalbos pagilinimo ir „apšlifavimo" įrankis. Ar žinių perteikimas
išties svarbiausias lituanistinės
mokyklos tikslas? Ar būtent lietuviš
ka savimonė ir identiteto iškėlimas
yra tas tikrasis lietuviškų mokyk
lėlių tikslas? Profesorė D. Kati
liūtė-Boydstun pabrėžė, kad labai
svarbu, jog mokiniai jaustųsi pilna
verčiais lietuvių bendruomenės na
riais. Bet kaip tai padaryti, kaip
motyvuoti vaikus, kaip vaikams
paaiškinti, kodėl taip svarbu būti
lietuviais, deja — vienareikšmiškai
atsakyti nebuvo lengva.
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Anksčiau visų lietuvių emi
grantų tikslas buvo tėvynės išlais
vinimas ir pagalba mylimai gimtinei
— Lietuvai. Dabar, Lietuvai esant
nepriklausomai, ankstesni tikslai
yra pasenę ir jau neveiksmingi.
Taigi — nerimo diskusijos, ieško
jome išeičių, išsakėme nuomones.
Vieni sakė, kad svarbu parodyti
vaikams, kokia ta Lietuva dabar:
laisva, vakarėjanti, tampanti pil
naverte Europos valstybe. Kiti sakė,
kad nereikia pamiršti ir garbingos
Lietuvos praeities, tautosakos ir tau
todailės, kad reikėtų
kažkaip
sujungti šias dvi dalis ir patį mo
kymą su tikra patirtim, ar konkreči
ais darbais ir realia humanitarine
pagalba Lietuvai. Mokytoja iš Či
kagos lituanistinės mokyklos konfe
rencijos dalyviams papasakojo, kad
jų mokykloje buvo suruošta graži
humanitarinė akcija: buvo surinkti
ir į Lietuvos vaikų namus nusiųsti
rankšluosčiai. D. Katiliūtė-Boyds
tun sakė, kad tokios akcijos labai
reikalingos, tai reali pagalba, be to,
kiekvienas mokinukas, atnešęs tą
rankšluostį, galėjo pasijusti svarbiu,
padedančiu kitam vaikui iš jo gim
tinės — Lietuvos. Tai puikus pa
vyzdys, kaip įjungti vaikus į lietuvių
bendruomenės veiklą ir skiepyti tar
pusavio meilę vieni kitiems. Bai
giant pirmą konferencijos dalį profe
sorė D. Katiliūtė-Boydstun pasakė:
„Vertinant lietuvių kalbą nepa
mirškime, kad negalima nuvertinti
jos nemokančių, ir vertinant nemo
kančius, neparodykime, kad lietuvių
kalba nėra svarbi". Negali nesutikti
su šiais žodžiais, bet... kartais sunku
-urasti tą aukso vidurį.
Diskusijoms vis dar netylant,
pertraukos metu konferencijos da
lyviai vaišinosi gardžiu maistu, kurį
paruošė „Racine Bakery" šeimi
ninkės.
Po pietų prasidėjo antra konfe
rencijos dalis — mokytojos Ritos
Venclovienės paskaita, kurios tema
— „Kūrybingi mokymo būdai ir
strategijų įvairovė".
„Mokytoja Rita Venclovienė —
ypatinga, pilna energijos ir visada
pasirengusi padėti vaikams", — taip
šią mokytoją pristatė Lemonto Mai
ronio lituanistinės mokyklos direk
torė Audronė Elvikienė. R. Venc
lovienė dirba organizacijoje „Vaiko
vartai į mokslą", Lietuvoje padeda
vaikams iš problematiškų Šeimų.

Pranešėja pristatė naują prof.
Vytauto Černiaus knygą „Žmogaus
vystymosi kelias" ir pasidalino min
timis apie mokymo būdus, supa
žindino su kai kuriais pedagoginiais
žaidimais, kurie priverčia visus
klasės vaikus aktyviai dalyvauti
pamokoje. Mokytojos rodyti žaidimai
paįvairina pamoką, suteikia jai
gyvybingumo, žaismingumo. Moky
toja patarė pamokų metu naudoti
skirtingas mokymo strategijas, ka
dangi vaikai susirenka į lituanis
tines mokyklas su skirtingu moky
mosi lygiu. Siekiant, kad vaikai kuo
aktyviau dalyvautų pamokoje, pata
riama naudoti metodines priemones
ir taikyti mokymo strategijų įvai
rovę. Tokiu būdu galime pasiekti,
kad vaikai mokykloje noriai daly
vautų pamokose, pajustų mokslo
„skonį", tuo pačiu suprastų, kokia
įdomi ir reikalinga gimtoji lietuvių
kalba, kad mes, lietuviai, išlaikyda
mi lietuvybę ir mokėdami ne tik
lietuvių, bet ir kitas kalbas, galime
plačiau bendrauti su pasauliu, ko
negali viena kalba kalbantys žmo
nės. Tai akstinas lankyti lituanis
tines mokyklas.
Mokytoja R. Venclovienė į žai
dimus įtraukė mokytojus, kuriems
teko demonstruoti ne tik lietuvių
kalbos, bet ir geografijos, istorijos
žinias.
Čikagos lituanistinės mokyklos
direktorė Jūratė Dovilienė pristatė
„Rasos" lituanistinės mokyklos,
Naperville, mokytoją Šarūne Bražiulienę. Mokytoja supažindino kon
ferencijos dalyvius su nauju laikraš
tuku vaikams — „Raselės laikraš
tukas", taip pat pasidalijo sava
patirtimi mokant darželinukus ir
pirmokėlius.
Konferencijos dalyviai apiben
drinant diskutavo, kad lituanistinė
mokykla yra ne tik ta vieta, kur
mokomės gimtosios kalbos, bet ir
puiki vieta naujoms vaikų pažin
tims, vieta bendravimui ir terpė kur
tis bendruomenėms.
Baigiantis konferencijai mokyto
jams buvo įteikti pažymėjimai. Visi
išsiskirstė kupini naujų minčių ir
idėjų. Kuo daugiau tokių puikių kon
ferencijų, kuriose mokytojai gali
pasidalinti patirtimi, pasisemti
naujų žinių.
Giedrė Savukynienė
Vida Rupšienė
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AtA
KAROLIS BERTULIS
Mirė 2006 m. vasario 25 d., sulaukęs 98 metų.
Nuliūdę liko: duktė Dzidra „Zee" su vyru Fred Snaputis,
sūnus J o h n K. su žmona Genevieve Bertulis, anūkai Michelle
su vyru Eric McMurtry, Jennifer Shaputis, John P. ir Vince
Bertulis; proanūkai Tzadi Shaputis.
Velionis buvo vyras a.a. Viktorijos.
A.a. Karolis į pensiją išėjo iš „McDonald Engineering", ku
rioje 16 metų išdirbo architektu-inžinieriumi.
Velionis bus pašarvotas šeštadienį, kovo 11 d. nuo 8:30 v.r.
iki 10:30 v.r. Chapel Hill Gardens South laidojimo namuose,
11333 S. Central Ave., Oak Lawn, IL.
A. a. Karolis bus palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.
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Nuoširdžiai liūdime mirus iškiliam Lietuvos diplo
matui, pirmajam atkurtos nepriklausomos Lietuvos
Respublikos ambasadoriui prie Jungtinių Tautų
ANICETUI SIMUČIUI
Anicetas Simutis ištikimai tarnavo Lietuvai, ilgus
metus vykdė aktyvią lietuvišką veiklą išeivijoje, sie
kiant Lietuvos nepriklausomybės. A. Simučio nuopel
nai Lietuvos valstybei įvertinti Lietuvos Didžiojo Ku
nigaikščio Gedimino ordino Didžiuoju kryžiumi ir
Komandoro kryžiumi.
Šią skaudžios netekties valandą reiškiame gilią
užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.
Vygautas Ušackas
Lietuvos Respublikos ambasadorius

Nuliūdę artimieji
Laidot. direkt. Chapell Hill Gardens South FH.
Tel. 708-636-1200

SERVINC LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916

LACK & SONS
(LACKAVICIUS)

Funeral Home's

Klubo nariui

AtA
PETRUI ANKUI
mirus, žmoną LAIMĄ ir sūnų ALGĮ, nuoširdžiai
užjaučiame ir kartu liūdime.
Beverly Shores lietuvių klubas

9 2 3 6 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO
& ALL SUBURBS

GAIDAS - DAIMID
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI

LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRO
2005 M. AUKŲ VAJUS
Nuoširdžiai dėkojame už aukas LTSC, kuris gyvuoja Jūsų para
mos dėka. Su dėkingumu skelbiame aukotojų sąrašą.
$1,000
$500
$300
$250
$230
$200
$150
$100

$60
$50

$40
$30
$25

$20

$15

Balanda Gediminas, Budrienė Milda.
Liautaud G., Trotter D.
Pliopys A., Šaulys V.
Dainauskas J.
JAV LB St. Louis apylinkė.
Vanagūnas A.
Ardys J.
Adomavičius J., Ambrozaitis K. G., Bareika A, Bieliauskas
V., Čepulis A. L., Domanskis A, Jablonskis K , Marks J.,
Matutis G. ir A. Miglinai J. ir G., Mikalonis E., Nemickas
R., Peseckas V., Radzevičiūtė E., Racevičius J., Regis A.,
Šumskienė N., Tautvydai B. ir K., Vai V. ir R., Valantinas
V., Variakojytė R.
Dūda A, Keblys K.
Andrašiūnas A, Andriukaitis B, Baras S. ir E., Barzdukai
D. ir A., Bogušas T., Brighton Parko namų savininkų
draugija, Ciplijauskaitė B., Jurkus P., Kasakaitis B, Kenter G., Kriaučiūnas R., Lukas A., Makštutis J, Mikūnas
V., Pabaltijo universitetas, Paškoniai K. ir D., Polikaičiai
D. ir L., Sinkys E., Stakauskas N., Sutkus A., Udrys N.,
Vasys D, Vilutis M., Vilkas E., Vitas G.
Cukurienė J.
Bray L, Čirvydaitė-Kvedaras E., Lukas D., K., Norvilas
A., Pretkelis A., Varnelis A.
Bitėnas R., Brazis A, Gečiai A. ir T., Grybinai Z. ir V.,
Grigaliūnas R., Juškėnas G., Karaška M., Kubilius A,
Laucius H., Mikulis J., Musonis V, Novickas H., Raisys
V., Reškevičiai A ir G., Šilėnai V. ir O., Valavičius A.
Bobinienė J., Bulotienė E., Danienė H., Giedraitienė A.,
Jasaitienė E., Jokubka P., Kalvaitis J., Kligys S., Momkus
V., Nakas R., Navickienė B., Neverauskas B, Emilija
Pakštienė, Prakapas J., Puškorienė D., Razmos A. G. ir
A., Slavinskas E., Sližys S., Staškus V., Taunys R.,
Venckūnas A., Vidžiūnai J. ir D.
i r m a ž i a u Jurgis Gaučys, Paužuoliai A. ir E., Stankus K.,
Alšėnas E., Baltch-Gavrogkas A., Klimas A., Matulionis
V., Sunsdstrom E., Skruodys A.

j a u daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. Jų
laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose,
kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

CERALD F. DAIMID —
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632

1-773-523-0440;

1-708-873-0500

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 VV. ARCHER AVE.
CICERO 5940 VV. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 VV. 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

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 24 vai.

(Pa^DauB^ja^BiiKS H? 32g%!htoo

„\mmĄ«%
'„mmmĄ* SMSĖUMS^

mm) &as$5HDaoo&&,

16

DRAUGAS, 2006 m. kovo 11 d., šeštadienis

APYLINKĖSE
• K o v o 12 d., sekmadienį, The
Gene Siskel Film Center, 164 N.
State St., Chicago, įvyks Janinos
Lapinskaitės kino filmo „Stiklo
šalis" pristatymas. Dalyvauja reži
sierė ir Roosevelt universiteto prof.
Kęstutis Nakas. Tel. pasiteiravimui:
773-582-6500 (Rita Janz).
• „ L i e t u v i u balso"- literatūrinio
konkurso, kurio mecenatas yra dr.
Jonas Adomavičius, pirmoji premija
paskirta autorei, pasirašiusiai sla
pyvardžiu Močiutė, antroji premija
— Vėjūnei iš Klaipėdos, trečioji —
Giedriui Balandžiui iš Kauno. Lau
reatų tikrąsias pavardes sužinosite
kovo 12 d., atvykę į Lietuvos Neprik
lausomybės atkūrimo šešioliktąją
šventę, kuri bus švenčiama Jaunimo
centre 4 vai. p. p. Vakarienei vietas
užsisakyti galite „Lietuvių balso"
įstaigoje, 2624 W. 71st Street arba
tel. 773-776-3399.
• K o v o 14 d., antradieni, 5 vai. v.
Amerikos Lietuvių Taryba Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje ruošia
susitikimą su dr. Dariumi Furmanavičiumi iš Anglijos Bradford uni
versiteto. Jis skaitys paskaitą „Ka
raliaučiaus ateitis naujų davinių
šviesoje". Vyks aktualios diskusijos,
galėsite užduoti klausimus.
• K o v o 18 d., šeštadieni, 6 vai. v.
teatro sambūris „Žaltvykslė" teatro
mėgėjus vėl kviečia atvykti į Jauni
mo centrą pasižiūrėti Augustino
Griciaus komedijos „Palanga".
• 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 „Sek
lyčioje" ir parduotuvėje „Lietuvėlė".
Rengia JAV LB Kultūros taryba.
• K o v o 19 d., sekmadienį, 1 vai.
p.p. Šv. Onos bažnyčioje Beverly
Shores bus lietuviškos pamaldos.
Šv. Mišias aukos kun. Antanas Gra
žulis, SJ. Po pamaldų įvyks Nepri
klausomybės šventės minėjimas,
kuriame kalbės LR generalinis kon
sulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius. Meninę programą atliks kank
lių ir skudučių ansamblis „Gabija",
vadovaujamas Genės Razumienės.
Po programos — kavutė. Maloniai
kviečiame dalyvauti šioje šventėje.
• K o v o 19 d, sekmadienį, 6 vai. v.
Ziono evangelikų liuteronų bažny
čioje, 9000 S. Menard Ave. Oak

Lawn, IL 60453, vyks ekumeninės
meditacijos ir pokalbis „Dvasinis
snaudulys ir dvasinis budrumas".
Kviečiame visus nesustingusius!
Klausysimės Taize liturginės muzikos,
kalbėsimės žemiškomis temomis.
• A t e i t i n i n k ų namų valdyba
kviečia visus atitrūkti nuo kasdieny
bės ir atvykti į Gavėnios rekolekci
jas šeštadienį, kovo 25 d. Susi
kaupimą praves kun. Arvydas Žygas. Registracija — 9 vai. r. Bus
klausomasi išpažinčių. Susikaupi
mas baigsis 4 vai. p.p. šv. Mišiomis.
Prašome iš anksto užsiregistruoti
pas Ireną Polikaitienę tel. 630-2572022 arba e-paštu: www.jpolikaitis@aol.com
•Balandžio 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, vargonininkė Solveiga Palio
nienė ir smuikininkė Dainora Pet
kevičiūtė bei fleitistė Deborah Verdone. Ruošia LB Lemonto apylinkės
vaidyba. Bilietus prašome užsisa
kyti tel. 708-974-0591.
• P a g e r b d a m a savo vyro a.a.
Petro Petraičio atminimą Andželė
Petraitienė Lietuvių fondui atsiuntė
300 dol. įnašą. Kviečiame visus įsi
jungti į LF šeimą ir artimus žmones
įrašyti į LF narius. LF adresas:
14911 127th Street, Lemont, IL
60439, tel. 630-257-1616.
M .,-•,.. , . ' , . • .

SKELBIMAS
• „Saulutė". Lietuvos vaikų
globos būrelis dėkoja už aukas pa
dėti našlaičiams, beglobiams ir inva
lidams vaikams, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietuvoje. Au
kojo: tęsiant metinę paramą MaryAnn ir Stephen Chicoine $240, Melody ir Saul Vydas $120; studentės
paramai dr. Algirdas ir Raminta
Marchertai $500; a.a. Irenos Virkau
atminimui Danutė Balchas $25; a.a.
Elenos Gaižutienės Kelečius atmini
mui dr. Austė ir dr. Mindaugas Vy
gantai $50, bei dr. Donatas ir Indrė
Tijūnėliai $50; į nelaimę patekusiai
šeimai anonimas (B) $200; Dienos
centrui įsigyti autobusėlį dr. Romual
das ir Gražina Kriaučiūnai $1,100.
Labai ačiū. saulutė", fSunlight Orphan Aid), 414 Freehauf St., Le
mont, IL 60439, teL (630) 243-7275.

Šiais metais Balzeko lietuvių kultūros muziejus
Čikagoje švenčia savo 40-metį
Muziejų įkūrė 1924 m. Amerikoje gimęs Stanley Balzekas, Jr.
Kita Čikagos mieste žinoma vieta, kuri siejama su Balzeko pavarde,
yra parduotuvė „Balzekas Motors". Ją dar 1919 m. įkūrė Stanley Bal
zekas, Jr., tėvas Stanley P. Balzekas. Tuomet tai buvo viena pirmųjų
automobilių parduotuvių Čikagoje. Šiuo metu šiam verslui vadovauja
Stanley Balzekas, Jr., bei jo sūnus Stanley Balzekas III.
Čikagos miestas šiemet nusprendė pagerbti Stanley Balzeką, Jr.,
už indėlį į miesto kultūrinį bei verslo gyvenimą ir pavadinti prie
muziejaus esančią 65-ąją gatvę Stanley Balzekas Way vardu.
Kviečiame visus dalyvauti gatvės pavadinimo atidengimo iškil
mėse kovo 20 d. 2 vai. p.p. 65-os ir Pulaski Rd. sankryžoje. Po to
visus kviečiame į muziejų pasivaišinti.

SKELBIMAI

Advokatas
Jonas Cibaitis
Criminal cases,
civil cases and DUI
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
Toli free 24 hr. 888-77&S742
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p
IMIGRACINES TEISES
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
TeL 312-580-1217
135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603

Galimos konsultacijos šeštadieniais

Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais
nuošimčiais. Kreipkitės \
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
TeL (773) 847-7747.
• A. a. Alfo Algio Lauraičio
atminimą pagerbiant, Birutė ir Jo
nas Juškai, aukojo $50. Ši auka skir
ta padėti Lithuanian Mercy Lift
įvairiems ligoninių rekonstrukci
joms ir remontams Lietuvoje. LML
dėkoja už auką ir reiškia nuoširdžią
užuojautą šeimos nariams. Lithu
anian Mercy Lift, P.O. Box 88,
Palos Heights, IL 60463. Tel. 708636-6140. Tax ID #36-3810893.
lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

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

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
Specialistas.
Raštinės Čikagoje ir Woodridge.

Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527

SKELBIMŲ
SKYRIAUS
TEL. 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0

#36-3810893.
www.lithuanianmercylift.org
lithuanianmercylift@yahoo.com

• Lithuanian Mercy Lift dė
koja už aukas, kurias paskyrė padėti
Lithuanian Mercy Lift įgyvendinti
įvairiems medicininiams projektams
sergantiems ligoniams Lietuvoje.
Aukojo: $100 — Joseph Levonas,
NY; Arūnas ir Irena Draugelis, IL.
$50 — Anelė Apeikis, CA; Michael ir
Lijana Mursko, CT; Walter Klosis,
NY; Danute Juras, IL. $40 — Gintas
• Lithuanian Mercy Lift dė ir Reda Simonaitis, MA. $25 —
koja už aukas, kurias paskyrė įgy Francis Dauss, FL; Roland ir Danutė
vendinti vaikų dantų priežiūros pro Giedraitis, CA; Frances Lavigne, CT;
gramai Lietuvoje. Aukojo: $150 — John Melnick, CT; Donna Kowalski,
Vladas Kaupas, FL. $50 — Marius ir CT, Zigmund Baužys, NJ; Mary ir
Eglė Laniauskas, OH. $10 — Stella William Weader, PA; Feliksas ir
Stinauer, IL. Lithuanian Mercy Laima Kontautas, MA; Gerald YukLift, P. O. Box 88, Palos Heights, navage, TN; Antanas ir Aldona MinIL 60463. Tel. 708-636-6140. Tax gela, WA. $20 — Eleanor Stanci,
NY; Balys ir Genovaitė Erslovas, IN.
ID #36-3810893.
$15 — George Likander, IL; Vaclo
www.lithuanianmercylift.org
vas ir Vanda Mažeika, IL. $10 — Julithuanianmercylift@yahoo.com
lia Troiano, NY; Rev. Rapolas Kra
• Lithuanian Mercy Lift dė sauskas, CT; Elizabeth Williams,
koja Rosa Židelis, FL už $50 auką. Ši CA; Raimunda Karenas, IL; John ir
auka buvo skirta psichinės sveikatos Elena Radas, MI. $5 — Jonas Anta
programai Lietuvoje. Lithuanian navičius, NY. Lithuanian Mercy
Mercy Lift, P. O. Box 88, Palos Lift, P.O. Box 88, Palos Heights,
Heights, DL 60463. Tel. 708-636- IL 60463. Tel. 708-636-6140. Tax
ID #36-3810893.
6140. Tax ID #36-3810893.
• Lithuanian Mercy Lift dė
koja Lydija Kazlas, CA, kurios $150
auka buvo dvigubai padauginta iki
$300 per Nokia įstaigą. Dėkojame!
Lithuanian Mercy Lift P.O. Box
88, Palos Heights, IL 60463. Tel.
708-636-6140. Tax ID #36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

•Lithuanian Mercy Lift dėko
ja už aukas, kurias paskyrė diabetu
sergantiems vaikams Lietuvoj. Au
kojo: $25 — Algirdas Karalius, NC
ir $10 — Martha Adams, IL. Lit
huanian Mercy Lift, P.O. Box 88,
• Lithuanian Mercy Lift dė Palos heights, IL 60463. Tel. 708koja už aukas, skirtas padėti LML 636-6140. Tax ID #36-3810893.
įgyvendinti medicininius projektus
lithuanianmercylift@yahoo.com
sergantiems ligoniams Lietuvoj.
www.lithuanianmercylift.org
Aukojo: $250 — Daniel ir Alma Ericson, IL. $50 — Angelė Simaitis, NY;
• Lithuanian Mercy Lift dė
George Gudauskas, Jr., Washington, koja už aukas, skirtas moterų krū
D.C. $30 — Elvyra ir Gedas ties vėžio ankstyvai diagnostikai
Žemaitis, OH. $25 — John ir Susan Lietuvoje. Aukojo: $50 — Mary Lee
Osborne, MO; Victoria Pikelis, IL; Dereske, NM. $25 — Dalia Žemai
Dalia Butėnas, IL. $20 — Kazys ir tytė, IL; Vytautas ir Asta Reitneris,
Maria Domkus, CA. $10 — Cathe- IL. $10 — Stanislava Kepalas, FL;
rine ir H. Frederick Forte, TN; Pra Lucille Nilsen, NY. Lithuanian
nas Visvydas, CA; Danutė Koltko, Mercy Lift, P.O. Box 88, Palos
CT. $5 — Vytautas ir Patricia Matu Heights, IL 60463. Tel. 708-636lionis, OH. Lithuanian Mercy Lift, 6140. Tax ID #36-3810893.
P. O. Box KH. Palos Heights, II.
www.lithuanianmercylift.org
60463. Tel. 70*636-6140. Tax II)
lithuanianmercylift@yahoo.com

