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Emigracija: paskutinis lietuvis mirs 2560-aisiais?
Išvyko trečdalis milijono
Naujausiais duomenimis, Lie
tuvą pernai paliko daugiau nei
15,000 gyventojų, o per visus neprik
lausomybės metus iškeliavo per
trečdalį milijono. Tačiau įvairiais
skaičiavimais emigruoti galėjo du ar
tris kartus daugiau žmonių nei rodo
oficialūs skaičiai.
Kaip sakė Seimo Žmogaus teisių
komiteto narė Laima Mogenienė,
konferencijoje priimta rezoliucija,
kurios pagrindu joje dalyvavę Seimo
nariai parengs Seimo rezoliuciją.

mą dėl Seimo nuolatinės komisijos
emigracijos reikalams steigimo.
Konferencijoje akcentuota, kad
išvykusiųjų skaičius yra daug dides
nis nei rodo oficialūs duomenys, ap
tartos problemos, su kuriomis susi
duria išvykusieji bei emigracijos įta
ka Lietuvos gyvenimui, raginta šią
problemą spręsti valstybiniu lygiu.
Kaip jau minėta, oficialūs duo
menys byloja apie keliolika tūks
tančių išvykusiųjų, o per visus ne
priklausomybės
Nukelta \ 6 psl.

Šiame
numeryje:

Paskelbė nacionaliniu tikslu

Ar dėl emigracijos L i e t u v o j e liks v i e n s e n u t ė s ?

Vilnius, kovo 17 d. (BNS/ELTA)
— Penktadienį Seime vykusios konferencijos „Emigracija iš Lietuvos:
padėtis, problemos, galimi sprendi-

Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr.

mo būdai" dalyviai pripažino, kad
emigracijos problema yra grėsminga
Lietuvai ir parengė konferencijos rezoliuciją.

Seimo pirmininkas neigia
rezgantis sąmokslą
Vilnius, kovo 17 d. (BNS) —
Seimo pirmininkas Artūras Pau
lauskas neigia drauge su Darbo par
tijos vadovu Viktoru Uspaskichu
rengiantis sąmokslą prieš premjerą
Algirdą Brazauską ir prezidentą Val
dą Adamkų.
Tiesa, parlamento vadovas pri
pažįsta tokius gandus girdėjęs.
„Apie valstybės vadovų nušali
nimą — aš esu tuos gandus girdėjęs,
bet manau, kad tai yra kuriama mū
sų nedraugų ir neturi jokio pagrin
do", — sakė A Paulauskas.
Seimo pirmininkas apgailesta
vo, jog tokie gandai iškilo į viešumą,
m a t , j ų pakartojimas viešai suteikia
tam tikrą versijos pagrindą".
Parlamento vadovas kategoriš

kai paneigė, esą V. Uspaskichas mė
gina jį prikalbinti imtis veiksmų,
kad būtų nušalinti premjeras bei
prezidentas.
„Visų pirma, aš neįsivaizduoju,
kaip tai įmanoma padaryti, bet, an
tra, aš pabrėžiu, esu suinteresuotas,
kad šita koalicija vykdytų savo pro
gramą", — sakė A. Paulauskas.
Gandai apie tariamą sąmokslą
pasklido A. Paulauskui pradėjus vie
šai kritikuoti prezidentą bei premje
rą, ko jis anksčiau nebuvo linkęs da
ryti, taipogi pastebėjus padažnėju
sius Seimo vadovo ir Darbo partijos
vadovo slaptus susitikimus.
A. Paulauskas Lietuvos radijui
aiškino, kad pastarieji susitikimai —
atsitiktiniai.

Vilnius, kovo 17 d. (BNS) —
Britų verslo dienraščio „The Finan
cial Times" leidžiamas žurnalas „Foreign direct investment" (FDI) Vil
niaus ir Kauno dvimiesčio projektą
išrinko vienu pirmaujančių miestų
ir regionų konkurso nugalėtojų.
Vilniaus ir Kauno dvimiestis nu
galėjo regionų kategorijoje, o miestų
kategorijoje pirmuoju pripažintas
Londonas. Apdovanojimas įteiktas
Kanuose vykstančioje tarptautinėje
nekilnojamojo turto parodoje MIPLM, pranešė Vilniaus savivaldybė.
„Apdovanojimas suteiks gali
mybę atkreipti į mūsų kuriamus
projektus vis naujų tarptautinių in
vestuotojų dėmesį, rengti naujus
plėtros projektus ir taip didinti re
giono konkurencingumą", — sakė
Vilniaus meras Artūras Zuokas.
Pasak pranešimo, komisijos ver
tinimo kriterijai buvo bendras eko
nominis augimas, investicijų poten
cialas ir plėtros galimybės.
FDI skaitytojų auditorija —
45,000 aukštesnio lygio vadovų, vy
riausybių, verslo konsultantų ir kitų
specialistų Europoje ir JAV.
Vilniaus ir Kauno dvimiesčio
projektu siekiama paspartinti dviejų
didžiausių maždaug 100 kilometrų
atstumu esančių šalies miestų plėt
rą, pritraukti daugiau investicijų ir
turistų. Planuojama rekonstruoti
greitkelį Vilnius-Kaunas, pagerinti
kitus svarbius abiem miestams ke
lius.

Valiutų santykis
1 USD — 2.837 LT
1 EUR — 3.452 LT
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Liubliana,
kovo
17 d.
(AFP/BNS) — Spręsdama dėl Lietu
vos pasirengimo tapti euro zonos na
re, Europos Komisija (EK) vadovau
sis konkrečiais ekonominiais duo
menimis, o ne politiniais kontaktais,
penktadienį pareiškė Europos Są
jungos (ES) ekonomikos ir pinigų
politikos komisaras Joaąuin Almu
nia.
„Mes netaikysime šiai atas
kaitai vadinamojo politinio požiūrio,
mes vertinsime pagal skaičius ir at
liksime griežtą vertinimą", — pa
Joaąuin Almunia
reiškė komisaras, atvykęs į Liublia
Eltos nuotr.
na mieste surengtą konferenciją Slo
vėnijos pasirengimo narystei euro skelbs ataskaitas apie Lietuvos ir
zonoje klausimais.
Slovėnijos pasirengimą narystei eu
Anot komisaro, Komisija pa- ro zonoje gegužės 16 dieną.

Vilniaus i r Kauno
projektui —
įtakingo leidinio
apdovanojimas

Iš ateitininkų veiklos.
Nėra nesvarbių rinkimų.
Kristaus pokalbis s u
graikais.
Menas, literatūra,
mokslas.
Spalvingų lankytoju
galerijoje galėsite
atpažinti save.
Nauji kunigo K. Trimako
kūriniai.
Sausi — toli nenubėgsi.
PLC metinis narių
susirinkimas.
Toronto teatro spektaklis.

Mar

J. Almunia: ES vadovausis duomenimis

Rezoliucijoje numatyta, kad bus
siūloma politinėms partijoms ir Res
publikos prezidentui emigracijos
mažinimą paskelbti pagrindiniu na
cionaliniu tikslu 5-10 metų laikotar
piui. Taip pat numatyta kreiptis į
Seimo frakcijas, komitetus bei ko
misijas ir siūlyti apsvarstyti klausi-
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Iš Ateitininkų gyveninio
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org

KOKo blogas ;-)
Ir kiti internetiniai reiškiniai ruošiantis
XV Ateitininkų kongresui Panevėžyje
2006 m. rugpjūčio 18-20 d.
KOKo blogas — ne, tai ne gra-

Registracijos anketa

1. Vardas, pavardė, 2. Gimimo
matinė klaida, o Kongreso organiza
cinio komiteto (KOK) interneto metai, 3. Adresas, 4. Kuopa, 5.
dienoraštis. „Blogas" yra sulietuvin Telefonas, ei. paštas, 6. Sąjunga
tas anglų kalbos naujadaras „blog", (narystė), 7. Dalyvavimas kongrese:
kuris yra sutrumpinimas žodžio 17 d. (atvykimas iš vakaro svečiams
„weblog" arba „tinklalapio dieno iš kitų šalių, 18, 19, 20 d. (Pažymėti,
raštis". Ateitininkų kongreso dieno kuriomis dienomis dalyvausite). 8.
raščio internetinis adresas yra Maitinimas: 18 d. vakarienė, 19 d.
pusryčiai, pietūs, vakarienė, 20 d.
www.manau.lt/kongresas.
Aplankykite jį dažnai. Čia yra pusryčiai. ( Pažymėti, kuriomis dieišreiškiamos nuomonės, daromi pa- nomis bus reikalingas maitinimas)
siūlymai, diskutuojama. Galite įf *** MW jgįg •*• gįįjjMĮį T—W g Į g j į į * * »
įjMMgj m j M UU»mifa—<f
'
*<+0>*** 0H0*irt^i
ir jūs parašyti savo mintis ar
m •«.• m
iškelti klausimus.
Paskutinėmis dienomis in
•":* •£. ;*£! '
ternete pasirodė ir Kongreso
informacinis
tinklalapis,
www. lietuvosateitis.org,
kuris kasdieną auga ir plečia
C >M0t* Koogr—e c*****'!-'** 'tHorėM^ daktar*^"*
si. Naujos tinklavietės techni
nes paslaugas parūpino ŠAAT
ir jos vedamos tinklavietės
www.ateitis.org meistras,
Pranas Pranckevičius. Kongre Kongreso organizacinio komiteto „blogas'
so tinklavietėje rasite: Kongre
9. Apgyvendinimas: Berčiūnų
so programos projektą, vaizdus iš
Kongreso organizacinio komiteto stovyklavietė ( 18 d., 19 d., 20 d.), no
rintys gyventi viešbutyje Panevėžyje
posėdžių, įvairių žinučių ir jungčių.
- apsimoka patys). 10. Mokestis:
Svarbiausia, šiame tinklalapyje atvykę iš užsienio svečiai yra atlei
šiuo metu rasite išankstinę regis džiami nuo dalyvio mokesčio, bet
tracijos anketą, kurios tikslas kuo savanoriškai gali aukoti kongreso
tiksliau sužinoti kiek žmonių daly reikmėms)
vaus kongrese, kad būtų galima
Norintys susisiekti su organiza
užsakyti reikiamą kiekį nakvynės ir cinio komiteto nariais gali rašyti elmaitinimo vietų. Jei ketinate kon, ,
,.
.
pastų:
kongresas@ateitis.lt
grese dalyvauti, prašome anketą *.
,
. _.. .
.
užpildyti ir atsiųsti iki birželio 10 d.
. 4 „ : u . ^ : : . -.i-:..!.*: :u; u:.x„i:„ IA J
ŠIUO a d r e s u siųsti ir registracijos anketą.

Ar jau balsavote?
SAA Tarybos rinkimai
eina prie pabaigos
Šiaurės Amerikos ateitininkų
tarybos rinkimai prasidėjo kovo 1 d.
ir po savaitės baigsis. Primename,
kad balsavimo lapelių grąžinimo
terminas yra kitą šeštadienį, kovo
25 d. Jei dar nesate balsavę, pra
šome nedelsiant tai padaryti. Bal
savimo klausimais galima kreiptis į
ŠAAT rinkimų komisijos pirmininką
Praną Zaranką tel. 734-525-6771.

Ieškomi vadovai MAS
vasaros stovyklai
Studentai ir vyresni ateitinin
kai, norintys vadovauti š.m. Moks
leivių ateitininkų vasaros stovykloje
Dainavoje, yra prašomi kreiptis į
Dainę Narutytę-Quinn el-paštu:
DLNQ@aol.com iki balandžio 1 d.
Moksleivių vasaros stovykla vyks
š.m. liepos 12- 23 d.

Rytoj Čikagos
sendraugių susirinkimas

Registracija j
jaunųjų ateitininkų stovyklą
Jaunųjų ateitininkų stovykla įvyks
š.m. liepos 3-12 d. Dainavos sto
vyklavietėje. Pasižiūrėję į ateiti
ninkų tinklavietę www.ateitis.org
rasite informaciją apie stovyklą ir
visas reikiamas registravimuisi
anketas. Nuo balandžio 1 d. stovyk
los registratorė Grasilda Reinytė
pradės priiminėti registracijos anke
tas ir mokestį siųstus paštu.
Prašoma nieko nesiųsti iki ba
landžio 1 d. Kol bus vietų, tol sto
vyklautojai bus priimami ir regis
truojami. Iki balandžio 15 d. primenybė bus duodama JAS nariams.
Po to, priimsime visus norinčius
stovyklauti pagal užsiregistravimo
eilę. Primename, kad anketos ne
bus dalinimos kuopose. Jei turite
klausimų, kreipkitės į Laimą Alek
sienę
laleksa@ameritech.net
Laukiame energingų, linksmų, sto
vyklautojų!
- JAS CV

Dažnai pažiūrėkite

www.ateitis.org

'.V>.M.VV»*>t«<

Čikagos moksleivių susirinkimas:
Mūsų laukia sunkūs sprendimai
Kun. Alfonso Lipniūno / prez.
Aleksandro Stulginskio moksleivių
ateitininkų kuopos vasario mėn.
susirinkime kalbėjo Lukas Laniauskas. Jis yra jaunas seminaristas,
studijuojantis Šiaulių Jėzuitų naujo
kyne. Jis kalbėjo apie sprendimus ir
kokie jie yra svarbūs mūsų gyve
nime. Jis
mokslei
viams įdoArkivysk.
Oscar
Romero

miai pasakojo kaip Dievas mums
padeda darant sprendimus.
Susirinkimą pradėjome medita
cija. Apmąsčius kokie dideli gyveni
mo sprendimai mūsų laukia, Lukas
mums paaiškino sprendimų darymo
procesus ir, kad turime paprašyti
Dievo pagalbos. Tada jis paro
dė ištraukas iš filmo apie
arkivyskupą Oscar Romero,
kuris prieš apie 25 metus
skelbė Dievo žodį EI Salvador
krašte. Tame filme matėm
kaip arkivyskupas pasikeitė
kai jis apsisprendė už gėrį.
Gale filmo parodė, kad arkivysk. Romero buvo nužudy
tas, tačiau dėka jo kilnių
sprendimų ir gilaus tikėjimo į
Dievą jo gyvenimas ir mirtis
labai paveikė katalikus EI
Salvador krašte.
Lukas Laniauskas mums labai
įdomiai
paruošė
susirinkimą.
Moksleiviai jam dėkoja, kad jis taip
mielai su mumis pabendravo ir pasi
dalino savo patirtimi.

Lukas
Laniauskas

Algis Grybauskas

Čikagos ir jos apylinkių sen
draugių ateitininkų susirinkimas
įvyks sekmadienį, kovo 19 d., po 9
vai. šv. Mišių, Ateitininkų namuose,
Lemonte. Akademinėje programoje:
kun. dr. Kęstučio Trimako paskaita
„Dinamiškasis ateitininkijos tri
kampis" ir komentarai. Komentuotojų tarpe Linas ir Rima Sidriai,
Petras V. Kisielius ir Vainis Aleksa.
Meninės programos tema: „Tikiu
gyvenimą — ne mirtį". Skaitinius
atliks Aldona Zailskaitė ir Nerijus
Šmerauskas. Visi kviečiami daly
vauti.

GAVĖNIOS
REKOLEKCIJOS
Ateitininkų namų valdyba
kviečia visus atsipalaiduoti
n u o kasdienybės ir atvykti
į Gavėnios rekolekcijas
šeštadienį, kovo 25 dieną.

Susikaupimą praves mūsų
mielas, visiems pažįstamas
kolega kun. Arvydas Žygas.

Registracija prasidės 9:00
vai. ryto. Rekolekcijų metu
bus klausoma išpažinčių.
Susikaupimas
baigsis šv.
Mišiomis 4 vai. p.p.
Prašome iš anksto
užsiregistruoti pas
Irena Polikaitienę
tel: 630-257-2022
arba elektroniniu paštu:
jpolikaitis@aol.com
Pasiskaitykite daugiau apie
Ateitininkų namus 4 psl.
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DANUTE BINDOKIENE

Nėra nesvarbių rinkimų

I
Iš pernai rudeni Detroit, M I, vykusio JAV LB XVII Tarybos suvažiavimo —
prezidiumo dalis. Iš kairės: Birutė Vilutienė, Birutė Vindašienė, Gediminas
Damašius, Regina Narušienė, Jūratė Budrienė.
jono Urbono nuotrauka.

MEACULPA,
MAXIMA CULPA
VYTAUTAS VISOCKAS
Didžiųjų švenčių dienomis, na
tūralu, pakalbame apie nueitą kelią,
bandome suskaičiuoti nuveiktus ir
nenuveiktus darbus; žvelgdami į
priekį, atsigręžiame atgal: ar tuo
keliu einame, kokio balasto reikėtų
atsikratyti, kad žingsniai būtų
spartesni?
Žvalgomės, einame, tačiau ir to
limesnę ar artimesnę praeit}, ir da
bartį matome labai įvairiai, kaip ku
ris išmanome, pagaliau kaip kam nau
dingiau. Kai nėra aiškesnių orien
tyrų, kitaip ir būti negali. J u k net
Vasario 16-osios Lietuvos istorijos
neturime, tad ką jau kalbėti apie
Kovo 11-osios Lietuvos istoriją!
Naudingumo faktorius, man re
gis, jau ima dominuoti. Akivaizdi res
tauravimo tendencija - ir žvilgsnyje
į prieškario Lietuvą, ir į sovietmečio
dašimtmečius, ir pagaliau į „gyvąją
istoriją", kurios herojai esame mes
patys. Atrodė, kad Sąjūdžio laikais
pasakyta tiesa amžiams užgožė suk
lastotą istoriją. Kur tau! Pamažu,
subtiliai, o kartais net labai įžūliai
grįžtama atgal, tarsi niekada nė ne
buvo nei didžiųjų Sąjūdžio mitingų,
nei Baltijos kelio, nei Kovo 11-osios.
„Sukurta apgaulinga, žmonių
sąmonę nuodijanti literatūra. Ištisas
lietuvių literatūros klodas, padėjęs
įteisinti okupacinį režimą kaip „pa
čią humaniškiausią santvarką", susovietinti Lietuvos žmonių sąmonę.
Tos bolševikų grožinės ir „moks
linės" knygos tebėra mūsų bib
liotekose (Vokietijoje j a s išvežė į
popieriaus fabrikus) kaip poten
cialus jaunosios kartos sąmonės
nuodytojas. Jomis siekiam toliau
klastoti istoriją".
Keli sakiniai iš akademiko Zig
mo Zinkevičiaus knygos „Istorijos iš
kraipymai". Būtų nuostabu, jeigu ji at
sidurtų būtent jaunosios kartos ran
kose; deja, išleista tik 500 egz. tiražu,
niekas jos nepristatinėja, nereklamuo
ja. O juk tai - atsvara tam grįžimui
atgal, pasireiškiančiam pastaruoju
metu plūstelėjusiais atsiminimais,
„susitikimų" ir kitokiais pavidalais.
Po Vilniaus knygų mugės per
skaičiau „Susitikimus su Kaziu Bo
ruta", kuriuos sudarė Eglė Borutaitė-Makariūnįenė, o išleido Lietu
vos rašytojų sąjungos leidykla. Ir
gerokai nustebau. Akademikas Z.
Zinkevičius piktinasi, kad bolševikų
knygos tebėra mūsų bibliotekose.
Bet juk pernai išleistoje atsiminimų
apie K. Borutą knygoje to bolševikiškumo - nors vežimu vežk. Ypač pri
siplakėlio Juliaus Būtėno atsimi
nimuose apie K. Borutos name Pajiesyje įvykusį „vienuolikos apaštalų
be Judo" (P. Cvirkos pajuokavimas)
susirinkimą, kur buvo kalbama,
„kaip kovoti su vis įžūlėjančiu kleri
kalinių sluoksnių agresyvumu", ra
ginama „daugiau domėtis tarybine
literatūra ir menu, dalytis turimo
mis knygomis, susirinkus pakalbėti

apie Tarybų Sąjungos gyvenimą".
Sąjūdžio laikais šis ir kiti „pa
žangių rašytojų" susirinkimai buvo
komentuojami, tinkamai įvertinti, o
dabar pateikiami be jokių komen
tarų, tarsi pasididžiuojant. Minimoje
knygoje tarpukario Lietuva - daž
niausiai tik „fašistinė", o pažangūs
rašytojai - tik Petras Cvirka, An
tanas Venclova, Jonas Šimkus... „Fa
šistinei" Lietuvai kertama iš peties,
priešiškai, o bolševikinei - subtiliai,
užuominomis, baigiamajame Valde
maro Kukulo straipsnyje suvy
niotomis į vatą. Gal todėl, kad ir pats
K. Boruta, kaip rašo jo dukra Eglė,
„apie savo prieškarinę politinę veik
lą nemėgo kalbėti, tik numojęs
ranka sakydavo: „Et, tuščiai sugaiš
tas laikas". O, kad būtų tik tiek!
Lietuvišką „fašizmą" prisimenu
nuo Sąjūdžio laikų, kai „Minties" lei
dykloje leidau turistinę, kraštotyri
nę literatūrą. Kai kurios knygelės
buvo verčiamos į rusų kalbą, ir jų re
daktorės nelietuvės „fašistinį Sme
tonos režimą" būtinai minėdavo ten,
kur lietuviškame tekste jo nebūdavo.
Tada mes ginčijomės, braukėme, da
bar savo valia į knygas brukame oku
pantų vertinimus, kad tik baisiau t a
nepriklausoma Lietuva atrodytų.
Z. Zinkevičius „Istorijos iškrai
pymuose" rašo: „Turbūt niekur pa
saulyje istorija nebuvo taip falsi
fikuojama kaip bolševikų valdomoje
Lietuvoje. Tasai juodas darbas iš
esmės tebetęsiamas". Pavyzdžiui,
per žiniasklaidą, kurios reikšmę pra
turtėjusi bolševikinė nomenklatūra
gerai suprato. Nedaug yra Lietuvoje
iškilių žmonių, kurie, kaip akade
mikas Z. Zinkevičius, taip tiesmukiškai, su pavardėmis ir pavadini
mais, rašytų apie spaudos, televizijų
keliolikos metų darbus, kurie „su
maišė su žemėmis visas vertybes,
sujaukė protus, kėlė nepasitikėjimą
valstybės institucijomis, sėjo žmonė
se pesimizmą ir neviltį".
Nežinau, ką šįmet Kovo 11-ąją
mums pasakys valstybės vyrai, ta
čiau akivaizdu, jog viešai kalbėti
kaskart jiems darosi vis sudėtingiau,
kad ir kokie išradingi būtų tų iš
kilmingų kalbų rašytojai. Išsivada
vę, atgavę laisvę tikėjomės ne to, ką
dabar turime. Įsivaizdavome, kad
Lietuvoje puoselėsime lietuvių tau
tinę kultūrą, aukštesnę, padoresnę
negu sovietinė. Deja! „Komunistams
nebuvo nieko baisiau už tautišką ir
krikščionišką ideologiją, kurių gyvy
bingumas p a t i k r i n t a s tūkstančių
pokario rezistentų, taip pat Sausio
13-osios aukų krauju, - savo knygoje
rašo A. Zinkevičius. - Tautiškumo
neigimui bolševikai pajungė visa
galę žiniasklaidą. Ir jie laimėjo. Ku
rios partijos programoje rasi pasi
ryžimą ugdyti tautiškumą, patrio
tizmą 9 Filosofas Arvydas Šliogeris
kategoriškai pareiškė: 'Kuo didesnis
patriotas - tuo didesnis idiotas'. Jo
nuomone, tautos iš viso nesą. Yratiktai stabas, o pagarba praeičiai -

llinois valstijoje ateinančios
savaitės antradienį vyks pir
miniai rinkimai, padėsiantys
partijoms iš kandidatuojančių gau
sybės atsijoti geriausius (arba bent
tuos, kurie gaus daugiausia balsų).
Rudenį j a u kaktomis susirems
abiejų partijų kandidatai ir vėl
stengsis nesibaigiančiomis rekla
momis pakreipti savo pusėn bal
suotojų palankumą.
Rinkiminė kampanija yra įky
ri, per dažnai pagrįsta piktais
kaltinimais, mėginimu pakilti virš
kandidatuojančių oponentų, „atsi
stojus kitam ant galvos". Tokie
neigiami reiškiniai retai sulaukia
teigiamų pasekmių. Užuot pastan
gų kiek galima tamsesnėmis spal
vomis pristatyti savo oponentą,
kandidatai turėtų daugiau dėme
sio kreipti į save: dėl ko jie save
laiko tinkamais pageidaujamai
vietai, ką žada atlikti, jeigu būtų
išrinkti. Tačiau tik retas tokiu
logišku keliu eina į rinkimus, ir
galbūt į laimėjimą. Dažniausiai to
kelio ilgis ir lygumas priklauso
nuo jo žaliosios dangos —dolerių.
Kampanijoms kandidatai išleidžia
didžiausius pinigus, kurie padeda
užversti reklamomis radijo laidas,
televiziją, spaudą ir net gatvių
stulpus, prieš rinkimus „pražystančius" kandidatų atvaizdais ir
pažadais.
Kažin, ar mūsų tautiečiai, gy
venantys Amerikoje, jau atkreipė
dėmesį į artėjančius rinkimus ir
savoje visuomenėje? Tiesa, nei
televizija, nei radijas tų rinkimų
neskelbia, ir tik visai neseniai
pasirodė šiek tiek informacijos
mūsų spaudoje, nepaisant, kad
balsavimai jau ne per toliausiai —
vyks gegužės mėnesį.
Klausiate, ką reikės rinkti?
Kas gi tie rinkėjai, kas kandidatai?
Rinksime narius į JAV Lietuvių
Bendruomenės XVIII Tarybą (pri
siminkime: XVII Tarybos suvažia
vimas vyko pernai rudenį Detroit,
MI) Ši taryba yra aukščiausias
JAV Lietuvių Bendruomenės orga
nas. Jis nustato LB veiklos gaires,
išrenka Krašto valdybos pirminin
ką ar pirmininkę (šiuo metu JAV
LB Krašto valdybos pirmininkė
yra Vaiva Vėbraitė Gust) ir dirba

tai pagarba lavonui".
Kovo 11-ąją valstybės vyrai ga
lėtų pacituoti bet kurią vietą iš Z.
Zinkevičiaus knygos „Istorijos iš
kraipymai". Kad ir apie tautiškumo
neigimą, tautos simbolių niekinimą,
mokyklos kosmopolitinimą, sąjūdžio
ir Kovo 11-osios akto vertinimą,
siekimą ištrinti ribą tarp budelio ir
aukos, laisvės kovų literatūros igno
ravimą, bažnyčios kančių istorijos
klastojimą, pastangas išsaugoti bol
ševikinius paminklus, kairiųjų, ypač
komunistų, nuopelnų išpūtimą...
Negaliu susilaikyti
nepacitavęs
autoriaus žodžių apie M. Ivaškevi
čiaus romaną „Žali": „Galimas daly
kas, kad jo padaryta žala yra di
desnė negu šimtų stribų, dešimčių
markulių a r kubilinskų. Juk knyga
buvo platinama ne tik Lietuvoje, bet
išvesta ir į užsienį - pristatyta
Frankfurto knygų mugėje kaip ge
riausias šiandieninis romanas, kad
sukompromituotų herojišką tautos
pasipriešinimą XX amžiaus bar
barams. Štai kas daroma siekiant

daug darbų lietuvybės labui Ame
rikoje. Tarybos atstovai renkami
trejiems metam's, išrinkti iš visų
LB apygardų, kurių Amerikoje yra
dešimt. Rinkimams koordinuoti ir
visus konkrečius d a r b u s atlikti
sudaryta vyriausia rinkimų komi
sija (pirm. Vida Jankauskienė).
Visos šios procedūros yra tiksliai
suplanuotos, suderintos ir bus vyk
domos. O kaip su kandidatais?
Kažkada, kai į šiapus Atlanto,
iš pabėgėlių stovyklų Vokietijoje
įsiliejo „antroji lietuvių banga",
pasitaikydavo, kad dėl valdžios
organizacijose (tuo pačiu ir Lietu
vių Bendruomenėje po jos įsitvir
tinimo JAV) į vadovaujamąsias
vietas kandidatų ne tik netrūko,
bet vykdavo net karštos varžybos
dėl pačių aukščiausių postų. Kaip
humoristas Antanas Gustaitis yra
eiliavęs: „kai du stos, visados pešis
dėl valdžios".
Laikai jau seniai pasikeitė.
Kartais net su „raudona kepurėle"
nepavyksta prikalbinti asmenį,
kad sutiktų kandidatuoti į organi
zacijos, sambūrio, draugijos pirmi
ninkus ar kitas valdybos pareigas.
Pasitaiko, kad žmogeliai, kartą
sutikę darbuotis, pasilieka kone
iki „gyvos galvos", nes nerandama
pakaitalų. Ar lietuviai tokie kuk
lūs, kad nesiekia aukštų pareigų, o
gal tik vengia įsipareigoti, kad
nereikėtų prisidėti, darbuotis, pa
silikdami sau teisę kritikuoti
dirbančius?
Įdomu, kaip seksis surasti
kandidatų į JAV LB XVIII Tarybą?
J u k su tais „titulais" ateina ir tam
tikri darbai, išlaidos, įsipareigoji
mai. Kandidatų pasirinkimo lau
kas yra labai platus: visi lietuviai,
gyvenantys JAV, sulaukę 18 m. am
žiaus, turi teisę būti renkami. Te
reikia užpildyti atitinkamą anke
tą, surasti dešimt asmenų - siūly
tojų, kurie kandidatūrą paremia ir
medžiagą iki kovo 29 d. pristatyti
savo apygardos rinkimų komisijai.
Manome, kad kiekvienam su
tikusiam kandidatuoti yra būtinas
dar vienas — pats svarbiausias rei
kalavimas: gera valia, atsakomy
bės jausmas ir JAV LB darbo, sie
kių bei tikslų supratimas. Sėk
mės!
suklastoti dar visai neseną Lietuvos
istoriją! Neduok, Dieve, jeigu Ivaš
kevičiaus paskviliu kas nors remsis
mokykloje dėstydamas okupacijos
laikotarpio Lietuvos istoriją".
Tai va, garbieji godieji ponai,
bent jau švenčių progomis cituokite
arba ištisai skaitykite išmintingas
knygas ir vis nepamirškite kartoti:
aš kaltas, aš labai kaltas! Lietuviš
kai kartokite, nes neraštingi piliečiai
lotyniškai nesupras. Būtų gerai, jei
gu bent patys sau pasakytumėte:
man j a u gana, prisivogiau visam gy
venimui ir sau, ir vaikams, ir mei
lužėms! Tikėtis, kad bent dalį prisi
grobtų turtų grąžinsite, būtų naivu.
Mes iš tiesų naivūs, nes kartais pa
tikime, kad j ū s nesupratote, ką
darėte kaip kai kurie buvę preziden
to patarėjai, kad sutrikusi jūsų at
mintis kaip kai kurių bankininkų ir
buvusių premjerų, kad nepažįstate
nusikaltėlių, kurie dar taip neseniai
jums buvo dosnūs, kad nepirkote
diplomų, kad savo baudžiauninkams
vokeliuose nedahnato išmaldos.
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Iš ateitininkų gyvenimo
Ateitininkų namų kopirmininkas Pranas Pranckevičius padarė
pranešimą apie svarbiausius pereitų
metų nuveiktus darbus. Tai buvo
namų antrojo aukšto
naujų langų sudė
jimas. Šis pro
jektas pareik a 1a v o
daug išlaidų.
Langų
rėmai bu
vo perda
žyti ir ant
langų paka
Aldona Kamantienė
bintos užuolai
dos. Net ir susi
rinkusieji pastebėjo,
m a i L e m o n t e rūpes
kad namuose yra daug šilčiau, ir
t i n g a i p r i ž i ū r i m i ir gausiai vėjas nešvilpia pro langus. Pranas
j a u n i m o l a n k o m i . Visa t a i išreiškė pasitenkinimą naujais uždėka pasišventusių rėmėjų ir vaizdomis, Antanu ir Koste Mi
darbščių valdybos
n a r i ų , siūnais,, kurie gražiai prižiūri ir ap
išsamiau — m e t i n i o A t e i t i  tvarko namų vidų ir išorę. Ant kun.
n i n k ų namų narių susirinki Stasio Ylos vardo kambario didžiųjų
langų pakabintos užuolaidos, su
m o aprašyme.
laikančios pietų saulę. Pereitą va
avasario sniegas atkeliavo ne sarą namuose įvyko „garažo išpar
tikėtai ir papuošė šalia Atei davimas", kuriam daiktai buvo rasti
tininkų namų laukus ir me pačių namų palėpėse bei žmonių
džius. Sniego skraistė apklojo visą suaukoti.

Ateitini
namai
tebegyvuoja

P

apylinkę ir namų didžiosios, kun.
Stasio Ylos vardo, saliukės viduje
pasidarė dar šviesiau. Tai Ateiti
ninkų namų metinio susirinkimo
sekmadienis, kovo 5 d.
Ateitininkų namų nariai bei rė
mėjai pamažu renkasi į susirinkimą.
Juos pasitinka Ateitininkų namų
valdybos nariai ir paima iš visų
atsineštus bei kitų atsiųstus įga
liojimus. Valdybos narės kviečia sve
čius prie užkandžių stalo ir kavutės.
Kai susirinkusieji pasivaišino ir
sušilo, valdybos kopirmininkė Vida
Maleiškienė pradėjo susirinkimą,
pakviesdama pirmininkauti Juozą
Polikaitį ir sekretoriauti Aldoną Ka
mantienė. Susirinkimo pirmininkas
perskaitė darbotvarkę, kuri buvo vi
sų priimta. Mandatų komisija, su
skaičiavusi visus atstovaujamus bal
sus, pranešė, kad iš Ateitininkų na
mų turimų 1,029 balsų, susirinkime
yra atstovaujami 567 balsai, arba
57^ visų balsų. Tokiu būdu susirin
kimas yra teisėtas. Pereito susirinki
mo, 2005 metų protokolą perskaitė
Rima Polikaitytė.

Toliau buvo iždininkių Vidos
Maleiškienės ir Ramintos Marchertienės pranešimai. Vida Maleiškienė
tvarko namų iždo įplaukas bei ban
kų sąskaitas, o Raminta Marchertienė suveda metinių laimėjimų ir
proginių bei kalėdinių kortelių pini
gines pajamas. Revizijos komisijos
nariai Juozas Baužys, Pranutė Domanskienė ir Rimas Gurauskas pra
nešė, kad, patikrinę iždo knygas,
rado, jog įrašai atitinka pateisina
muosius dokumentus. Pranutė Domanskienė iždininkėms pareiškė
padėką ir jas apdovanojo gražiomis
pavasario gėlėmis.
Namų vedėjas, tiksliau pasa
kius, namų širdis Kostas Stankus,
savo pranešime dar kartą išreiškė
pasitenkinimą namų užvaizdomis,
ponais Misiūnais. Kad palengvintų
jiems darbą, buvo nupirkta lapams
rinkti mašina. Daug pasenusių me
džių ir krūmų buvo iškirsta. Pasta
tui senstant, jam reikia nuolatinio
taisymo, ypač šildymo sistemai. Ka
nalizacijos vamzdžius reikia prava
lyti, nes seni vamzdžiai greitai užsi-

Ateitininkų namų revizijos komisija:
Rimas Gurauskas.

kemša. Visas suminėtas problemas
sprendžia Kostas. Nuo lietaus ir be
sikeičiančio oro sensta ir namus
puošiantys lietuviški koplytstulpiai
bei kryžius. Juos reikėjo nuplauti ir
perdažyti bei pataisyti jų apšvie
timą. Kosto atliekami nesuskaičiuo
jami darbai liudija, kad jis prižiūri
šiuos namus kaip savo, t.y. su meile
ir rūpestingumu, o tų taisymų ir
priežiūros niekuomet netrūksta.
Toliau vyko pats svarbiausias
susirinkimo punktas — naujosios
valdybos rinkimai. Pateiktas dabar
tinės valdybos sąrašas, o su juo ir
linksma žinia, kad dabartinė namų
valdyba sutinka dirbti dar vienerius
metus. Ją sudaro: Daina Čyvienė,
Loreta Grybauskienė, Vida Maleiš
kienė, Raminta Marchertienė, Irena
Polikaitienė, Rima Polikaitytė,
Dainė Quinn, Pranas Pranckevičius,
Kostas Stankus ir Kęstutis Sušinskas. Revizijos komisija taip pat
sutiko dar metus dirbti. Jie kooptavo
dar vieną narę - Teresę Kazlaus
kienę. Naujajai valdybai palinkėta
sėkmės rūpinantis šiais namais,
kurie yra tikras pasididžiavimas
Čikagos ir apylinkių ateitininkams.
Namuose randa prieglobstį jau
nučiai ateitininkai, moksleiviai atei
tininkai, kultūriniai bei religiniai
renginiai, šeimos šventės bei šokių
grupės. Jau daug metų juose vyksta
adventiniai susikaupimai ir Gavė
nios rekolekcijos. Didžiuojamės na
mais, dėkojame darbščiai jų valdybai
ir visiems Ateitininkų namų na
riams ir rėmėjams.

Juozas Baužys, Pranutė Domanskienė,

ateitininkų

%

namuose

vyksta įvairiausios konfe
rencijos, susirinkimai, mal
dos

būreliai,

posėdžiai,

pobūviai ir šeimų šventės.
Kviečiame visus Ateitinin
kų* namų narius ir jų orga
nizacijas naudotis Šiais na
mais.
Ateitininkų namai yra išlai
komi narių darbais ir au
komis. Kviečiame jus visus
[sijungti j narių eiles. Na
riais tampa žmonės, paau
koję $200 ar daugiau.

Ateitininkų namai yra jūsų
namai! Jauskitės kaip na
mie - naudokitės jais ir
išlaikykite juos!
Ateitininkų namai
Ateitis Foundation
12690 S Archer Road
Lemont, f L 6 0 4 3 9
Aplankykite Ateitininkų
namus internete:

www.atnamai.org

Piešinys šio puslapio
viršutiniame kampe —
„Durų sargas" dail. Astos
Razmienės. Tai detalė iš
Ateitininkų namų Įėjimo. Šj
piešinį ir kitus galite įsigyti
proginių kortelių forma.
Užsisakykite apsilankę internetiniame puslapyje:
www.atnamai.org

Stipendijos magistro ir
doktorato studijoms

Nuotraukoje: Ateitininkų namų, Lemont, metiniame susirinkime kovo 5 d. buvo išrinkta naujoji valdyba. Iš kairės pirmoje
eilėje Dainė Quinn, Irena Polikaitienė, Vida Maleiškienė, Raminta Marchertienė, Daina Čyvienė. Antroje eilėje iš kairės
Kęstutis Sušinskas, Rima Polikaitytė, Loreta Grybauskienė, Pran»s Pranckevičius, Kostas Stankus.

Lietuvių katalikų mokslo aka
demija skina stipendijas paremti
studentus siekiančius magistro ar
daktaro iaipsių. Susidomėję yra
prašomi kreiptis \ Lithuanian
Catholic Academy of Sciences,
Inc. 37 Mary Crest Drive, Putnam,
CT 06260
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KRISTAUS POKALBIS SU GRAIKAIS
KUN. VIKTORAS
RIMŠELIS, MIC
Buvo tai prieš paskutines Ve
lykas Jeruzalėje, kai graikai kreipėsi
į Pilypą, prašydami parodyti jiems
Jėzų. Jie norėjo su Jėzumi susipažin
ti, nes apie Jį Jeruzalėje girdėjo daug
pasakojimų, kaip J i s gydė, kaip
prikėlė Betanijoje iš numirusiųjų
Lozorių, Marijos ir Mortos brolį. Tie
graikai buvo maldininkai, o gal žydai
iš Graikijos, atkeliavę į Jeruzalės
šventyklą per Velykų šventes Dievo
pagarbinti. Apaštalai Andriejus ir
Pilypas pranešė Jėzui, kad piligri
mai iš Graikijos nori Jį pamatyti.
Nedaug dienų buvo belikę prieš
šventes. Tai buvo paskutinės Jėzaus
gyvenimo šioje žemėje dienos ir Jis
žinojo, kad tie piligrimai Jį matys
kenčiantį, nešantį kryžių, prikryžiuotą ir mirštantį. Jėzus m a t ė savo
dvasioje, kad tiems graikams, kaip ir
visai žmonijai, nebus aišku, kodėl
Jis, didysis geradaris, galingas dar
bais ir žodžiu, turėjo kentėti ir mirti
visai nekaltas.
Jeigu J i s Dievas, tai d a r labiau
neaišku, kodėl Jam reikia kentėti ir
mirti. Taigi, graikai, kurie greičiau
sia buvo girdėję savo filosofų išve
džiojimus apie kančią ir mirtį, bus
liudininkai Didžiojo penktadienio
įvykių Jeruzalėje. K r i s t a u s siela
buvo apsunkinta kančios ir mirties

nujautimu. Jis davė lyg ir atsakymą
graikams, kurie matys Jo kančią ir
klaus, kodėl taip atsitiko.
Kristaus kalbos, palyginimai ir
atsakymai į klausimus yra labai
paprasti, paimti iš žmonių gyvenimo
arba kasdieniškų apraiškų pasauly
je, kurį Jo Tėvas sukūrė. Su graikais
kalbėdamas, Jėzus jų neklausė, iš
kur jie atėjo, ir nepasakojo apie savo
kilmę, kad Jis yra Mesijas, ar yra
Marijos Sūnus iš Nazareto. Kančios
ir mirties išvakarėse J i s jiems
pradėjo dėstyti apie prasmę gyvybės,
kuri turi apmirti, kad duotų gausių
vaisių. Jis sakė, jog atėjo valanda,
kad b ū t ų pašlovintas Žmogaus
Sūnus, bet pirma Jis turi numirti.
„Jei kviečių grūdas nekris į žemę ir
neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei
apmirs, jis duos gausių vaisių" (Jn.
12, 24).
Kristaus pokalbis su graikais,
kokį mes randame aprašytą evan
gelijoje yra labai trumpas ir pavaiz
duotas tik keliais sakiniais. Bet tai
buvo, kaip mes šiandien pasaky
tume, filosofinis pokalbis apie blogio
problemą pasaulyje. Grūdo apmiri
mo ir sunykinimo eigą, kad būtų iš to
gausių vaisių, r a n d a m e gamtoje.
Visa medžiaga nuolat keičiasi. Že
mesnė gyvybė gyvena dėl aukštesnės
gyvybės. Vidinis judėjimas kiekvieną
gyvybę priveda prie mirties. Kas tik
šiame pasaulyje gimė, tai šiame

Ant kelio stovėjo dengtas sunkvežimis, aplink
jį spietėsi būrelis medžiotojų, kalbančių vokiškai...
Atrodė, jie jau ruošiasi išvykti. Ant pilko asfalto
pastebėjau kraujo lašus — tarsi išbarstytus rubinų
karolius... Jaučiau, kad briedžiai ten, tame deng
tame sunkvežimyje. Už valiutą vokiečiams kažkas
pardavėjų gyvybes, miškų tyloje palikęs tik liūdesį
ir tuštumą.
... Eilę metų kvartalinėje linijoje takeliu mane
palydi tik tyla... Ąžuoliukų jaunuolyne kartais
sušlama pralėkdami vėjai, ir aš pažvelgiu ten su
viltimi vėl išvysti briedžius... deja!... Vis labiau
retėja ir tuštėja kertama giria, vis dažniau ne
paukščių balsai, o pjūklų kauksmas ataidi miškais,
skaudžiai atsiliepdamas širdyje. Veltui laukčiau
kažko ar dairyčiaus pėdsakų smėlėtoje linijoje:
nauji laikai bėgdami su savimi nusinešė viską, kas
buvo miela ir brangu širdžiai... Tiesa, netoli
stotelės aukštose eglėse susisuko lizdą kranklių
pora... Kiekvieną kartą prisėdus stotelėje ant suole
lio, jie piktai kranksi, knaibo ir mėto žemyn kanko
rėžius, matyt piktinasi mano buvimu... Ir jie teisūs:
čia jų karalystė, jų namai!

K

ai baigiau Alantos vidurinę mokyklą, man
buvo septyniolika. Kokia aš tuomet buvau?
Išdykusi, aukšta, labai liesa ištįsėlė, ilgomis
šviesiomis kasomis, tikinti, kad pasaulyje yra teisy
bė, kad meilė privalo būti tyra ir šviesi, kad žmonės
yra geri ir galima jais pasitikėti... Nuo to atmintino
vakaro, kai šokome išleistuvių vakare praėjo nei
daug, nei mažai — penkiasdešimt metų! Laikas lyg
srauni ir nesulaikoma upė jau nusinešė viską, kam
tuomet buvo ruoštasi ir kuo tikėta... Šiandien va
žiuoju švęsti' mokyklos baigimo penkiasdešimtmetį
ir tik liūdnai šypsausi... Kas pasikeitė, kokia aš da
bar esu? Ir ta ir jau visai kita! Per mano širdį jau
pervažiavo sunkūs gyvenimo ratai, skausmas veide
įrėžė raukšles ir sieloje paliko randus... Tuomet,
prieš pusę amžiaus nuo Alantos kalno žvelgiau į
mėlynuojančius tolius, ir jie man atrodė tokie vilio
jantys, tokie paslaptingi, daug žadantys! Su neri
mu laukiau to,kas įvyks! Dabar až žinau, ką slėpė
tos mėlynuojančios tolumos! Kai ramiai žvelgiu į
ant kalno rymančią baltabokštę bažnyčią, kapinių
kalnelį, karklais ir žilvyčiais apaugusius Virintos
krantus, gerai žinau, kad viskas jau įvyko ir
nebepasikartos, kad viskas aišku ligi pabaigos...
J a u nieko nebepakeisi, nebepataisysi, belieka
susitaikyti su tuo. nors dabar gal gyventum kitaip.
Žmogaus dalia. deja. po aukštu dangumi žeme

pasaulyje turi ir numirti. Žmogus
taip pat, kiek yra surištas su šiuo
pasauliu, turi, kaip ir visi gyvieji
kūriniai, numirti. Iš čia seka skaus
mas, kentėjimai, o dažnu atveju
žmogaus nepasitenkinimas ir nusi
vylimas pasaulio tvarka.
Dievo nepažįstančiam žmogui ne
tiek yra problema ar Dievas yra, ar
Jo nėra, bet jam nepriimtinas Die
vas, kuris sukūrė pasaulį, kuriame
yra tiek daug blogio. Jeigu Dievas
yra ir Jis gerasis Tėvas, tai kodėl Jis
sukūrė tokį nepriimtiną pasaulį?
Nepatenkintas tokia tvarka, žmogus
sako, kad geriau būtų, jei Dievo visai
nebūtų, ir daro išvadą, kad gal J o iš
tikrųjų ir nėra. Yra net susidariusi
viešoji nuomonė, kad žmonės, su
laukę 40 metų amžiaus, jei jie tiki
Dievą, yra psichiškai nesveiki. O
psalmininkas Šv. Rašte sako, kad
kvailys tarė savo širdyje, jog n ė r a
Dievo. Viskas liudija apie Dievo bu
vimą — ir saulės šviesa, ir žemės
trauka, ir visa pasaulio t v a r k a .
Kiekvienas žmogus turi aukščiau
sios būties nujautimą, — kaip filoso
fas Kantas sako, apie Dievą liudija
vidinis sąžinės balsas ir visas
žvaigždėtasis dangaus skliautas.
Kristus niekad neįrodinėjo Die
vo buvimo. Jis pasaulio tvarką pri
ėmė, kaip savo Tėvo dangiškai kara
lystei kurti nustatytą kelią. Pa
saulyje vykstančių visų apraiškų
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praeiti vieną vienintelį kartą.
šlipu Alantoje ir pro šventorių takeliu einu
aplankyti saviškių ir pažįstamų. Atvažiavau
išvakarėse, noriu aplankyti tėviškę ir pakvėpuoti
oru, kuris visuomet mane atgaivina, tarsi žemė,
kurioje užaugau, iš naujo suteiktų jėgų... Per pen
kiasdešimt metų ir kapinės išaugo, išsiplėtė! Jos
jau siekia šventorių, o paminklų akmenys — vis
daugiau pažįstamų vardų... Leidžiuosi žemyn —
maniškiai ten, pačioje pakalnėje... Sustoju prie
Juozo kapo ir net netikiu, kad taip seniai jo nėra
tarp gyvųjų... Ten, prie takelio iš juodo marmuro
žvelgia malonus, dar jaunas Gijūniškio šeimi
ninkės veidas: ji kažkada mane alkaną vaišino
kepta višta, kurią visą viena suvalgiau, o mamai
teko rausti dėl manęs. Štai ir partizanų kapai, visi
tokie vienodi po mažais akmeniniais kryžiais. Juk
juos visus pažinojau! O, kiek čia kaimynų, visas
Pavirinčių kaimas atkeliavęs! Kas juos visus
besuskaičiuos? Čia ilsisi ir pirmasis mano mokyto
jas Mykolas Šeduikis, mokęs ir mano Mamą ir dar
daugelį kartų išleidęs pro mokyklos slenkstį... O
koks smuikininkas jis buvo, kokius paveikslus pie
šė!... Net ir marmuro luite sustingusį mokytojo vei
dą gaubia vidinė šviesa, jo paskleista pasaulyje!...
Yra žmonių, kurių sielos spinduliuoja ir iš
kapų tylos!
Pavakarys. Kapinėse tvyro ramybė. Kažkur
laukuose mukia galvijai, skamba kibirai, prislopin
ti žmonių balsai. Prie mano šeimos kapojau sklei
džia žiedus rožės, ant kapo kauburėlio švelniai
prigludę taip Mamos megtos violetinės našlaitės.
Juk čia baigsis ir mano kelionė! Prisėdu, pasi
meldžiu tyloje. Kaip gera čia pabūti, įsiklausyti į
vakaro garsus, pamąstyti apie tai, kas buvo, pra
ėjo... Sėdžiu ilgai, įsižiūrėjusi į tolumoje mėlynuo
jančius tėviškės miškus, tarsi nesiryždama palikti
šio Ramybes uosto. Kada, nors nebereikės iš čia
išeiti, nebereikės sugrįžt; i kartais jau nebemielą
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mes gal niekad ir neišaiškinsime.
Kodėl gėlės t a i p gražiai pavasarį
žydi ir rudenį vėl turi išnykti, kodėl
paukščiai ir gyvuliai turi mirti vi
siems a m ž i a m s , yra tik vienas atsa
kymas, kad tokia yra tvarka, taigi,
tokia Dievo valia. Kai Dievo Sūnus
įsikūnijo ir tapo žmogumi, J i s pri
siėmė taip p a t savo kūnu tą bendrą
gamtos procesą. Jis turėjo pereiti
kančios ir mirties kelią, kad būtų
i š a u k š t i n t a s ir pašlovintas. Savo
kančia ir m i r t i m i K r i s t u s visus
p a t r a u k ė prie savęs. Graikams Jis
sakė: „Kai būsiu pakeltas nuo žemės,
visus p a t r a u k s i u prie savęs" (Jn. 12,
32). Mirtis y r a žmogaus gyvybės
kaina, k u r i a Kristus visą žmoniją
atpirko ir gavo m u m s dangaus kara
lystės paveldėjimą. Be vilties įeiti į
amžiną gyvenimą, mažai žmogaus
širdį džiugina šio pasaulio šviesa ir
džiaugsmai. Kristaus kančia, mirtis
ir prisikėlimas iš numirusiųjų liudi
ja, kad žemiškasis gyvenimas y r a tik
p r a d ž i a m ū s ų tikrojo gyvenimo,
k u r i s b u s draugystėje su Dievu.
Žmogaus kentėjimai yra, k a d jis
amžinybėje t u r ė t ų kankinių garbę, ir
mirtis, kad jis keltųsi iš numirusiųjų
a m ž i n a m gyvenimui. P a t s Dievas
buvo pasiilgęs žmogaus kančios ir
mirties patyrimo. Todėl ne veltui
mes kasdien ragaujame to patyrimo,
kaip ne veltui grūdas krenta į žemę
ir miršta.

širdžiai triukšmą, kaskart vis svetimėjantį pasaulį.
Kodėl nebeskamba varpai vakaro „Viešpaties
Angelui"? Aš labai mėgau vakaro varpų muziką,
skelbiančią, kad diena baigėsi, kad laikas vakaro
susikaupimui, poilsiui ir maldai... Varpai — tarsi
amžinybės aidas!...
Pakylu: laikas eiti! Iki Naujasodžio, kur vi
suomet apsistoju nakvynei — geri trys kilometrai.
Rytoj — didelė šventė, sutiksiu draugus, nematy
tus ištisus penkiasdešimt metų (tiesa, kai kuriuos
iš jų buvau sutikusi). Naujasodyje, buvusiam
Alantos dvare, gyvena Aldona, kuri nupirko mano
tėviškės namus. Tuose namuose negyvena niekas:
jie skirti poilsiui po žemės darbų ar šventėms.
Galbūt ten būtų įsikūręs Aldonos sūnus Robertas,
bet jis žuvo autoavarijoje.
Aldona sukiojasi kieme, ruošiasi važiuoti
melžti karvių į Pavirinčius; mano senelių žemė
dabar priklauso jai. Žemės man negrąžino, tačiau
Aldonai buvo leista savąja čia persikelti iš
Labanoro...
— Gal nori savo n a m u s aplankyti? Pamatysi,
kaip gražiai mes juos suremontavome, išdažėme!
Važiuokime, jei nesi labai pavargusi!
išku, aš noriu aplankyti tėviškę, pakvėpuoti
gimtųjų laukų oru, tyliai glustelėti prie
brangių vietų, paliesti duris, sienas, pažvelgti pro
langą, prisėsti prie didelio apvalaus stalo, likusio iš
anų laikų. Iki tėviškės — pora gerų kilometrų, tad
važiuojame automobiliu. Vakaras nuostabiai gra
žus, kaip ir kadaise būdavo, besibaigiant gegužei.
Balta migla šlaistosi virš tuščių laukų, kur kadaise
buvo kaimynų sodybos, žydėjo sodai. Nebėra nei
sodybų, nei sodų, nei kaimynų... Miško jaunuoly
nas žengia vis arčiau ir arčiau, tarsi norėdamas
paslėpti praeitus gyvenimus. Aukštos, šimtametės,
dar Senelio tėvų sodintos liepos saugo tyloje sken
dintį namą, o mėnulio pilnatis žvelgia pro jų šakas,
iškilmingai ir liūdnai... Nebėra seno sodo: obelys
paseno, neprižiūrimos sulaukėjo, ir naujieji savi
ninkai jas iškirto. Iššalo ir vyšnių sodas.

A

Sugirgžda senos, retai varstomos durys, pajuo
dusios nuo drėgmės ir laiko... O viduje jau viskas
pasikeitę! Dairausi ir nepažįstu senų kambarių
sienų! Viskas nauja! Viskas žvilga, kvepia dažais,
puikuojasi nauji baldai ir naujos langų užuolaidos!
Tik senasis stalas — tas pats! Tai ant jo kažkada
senelė tiesdavo baltut baltutėlę staltiesę šventėms!
Tarsi paminklas praeičiai — kambario kampe
tebestovi senas pianinas, kurio stygos surūdijo ir
sutruko, o klavišai nuo drėgmės atsiklijavo ir
pajuodo
Bus daugiau.
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Sostinėje piketavo greitosios
pagalbos darbuotojai

Emigracija: paskutinis lietuvis mirs 2560-aisiais?
Atkelta iš 1 psl.
metus iškeliavo per trečdalį milijo
no. Tačiau įvairiais skaičiavimais
iš tiesų emigruoti galėjo du ar tris
kartus daugiau žmonių nei rodo ofi
cialūs skaičiai.
Pilietinės visuomenės instituto
Tarptautinių programų direktoriaus
Mantas Adomėnas sako, kad realus
pernai emigravusių žmonių skaičius
yra per 40,000
Nebeliks lietuvių

Greitosios medicinos pagalbos stoties profsąjungos narių protesto akcija.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, kovo 17 d. (BNS) —
Prie Prezidentūros penktadienį maž
daug pusšimtis žmonių protestavo
prieš Vilniaus greitosios medicinos
pagalbos stoties privatizavimą.
Piketuotojai laikė plakatus su
užrašais: „Į Europą su suplyšusiais
chalatais", „Mes mažiausiai įvertin
t a tarnybos 112 grandis", „Mūsų at
lyginimais vertinama žmonių svei
kata", „Prezidente, gelbėkite greitu
kę".
Piketo metu prie Prezidentūros
stovėjo greitosios pagalbos automo
bilis, kuris kartais vis įjungdavo si
reną.
Vilniaus miesto greitoji medici
nos pagalbos (GMP) stoties medici
nos darbuotojų profesinės sąjungos
pirmininkas Tadeušas Rodzas sakė
žurnalistams, kad reikalaujama ne

privatizuoti G M P stoties ir neskai
dyti jos į a t s k i r a s dalis, padėti pa
dengti d a u g i a u nei 3 mln. litų sie
kiančias skolas, kurios susidarė dėl
neteisingo G M P administracijos ir
savivaldybės valdymo.
P a s a k T. Rodzo, prezidento pra
šoma priversti valdininkus veikti pa
gal įstatymus. „Kad savivaldybė bū
tų ne savivalės institucija, o žmo
nėms t a r n a u j a n t i tarnyba", — pa
brėžė profsąjungos vadovas.
K a r t u j i s pripažino, k a d stotis
greitąją medicinos pagalbą teikia ne
be sutrikimų.
„Mes nemanome, kad įspūdin
gai gerai dirbame, žiniasklaida rašo,
kad greitosios pagalbos t e n k a laukti
po keturias penkias valandas. Mus
j a u vadina n e greitoji, o lėtoji", —
pripažino T. Rodzas.

Nepageidaujami stebėtojai rinksis pasienyje
Vilnius, kovo 17 d. (BNS) —
Minsko režimo nepageidaujami ste
bėtojai Baltarusijos prezidento rin
kimų dieną ketina rinktis prie Lietu
vos sienos"su šia šalimi, taip išreikš
dami protestą prieš demokratijos
Baltarusijoje suvaržymą.
„Kai kurie žmonės ketino stebė
ti rinkimus Baltarusijoje, tačiau ne
gavo vizų. Jie nori išreikšti savo so
lidarumą su demokratinėmis Bal
tarusijos jėgomis ir tą lemiamą aki
mirką būti greta Baltarusijos. O sie
na pasirinkta kaip simbolis", — sakė
Jungtinio Baltarusijos iniciatyvų
centro (JuBIC) valdybos narys To
mas Tomilinas.

P a s a k jo, akcija „Belarus, welcome to Europe" tuo pat metu vyks ir
Ukrainoje bei Lenkijoje. Akcijos da
lyviai ketina suręsti simbolinę tvorą,
simbolizuojančią Baltarusijos izolia
ciją, ir ją įveikti.
Rengėjai tikisi, kad akcijoje da
lyvaus ir Seimo nariai, ketinę stebėti
Baltarusijos prezidento rinkimus,
bet negavę vizų, taip pat Lenkijos,
Danijos ir kitų ES šalių pilietinių
iniciatyvų atstovai.
Mažiausiai penkios redakcijos iš
Lietuvos nusprendė siųsti į Baltaru
siją savo atstovus, nors oficialusis
Minskas perspėjo, kad neužtikrins
užsienio žurnalistų saugumo.

* Penktadienį
pirmosiose
Lietuvos futbolo
federacijos
(LFF) t a u r ė s t u r n y r o a š t u n t f i n a lio r u n g t y n ė s e šalies vicečempio
nas Kauno FBK „Kaunas" sostinės
„Sportimos" manieže 3:0 nugalėjo
Šiaulių „Šiaulius". Du įvarčius nu
galėtojams pelnė nuo antrojo kėlinio
pradžios žaidęs lenkas Arkadiusz
Klimek, vieną — po pertraukos
rungtyniavęs kitas puolėjas Gvidas
Juška.
* Lenkijos sostinėje vykstan
č i a m e XXIII t a r p t a u t i n i a m e F e lix S t a m m a t m i n i n i o b o k s o t u r 
n y r e trečiąsias vietas iškovojo Ma
rius Narkevičius bei Vitalijus Su
bačius. Penktadienį pusfinalyje M.
Narkevičius (svorio kategorija iki 60
kg) 9:26 pralaimėjo į finalą iškopu
siam ringo šeimininkui Marcin Lę-

gowski, o V. Subačiui (91 kg) pusfi
nalyje be kovos buvo įskaitytas pra
laimėjimas prieš lenką Lukasz Janik. Turnyre Lenkijos sostinėje iš vi
so dalyvavo penki Lietuvos boksinin
kai.
* 24-ą r e z u l t a t y v ų p e r d a v i m ą
54-ose N H L r e g u l i a r i o j o s e z o n o
r u n g t y n ė s e a t l i k o D a i n i u s Zubr u s , t a č i a u lietuvio Washington
„Capitals" ketvirtadienį svečiuose
4:5 pralaimėjo šešių nesėkmių iš ei
lės seriją nutraukusiai New York
„ R a n g e r s " komandai su Dariumi
Kasparaičiu. Po D. Zubraus perdavi
mo antrajame kėlinyje įvartį pelnė
Chris Clark ir svečiai išsiveržė j
priekį 4:3. Gynėjas D. Kasparaitis
per 20 su puse minutės blokavo du
varžovų m e t i m u s bei išven~e h n d u
minučių.

„Tai rodo, kad nuo 1990 metų
išvyko daugiau nei 400,000 piliečių.
Paguodžiantis dalykas, k a d vyksta
reemigracija — išvykusieji grįžta,
tačiau šis skaičius lieka neigiamas.
Sudėjus lietuvių didesnį mirtingumą
nei gimstamumą su migracija,
paskutinis lietuvis turėtų išmirti
apie 2560 metus", — Seime vykusio
je emigracijos klausimams skirtoje
konferencijoje teigė M. Adomėnas.
J o manymu, reikia imtis skubių
ir pakankamai radikalių priemonių.
Reikalinga strateginė vizija, tačiau
tokios, jo manymu, dabartinė Vy
riausybė neturi.
Pablogės ekonomika
„Po dešimties metų gyvenimas
Lietuvoje turėtų gerėti dėl uždelsto
ekonomikos augimo pasekmių. Dar
bo jėgos migracija nuolat didėdama
vis dėlto turėtų darytis legalesnė ir
kurį laiką stabtelėti ir nebeaugti. Iš
vykstant specialistams, Lietuva ne
trukus turėtų prarasti inovacinį ir
technologinės plėtros potencialą, to
dėl taptų nebepalanki nei investici
joms, nei naujos kartos ekonomikai,
tai lydėtų ekonominė ir socialinė
depresija, kuri paskatintų emigraci
nius procesus", — tokį pesimistinį
Lietuvos scenarijų prognozuoja M.
Adomėnas.
Reikalinga nauja institucija
Pasak jo, jei bus imtasi skubių
priemonių migracijai sumažinti, po
dvidešimties metų migracijos mastai
pasiektų 1998-1999 metų lygį ir to
liau galbūt šiek tiek mažėtų. M. Ado
mėnas teigia, jog būtina įkurti insti
tuciją, kuri koordinuotų visus veiks
mus, susijusius su emigracija.
Tarptautinės migracijos organi
zacijos Vilniaus biuro vadovė Audra
Sipavičienė sako, kad pagal oficialią
statistiką per nepriklausomybės me
tus iš Lietuvos išvyko 334,000 žmo
nių. Populiariausios šalys tarp emi
grantų buvo Anglija, Airija, Vokie
tija, Ispanija, Jungtinės Amerikos
Valstijos, Rusija.
Tyrimų duomenimis, 16.2 proc.

šalies gyventojų ketina išvykti iš
Lietuvos, daugiausiai iš jų jaunimas
ir aukštos kvalifikacijos specialistai.
Du iš trijų besimokančiųjų ketina
išvykti į užsienį.
Skatina e k o n o m i n i a i
veiksniai
Pasak A. Sipavičienės, dažniau
siai migraciją skatina ekonominiai
socialiniai veiksniai, geresnės karje
ros galimybės, migrantų tinklai ir
mitai apie migraciją. „Žmogus iš
kaimo į Vilnių negavęs konkretaus
pasiūlymo nevažiuoja, o iš Vilniaus į
Londoną važiuoja ir laukia, kol juo
kas pasirūpins", — aiškina A. Sipa
vičienė.
Anot Tarptautinės migracijos or
ganizacijos Vilniaus biuro vadovės,
jau jaučiamas darbo jėgos trūkumas,
taip pat nemažai tėvų emigruodami
palieka vaikus Lietuvoje. Tačiau pa
stebima tendencija, k a d tėvai vaikus
vėliau išsiveža į užsienį, vadinasi,
grįžti neketina.
Migracijos g r a n d i n ė
Kauno technikos universiteto
doktorantė Aušra
Kazlauskienė
teigė, kad išvykstančių skaičius
nemažėja, t y r i m a i parodė, kad
išsilavinę žmonės įsijungia į migraci
jos grandinę — vienas apklaustasis
per metus nurodė pritraukęs 0.9
naujo migranto.
P a s a k jos, d a u g u m a išsilavi
nusių išvykstančiųjų t u r i aukštesnį
nei bakalauro išsilavinimą, ketvir
tadalis išvyko studijuoti. Pasak jos,
emigracijai sustabdyti reikia imtis
radikalių priemonių, gerinti mate
rialinę tyrimų bazę, didinti finansa
vimą.
Sugrįš p a g e r ė j u s s ą l y g o m s
A. Kazlauskienės teigimu, žmo
nės išreiškė didesnį polinkį grįžti ne
gu negrįžti, o darbo perspektyvos
stoka lemia tai, kad žmonės kol kas
negrįžta.
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun
gos valdybos pirmininkė Dalia Henke sakė, kad jeigu b u s sukurtos ge
resnės gyvenimo sąlygos Lietuvoje,
jaunimas labai greitai sugrįš.
Tautinių mažumų ir išeivijos de
p a r t a m e n t o direktorius A n t a n a s
Petrauskas sakė, kad pastaruosius
dvejus metus vyksta lietuvių ben
druomenių struktūrizacija, kuri lei
džia teikti joms paramą.
Pasak jo, Vyriausybė, Seimas
sutelkę visas savo galimybes turi pa
kelti atlyginimus, padidinti pensijas,
sumažinti gydymo išlaidas, pagerin
ti gydymo paslaugų kokybę.

JAV domina reaktoriaus statybos
Vilnius, kovo 17 d. (BNS) —
JAV domina Lietuvos ir kitų dviejų
Baltijos šalių planai Ignalinoje sta
tyti naują branduolinį reaktorių.
Tuo įsitikinęs JAV komercijos
departamento sekretoriaus pava
duotojas Europos reikalams Eric
Stewart, šią savaitę viešintis Lie
tuvoje, rašo dienraštis „Verslo ži
nios".
„Kadangi JAV ketina statyti
naujus reaktorius, norėtume su Lie
tuva palaikyti šia tema dialogą", —
sakė jis.
Jo teigimu, tarp JAV ir Lietuvos
nėra prekybinių ginčų, o kartais ky
lantys Washington ir Briuselio nesu

tarimai dėl muitų nėra tokie reikš
mingi.
Gegužės 22-26 dienos Lietuvoje
lankysis apie 100 JAV bendrovių ats
tovai, norintys užmegzti ryšius su
vietos verslininkais. Amerikiečius
taip pat domina investicijos į aukš
tųjų technologijų — farmacijos, bio
technologijų, lazerių — pramonę.
Baltijos šalių premjerai yra priė
mę politinį sprendimą dėl naujo
branduolinio r e a k t o r i a u s statybų.
Susitarimo memorandumą dėl pasi
rengimo reaktoriaus statybai kovo
pradžioje pasirašė ir Lietuvos, Lat
vijos bei Estijos energetikos bendro
vės.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentorų pranešimais;

Irakiečius kausto naujos baimės
B a g h d a d , kovo 17 d. („ReutersTBNS) — Praėjus trejiems me
tams nuo to laiko, kai įsiveržusios į
Iraką Jungtinių Valstijų pajėgos nu
vertė Saddam Hussein, irakiečiams
neduoda ramybės vienas rūpestis —
kaip išlikti gyviems.
Kasdien g r e s i a mirtis
„Kasdien jaučiuosi taip, tarsi
laukčiau eilėje mirti", — sakė vienas
Baghdad teisininkas, k u r i s nesutiko
pasakyti savo pavardės.
Artėjant kovo 20 dieną mini
moms įsiveržimo m e t i n ė m s , naujie
nų agentūra „Reuters" paklausė ke
lių dešimčių irakiečių, ar dabar jų
gyvenimas pagerėjo. D a u g u m a jų
buvo paniurę, geriausiu atveju —
dvejojantys, nes s e n a s baimes pa
keitė naujos.
Ketvirtadienį į pirmąjį posėdį
susirinkusio parlamento laukia di
džiulė užduotis.

gruodžio rinkimai, beveik neliko.
Vien per tris pastarąsias dienas
religinis k a r a s Baghdad pareikalavo
daugiau kaip šimto aukų.
P a v a r g ę n u o kraujo
Palyginti rami kurdų gyvenama
šiaurė, maištingieji sunitų vakarai,
religiniu požiūriu nevienalytės, bai
mės persmelktos Baghdad gatvės ir
pietinės šiitų teritorijos, kadaise
kentėjusios nuo Saddam Hussein —
visi jaučiasi pavargę nuo kasdien lie
jamo kraujo.
D a u g u m a žmonių kalba apie
smurtą, kuris pareikalavo dešimčių
tūkstančių gyvybių ir aplenkė tik ke
lias šeimas. Daugelis nusiteikę pe
simistiškai, kaip ir jau minėtas tei
sininkas iš Baghdad, per vieną iš
puolimų, surengtą po vasario 22 die
ną įvykusio šiitų šventyklos sprogi
mo, netekęs mylimo žmogaus.
N e m a t o demokratijos

Laisvė ž u d y t i
„Saugumo prasme anksčiau gy
venimas buvo kur k a s geresnis, —
Basroje, svarbiausiame Pietų Irako
naftos pramonės centre, sakė 45 me
tų verslininkas Adei Hussein. — Ta
čiau ekonomiškai k u r k a s geriau da
bar".
Šalies šiaurėje, s m u r t o krečia
mame Kirkuk naftos gavybos mies
te, darbininkas Ali S a l m a n sakė:
„Prieš karą buvo k a n k i n a m a ir žu
doma slaptai. Dabar visa tai daroma
viešai. Laisvė s u p r a n t a m a kitaip:
dabar esi laisvas ir gyventi, ir žu
dyti".
Ties p i l i e t i n i o k a r o riba
Politikams tebesiginčijant dėl
bendros nacionalinės vyriausybės
sudarymo ir dėl kilusios religinio
smurto bangos Irakui a t s i d ū r u s ties
pilietinio karo slenksčiu, atsargaus
optimizmo, kurį pagimdė be kraujo
praliejimo apsiėję praėjusių metų

„Kur t a naujoji demokratija?
Kodėl mums visa tai nutinka? — re
toriškai klausė 57 metų Hamad Farhan Abdulla, piečiau Baghdad gy
venantis ūkininkas, atvykęs į miesto
lavoninę ieškoti sūnėno palaikų. Jis
baiminasi, kad giminaitis tapo smo
gikų būrių auka.
„Mirties šmėkla mus persekioja
visur, — sakė 45 metų mokytojas
Thanaa Ismail, gyvenantis šiitų do
minuojamame Divanija mieste ša
lies pietuose. — Aš sergu vėžiu ir
man reikia gydytis Baghdad, tačiau
saugumas taip pablogėjo, kad turė
j a u praleisti dalį procedūrų".
Valdant S. Hussein žmonės gy
veno bijodami, kad naktį į jų duris
nepasibelstų saugumas. To paties
žmonės bijo gyvendami naujojoje
„demokratijoje", tik šįkart svečias
gali būti iš smogikų grupuočių.
Pripažįstama, kad išaugo atlygi
nimai, užplūdo plačiai vartojamos
prekės, bet dėl nuolatinio elektros
stygiaus jomis sunkoka naudotis.

Prancūzijoje prasidėjo riaušės
Paryžius,
kovo
17
d.
(AFP/BNS) — Prancūzijoje šimtams
tūkstančių studentų protestuojant
dėl vyriausybės planų reformuoti
darbo santykius, ketvirtadienį smur
tas ėmė intensyvėti — demonstran
tai vartė automobilius ir svaidė pa
degamąsias bombas į policininkus,
kurie juos vaikė ašarinėmis dujomis
ir vandens patrankomis.
Po demonstrantų susirėmimo su
policija Paryžiaus Sorbonos aikštėje,
kuris kilo po protesto demonstra
cijos, anksti penktadienį viskas šiek
tiek aprimo.
Protestuotojai taip p a t niokojo
kavines, o po susirėmimo šioje netoli
Sorbonos universiteto
esančioje
aikštėje sklaidėsi ašarinių dujų rū
kas ir degė knygynas.
Per susirėmimus sostinėje buvo
sužeisti 46 pareigūnai, kurių 11 bu
vo paguldyti į ligoninę, d a r keliolika
policininkų sužeista p e r incidentus
kituose miestuos.
Vidaus reikalų ministrą.- Nico-

las Sarkozy dėl riaušių kaltino ka
ringai nusiteikusius elementus, pra
dedant kraštutiniais kairiaisiais ir
baigiant kraštutiniais dešiniaisiais,
įskaitant „chuliganus" iš Paryžiaus
priemiesčių, kur agresyvios demons
tracijos vyko pernai.
Ministras informavo, kad visoje
šalyje buvo suimta 300 asmenų.
Protestai buvo organizuoti dėl
siūlomų Pirmojo darbo sutarčių
(CPE), kurios vertinamos prieštarin
gai ir yra aktualios jaunimui.
Profesinės sąjungos, studentų
organizacijos ir kairiųjų pažiūrų po
litikai sako, kad CPE, kurios per pir
muosius dvejus metus gali būti nu
trauktos be jokio paaiškinimo, yra
leidimas samdyti ir atleisti žmones
kada panorėjus, ir reikalauja jas at
šaukti.
Premjeras
Dominique
:P
Villepin, kuris šį planą vadino svar
bia priemone kovojant .su jaunimo
nedarbu, susidūrė su rimčiausiu sa
vo kadencijos išbandymu

EUROPA
HAGA
Nėra jokių požymių, kad Slobodan Miloševič būtų nunuodytas ar
gėręs jam neskirto antibiotiko rifampicino, rodo toksikologiniai tyri
mai. „Kol kas neaptikta jokių nunuodijimo požymių", — sakė teisėjas
Fausto Pocar ir pridūrė: „Norėčiau
pabrėžti, kad tai — dar ne galuti
niai rezultatai". Buvęs Jugoslavijos
prezidentas, kuris sirgo širdies liga
ir kurio kraujospūdis buvo labai
aukštas, mirė šeštadienį vos keli
mėnesiai prieš tai, kai Hagoje įsi
kūręs tribunolas turėjo paskelbti
sprendimą jo byloje dėl karo nusi
kaltimų. Preliminariose skrodimo
išvadose sakoma, kad jo mirties
priežastis buvo infarktas.
TALINAS
Šią vasarą Taline laukiama di
džiulio turistų antplūdžio. Progno
zuojama, jog kruiziniais laivais į
Estijos sostinę atvyks rekordinis tu
ristų skaičius — per 300,000 užsie
niečių. Valstybinio susivienijimo
„Tallinna Sadam" tvirtinu, šiemet
Talino uoste turėtų švartuotis dau
giau nei 300 kruizinių laivų. Be to,
jų sulauks ir Saaremaa sala. At
plaukusieji turistai Estijos sostinėje
paprastai išbūna 4-6 valandas ir iš
leidžia po daugiau nei 2,000 Estijos
kronų.
MADRIDAS
Prie Ispanijos Aukščiausiojo
Teismo rūmų girdėjosi šūviai ir buvo
suimtas vienas vyras, mėginęs pra
siveržti į pastatą, penktadienį pra
nešė valstybinis radijas. „Girdėjome
kelis — mažiausiai keturis ar penkis
— šūvius. Mes visi atsigulėme ant
žemės. Kilo sąmyšis, ir jie uždarė
teismo rūmų duris", — teigė Aukš
čiausiojo Teismo atstovė spaudai.
Policija patvirtino, kad įvyko toks
incidentas ir kad buvo suimtas vie
nas žmogus. Radijo stotis „Cadena
Ser" pranešė, kad sulaikytasis vie
nas apsaugos darbuotojas, turėjęs
pistoletą.

MINSKAS
Baltarusijos milicijos darbuoto
jai šalies sostinėje sulaikė Komunis
tų partijos įsteigto laikraščio „Tovarišč" tiražą, k u r i a m e buvo iš
spausdintos opozicijos rinkimų pro
gramos nuostatos. P a s a k agentūros
pašnekovo, „Minske milicijos dar
buotojai sustabdė automobilį kuria
me buvo apie 200,000 laikraščio Tbvarišč' egzempliorių". Tiražas šiuo
metu tebėra sulaikytas, milicijos
darbuotojai aiškinasi, k u r išspaus
dintas laikraštis, taip pat tikrina, ar
jame nėra raginimų destabilizuoti
padėtį visuomenėje, taip pat rengti
nesankcionuotas akcijas. Baltarusi
jos prezidento rinkimai vyks šį sek
madienį.

JAV
WASHINGTON, D C
JAV Senatas patvirtino 2007 fi
nansinių metų federalinio biudžeto
projektą, kuriame numatomas 359
mlrd. JAV dolerių deficitas. Defici
tas, palyginti su šiais finansiniais
metais, turėtų šiek tiek sumažėti,
padidinus vidaus skolos viršutinį
apribojimą nuo 8.184 trln. iki 8.965
trln. JAV dolerių. Biudžeto projektui
pritarė 51 senatorius, tuo tarpu 49
balsavo prieš.

Du trečdaliai amerikiečių ma
no, kad JAV užleidžia pozicijas Ira
ke, ir mažiaus nei pusė tiki, kad JAV
vadovaujamos pajėgos gali palikti
Baghdad stabilų ir demokratinį re
žimą, rodo visuomenės apklausa,
kurios rezultatai paskelbti ketvirta
dienį. „Pew Research Center for the
People and the Press" atlikta ap
klausa parodė, jog 66 proc. apklaus
tųjų mano, kad pilietinio karo Irake
grėsmė padidėjo.

ARTIMIEJI RYTAI
BAGHDAD
JAV ir irakiečių pajėgos penkta
dienį tęsė prieš dieną pradėtą dide
lio masto bendrą karinę operaciją,
kurios tikslas — sunaikinti „ai Qaeda" vadovui Irake Abu Musab ai
Zarqawi lojalius sukilėlius. Opera
cijoje „Swarmer" dalyvauja daugiau
kaip 1,500 Irako ir koalicijos karių,
taip pat apie 50 orlaivių.
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JAV LB K V Socialinių r e i k a l ų t a r y b a
MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A
Joliet.IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
^yvv.cenBffofsug»yarK±yeastfiealth.(Xifn

GEDAS M. GRINIS, MD

Inkstų.pūsles ir prostatos
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center
10400 75 SU Kenosha, Wl 53142

(262) 948-6990
Chiropraktika ir
manualinė terapija
Amber
Telefonas (708)
Health
• Manualinė terapija
C«nter
•
•
•
•

239 0909

Chiropraktika
Bioenergetinė kompiuterizuota įranga
Kraujo tyrimai
Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R.
Kerelytė
Chiropraktikos gydytoja
6420 We$t 127th Street. Palos Heights, IL 60463

S

Dr. Vida I.Puodžiūnienė
Heaithy Connection
Crtcpracfc&RehabCinfc

Šeimos d a k t a r a i ir chirurgai
10811 W. 143" 1 St Oriand Park, IL 60467
Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimą

Stuburo ir skausmo ligos
JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRl DALLAS PRUNSKIS, MD
MAUNAK V. RANA MD
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnariu,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir
gydymo specialistai

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

A k i u ligų specialistai
LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai

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

Tel. (708) 636-6622
Holy Cross Hospital, #410S
Tel. (773) 884-7960

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

Širdies ir kraujagyslių
ligos
Cardiac Diagnosis, LTD.
6417 W. 87 St.
Oak Lawn, IL 60453
Tel. 708-233-5630
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDOLOGAS-ŠJRDIES UGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
GAILČ SABALIAUSKAS, M.D.
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS
Midvvest Heart Specialists
159O0 W. 127th St Ste 200
Lemont, IL 60439
630-719-4799.
Priklauso Good Samantan. Central DuPage,
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms.

Ginekologija
RAMONĄ C. MARSH, MD SC
Obstetncs & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A
Dovvners G rovė. IL 60515
630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

VYRESNIO AMŽIAUS
VAIRUOTOJAI
(pabaiga)

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst IL 60126
630-941-2609

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

Ausų, nosies, gerklės
ligos

Ruošia: A l d o n a Šmulkštienė
2711 West 7 1 Street.
Chicago, IL 6 0 6 2 9
Tel. 775-476-265S; fax. 773-436-6906

Dr. VILIUS MIKAITIS
Dr. ANDRIUS KUDIRKA
Dr. JUSTYNA STENCELE

9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge

Dr. ELICIjUS LEUS
Akių ligos ir chirurgija
1192 VValter St Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200
Joliet, IL 60435

Tel.

815-723-1854

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

Nėra nustatytų normų vairuoto puses. Bet geriausias patarimas
jo tinkamumui patikrinti, ypač kai pagal „Health after 50" vairuotojui
kalbama apie vyresnio amžiaus abejojančiam dėl savo vairavimo, yra
vairuotojus. Vis didėjantis amžius pasikalbėti su savo daktaru, kuris
veikia į žmones skirtingai. Dėl to gali patarti ir rekomenduoti kon
nuspręsti, ar asmuo yra pajėgus sultaciją bei papildomus testus. Taip
vairuoti, gali tik jis pats, jo šeima ir pat galite kreiptis pas „occupational
therapist", arba „driving rehabilitagydytojas.
Yra priemonių, kurios palengvi tion specialist", kurie gali patarti,
na vairuotojams ir jų šeimoms pa kaip geriau automobilį pritaikyti
daryti sprendimą, kiek ir kur vairuo vyresnio amžiaus vairuotojui, arba
patarti, pvz., važinėti tik dienos me
tojas dar gali važinėti.
Paprastai vairuotojo pajėgumą t u ir žinomais keliais, vengiant
geriausiai gali padėti įvertinti vieti greitkelių, kas gali palengvinti vai
nis „Department of Motor Vęhicles ravimą. Bet galutinis sprendimas,
(DMV)". Daugelyje valstijų prie jo ką daryti, priklauso pačiam vairuo
yra ir medicininių patarėjų. Įstaty tojui.
mai dėl vyresniųjų yra skirtingi
Čia keletą įstaigų, kurios rei
įvairiose valstijose. Pvz., vienose kalui esant, gali padėti:
valstijose reikalaujama, kad gydyto
1. „The American Occupational
jas praneštų DMV apie vairuotojus Therapy Association, Inc.
sergančius Alzheimer liga, kitose
J ų tinklalapyje galima rasti
reikalaujama, kad 65-70 metų vai savo vairavimo įvertinimo testų.
ruotojai išlaikytų važiavimo egzami Telef.: 301-652-2682 arba
ną (road tęst), nors daugumoje vals www.aota.org/olderdriver/self.html
tijų to reikalaujama tik iš blogų
2. „Driver Rehabilitation"
vairuotojų. Daugelyje valstijų rei
a. „Association of Driver Re
kalaujamas akių patikrinimas, vai habilitation Specialists" 800-290ruotojo leidimui atnaujinti. O dar 2344.
kitose valstijose apskritai nėra nus
b. „American Occupational Thetatytų specialių taisyklių vyres rapists Association, Inc." 301-652niesiems.
2682.
c. „AARP Driver Safety Course"
Paprastai kraštutiniais atvejais
iš blogo vairuotojo atimamas a r 800-424-2410
(Apdrauda duoda nuolaidą bai
sulaikomas leidimas vairuoti, bet iš
vyresniųjų vairuotojų laukiama, kad gus šį kursą)
jie patys save prižiūrėtų ir kontro
3. Į ką kreiptis, kai nebegalima
liuotų.
vairuoti
a. „The Department of Health &
AMA, AARP ir AAA turi konfi
Human
Services Eldercare" 800-677dencialius testus vyresniųjų vairuo
tojų įvertinimui. Tokie testai padeda 1116 arba ixrww.Eldercare.gov/
vairuotojui sužinoti savo silpniąsias Eldercare/Pulic/Home, asp

Vidaus ligos
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGOS

. autotradeusa. com

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pirtaski Road,

Tel. 773-585-2802

Valandos pagal susitarimą kasdien,
išskyrus sekmadienį

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Tel. 773-434-2123
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS VI2NAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

6918 W. Archer Ave. Ste5 ir6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

PADEDAME SURASTI, N U P I R K T I IR ATVEŽTI
AUTOMOBILIUS IŠ BET K U R I O JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.
ATLIEKAME AUTOMO R I U U R KMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192
ĮVAIRUS

* Moteris ieško darbo žmonių slaugo
je. Gali pakeisti bet kurią savaitės
dieną, o savaitgaliais pastoviai. Tel.
773-863-8473.
* Moteris ieško darbo senelių prie
žiūroje 6 dienas per savaitę. Patirtis,
gera anglų kalba, automobilis. Tel.
708-484-1214.

* Moteris ieško darbo. Gali pakeisti
bet kurią savaitės dieną arba išleisti
atostogų. Tel. 773-476-3706.
* Moteris gali prižiūrėti pagyvenusius
žmones, tvarkyti jų buitj, gyventi kartu.
630-967-8819
' Moteris ieško da'c^ su grjžimu
namo, arba gali pakeisti pc : e ' , m

naktimis. Tel. 708-833-0419.
* Moteris ieško darbo su gyvenimu ar
su grjžimu namo. (Senelių ir vaikų
priežiūros patirtis) Gali pakeisti. Tel.
708-532-8231, 708-717-8083.
* Moteris išsinuomotų kambarj šiaur

r ^ o s e Z K-iqoc ore^ esc ..zze ~9
8-7-722-7212
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Dantų gydytojai

VALIO!
VĖL GEROS
PALŪKANOS!

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

Tel. (708)598-8101
Valandos pagal susitarimą

DR. AUŠRINE SCHNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA

9IŲ MĖNESIŲ

Dr. DALIA JODVVALIS
Dantų gydytoja
15543 W. 127th Str.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus

SERTIFIKATĄ

APY

ŠĮ SERTIFIKATĄ GALĖSITE BET KADA PAPILDYTI

L£*C>£«

Member

pret

- Personai Bark
Building

FDIC

/

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

\

Rela

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

Personai

DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Road
Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Banking

tionships *

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

www.firstpersonalbank.net

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

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills
Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą

8 1

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

Dr. DALJA E CEPELJĖ, DD.S.
Dantų gydytoja
10745 VVinterset Dr.
Orland Park, IL 60467
708-873-9074
Valandos pagal susitarimą

Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highvvay
Willowbrook, IL 60527
Tel. 630-323-2245
Valandos pagal susitarimą

ATSIDARYKITE

IR GAUSITE 4.75%

Dr. LINA POŠKUS
Dantų gydytoja
4635 W. 63 St.;Chicago
Tel. 773-735-7730
10 S. 640 a Kingery Hvvy, Wfcwbrook
Tel. 630-323-5050

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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 atj atminimas

D R . K. JUČAS
Odos ligų specialistas gydo odos auglius,
žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas.
Kosmetinė chirurgija.

RUTH JŪRATĖ BARSKY, M D

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523

SKELBIMU SKYRIAUS

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

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

NECC Telecom

Puikus tarptautinių pokalbių tarifai

Vokietij a
Rusij a

3•9
4.9

J\\XS

~ T • /Centai /minutę

Centai /rainutę

t r a i l l a

Švedija'
/V1T1J 3.

Centai 'minutę

4.9--.
I O • f Centai /minutę

Tiesioginė prieiga
Aukšta kokybė
Nekalbate=Nemokate
a

ĮMzmMfM&mmM

www.necc.us
Skambučių tarifai į mobilųjų telefoną gali keistis. Papildomi mokesčiai bus taikomi priklausomai nuo pasirintų paslaugų.

••'••-•i
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„Museum": spalvingų lankytojų ga lerijoje
galima atpažinti save
prasta, pjesė suteikia itin daug
laisvės ir režisieriui, ir aktoriams.
Kartais tik su žemėlapiais po Dėl šios priežasties būta ir labai
miesto centrą klaidžiojantys turistai gerų, ir neįtikėtinai prastų „Mu
primena, kad Čikaga, be visokių kitų seum" pastatymų. Kritikų teigimu,
įdomių dalykų, taip pat turi ir teatro „Appetite Theatre Company" bandy
rajoną, kurio ribas žymi oficialūs mas, jei ir nėra idealus, tačiau jokiu
ženklai. Jame, be seniai įsikūrusių ir būdu ne blogiausias. Šiaip ar taip,
gerai žinomų teatrų,-nuolat atsiran nedidelio ir jauno teatro aktoriai
da (ir, deja, neretai išnyksta) naujos tikrai sugeba juokinti žiūrovus, o tai
yra vienas pagrindinių šios keistos
trupės.
Viena iš paskutiniųjų Čikagos pjesės tikslų.
„Museum" neturi jokio tradicine
teatro bendruomenės naujienų vasario mėnesį antrąjį sezoną pra prasme suvokiamo draminio veiks
dėjusi „Appetite Theatre Company". mo, pjesei aiškiai stinga epiškumo,
Po gana sėkmingo pirmojo sezono, „rimtų" konfliktų ir panašiai. Vis
šiemet savivaldybės finansuojamose dėlto tai yra beveik geneali pjesė, ne
„Studio Theater" patalpose Chicago abejotinai turėjusi įtaką JAV teatro
Cultural Center trupė rodo Michael raidai ir tebesanti svarbi dabar.
Pjesės centre - šiuolaikinio me
Graham režisuotą vieną žymiausių
moderniosios JAV dramaturgijos no paroda, pavadinta „The Broken
pjesių - Tina Howe „Museum". Silence". Paroda vyksta neįvardinto
Spektaklis vaidinamas ketvirtadie je, tačiau pripažintoje vidutinio
niais - šeštadieniais 8 vai. vakaro, dydžio galerijoje Manhattan. Joje
sekmadieniais - 3 vai. po pietų. dalyvauja trys menininkai: tapytojas
Bilietai kainuoja 15 dol. dėl jų gali Zachary Moe bei skulptoriai Agnės
Vaag ir Steve Williams. Pastarojo
ma kreiptis telefonu 773-275-1931.
Tina Howe pjesė parašyta dar skulptūrinė instaliacija „Wet Dream
1978 m., tačiau iki šiol yra mėgsta Hung Out To Dry" dominuoja scenos
ma ir statoma, ypač mažesniuose dekoracijoje ir yra nemažos dalies
komerciniuose ar universitetų teat veiksmo katalizatorius. S. Williams
ruose. Iš pirmo žvilgsnio - gana pa meno kūrinys - tai per visą sceną
M O N I K A BONCKUTE

Spektaklio scena.

ištempta skalbinių virvė, ant kurios
sukabinėtos aprengtos įvairių žmo
nių figūros. Savo ruožtu, Z. Moe
demonstruoja tris akriliku atliktus
paveikslus, kuriuose nieko nėra: visi
paveikslai vaizduoja tokį pat baltą
foną be piešinio. A. Vaag pristato iš
„organinių" medžiagų padarytas
skulptūras (daugiausia iš įvairių
gyvūnų kaukolių bei skeletų).
Maždaug 90 minučių trunkanti
pjesė apima paskutiniąją parodos
dieną. Spektaklio veiksmas sudėlio
tas iš daugybės trumpų epizodų,
kuriuose iš viso pasirodė 40 perso
nažų - parodos lankytojų. T. Howe
pjesės pastabose pabrėžia, kad re
žisieriui suteikiama visiška laisvė:
statomame spektaklyje palikti visus
40 veikėjų, ar tik tam tikrą skaičių
pasirinktų; skirtingus personažus
gali vaidinti skirtingi aktoriai", ta
čiau taip pat leidžiama, kad tie patys
aktoriai įkūnytų keletą parodos
lankytojų (pastarąjį variantą pasi
rinko ir M. Graham.)
Trumpai susumuoti, apie ką šis
spektaklis - tiesiog neįmanoma.
Būta tvirtinimų, kad neva T. Howe
tikslas buvęs „išjuokti bereikšmį
šiuolaikinį meną", tačiau nors kiek
įsigilinus į pjesės turinį, tampa aki
vaizdu, kad taip nėra. Panašu, kad
T. Howe rūpėjo teatro kalba pana
grinėti amžinąją temą - meno ir žiū
rovo santykį. „Museum" veikia patys
įvairiausi parodos lankytojai: meno
fanatikai, besiginčijantys dėl sudė
tingų „tikslių" ir „taisyklingų" vieno
ar kito dailės reiškinio terminų, atsi
tiktiniai žiopsotojai, snobės poniu
tės, kurių pokalbiai apie paveikslus
pradedami diskusija, kurioje namo
dalyje pakabinti paveikslai geriau
siai atrodytų ir baigiami ginču, ką
užsisakyti muziejaus kavinėje. Spek
taklyje taip pat veikia fotografai,
moksleiviai, teatro kritikai, daili
ninkų giminaičiai ir t.t.
Mano galva, šis spektaklis ne tik

Tina Howe.

Cori VVells Braun nuotr.

parodo, kaip skirtingai suvokiamas
menas (paveikslai, kuriais tik pran
cūziškai kalbanti užsieniečių pora be
atodairos piktinasi, sukelia iste
riško juoko protrūkį dviem ameri
kietėms), bet ir atskleidžia, kad di
džiąja dalimi už tą suvokimą atsako
žiūrovo interesai plačiąja šio žodžio
prasme. Kitaip tariant, nesąmonin
gai, spalvinga žiūrovų minia meno
kūriniuose mato tai, ką nori (ir su
geba) matyti.
Itin svarbu, kad „Museum", visų
pirma autorės, tačiau taip pat ir
aktorių dėka, netampa sustingusiu
teorines meno recepcijos problemas
studijuojančiu veikalu. Tam kelią
užkerta humoristiški, satyriški, iro
niški nepaprastai talentingai T. Howe parašyti dialogai, suteikiantys
aktoriams neribotas galimybes at
skleisti savo sugebėjimus prajuokin
ti auditoriją. „Appetite Theatre
Company" trupė tikrai pasistengė,
kad bent 50 iš 90 spektaklio minučių
teks nepertraukiamai kvatotis, ypač
jei kuriame nors iš vaidinimo herojų
pasiseks atpažinti save.

VILNIUS 2006
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš
įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai.
PIGIAUSIOS KAINOS!!!

U!
Jei išalkę:
pavalgydinsime
Jei ištroškę:
pagirdysime
Jei žingeidūs: Lietuvos istorijos lapus atversime
Jei smaguriai: egzotiškų lietuviškų patiekalų ir gėrimų paragausite
Jei romantikai: Jauki aplinka, židinys ir žvakių švieselės laukia.

TAD PRAŠOME

APSILANKYKITE!

6 3 1 2 S. H a r l e m Ave.
Summit. IL 6 0 5 0 1
Dirbame: I — IV 10 vai.r. - 1 0 vai. v.
V — V I 10 vai.r. - 12 vai. v.
VII
10 vai.r. - 9 vai. v

Informacija telefonu 708-594-5622

RwMį0kSMĘ M i
Pas mus rasite platų asortimentą lietuviškų prekių,
valgių išsinešimui bei alkoholinių gėrimų!
Taip pat p r i i m a m e užsakymus įvairiom p r o g o m !
Šio mėnesio „special" — lietuviška „ S t a r k ą " $23.99!

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS
Fax. 718-423-3979
E-mail: vyttours@earthlink.net
Web site: www.vytistours.com

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE
Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280
E-mail: pencylar@comcast.net

Bronė Barakauskienė tei. 708-403-5717
Fax 7C8-4C3-44M: E-mail: rnamabar3@ao'.ccrn

T\X) A T yr*

A c

_ W ^/O

i^A.

HU * U

i ū

11

dcacauiciu^
4.

SAUSI - TOLI NENUBECSI

r: Lufthansa

X4J

JH

VIKTORAS IAUTOKAS
Nusikalstamumo sumažinimui
ir nusikaltėlių susekimui policija
naudoja naujausią elektroninę tech
niką. Nusikaltimo vietoje, jei įma
noma rasti bet kokius ženklus, pa
ima pirštų atspaudus ir kitus palik
tus pėdsakus. Pirštų atspaudai įra
šomi į kompiuterį, kuris per kelias
sekundes patikrina, ar nusikaltėlio
pirštų atspaudai jau anksčiau buvo
įvesti į kompiuterio atmintį. Suradęs
— parašo ekrane visą nusikaltėlio
tapatybę. Jei užregistruoto žmogaus
neranda, pasako, kad jokios infor
macijos neturi, bet pasilieka naujo
nusikaltėlio tapatybę ateičiai. Ši
pirštų atspaudų patikrinimo kom
piuteriu sistema vadinasi AFIS
(Automatic Fingerprint Identifica
tion System). Ji naudojama jau ke
liolika metų.
Girdėjome, o gal jau ir žinome,
kad vaizdo kameros naudojamos
bankų, parduotuvių, namų apsau
gai. Bet šiuo metu jau naudojamos ir
gatvių sankryžose — eismo taisyklių
pažeidėjų sugavimui, ypač tų, kurie
nesilaiko šviesaforų taisyklių.
Vėliausia elektroninė technika,
panaudota nusikaltėlių susekimui,
yra ginklo šūvio garso atpažinimas
gatvėje. Tai atlieka šūvio jutikliai
(sensors), dirbantys kartu su vaizdo
kameromis. Jie įmontuojami gatvių
sankryžose, dažniausiai didelio nu
sikalstamumo kvartaluose. Prie kiek
vienos vaizdo kameros primontuotas
garso jutiklis, kuris, išgirdęs garsą,
tuojau pat duoda įsakymą vaizdo
kamerai suktis į tą pusę, iš kur atėjo
garsas. Mat jutiklis gali pasakyti,
kurioje vietoje buvo paleistas šūvis.
Vaizdo kamera turi plačiakampį
lęšį, galintį viską plačiai apimti.
Dažnai atsitinka, kad nusikaltėlis,
paleidęs šūvį greitai sprunka kur
nors pasislėpti. Bet tuo momentu ka
meros lęšis pakeičia mastelį, arčiau
pritraukia vaizdą, nepaleidžia iš
akies bėgiko." Tai labai svarbu, nes
tuo pat laiku perduodamas vaizdas į
policijos 911 centrą, kur prie vaizduoklio ekrano sėdintis dispečeris
seka veiksmą ir vienos akimirkos
greitumu praneša arčiausiai prie su
sišaudymo vietos patruliuojančiam
policininkui. Gavęs iš dispečerio
tikslų vietovės ir šūvį ar šūvius
paleidusio bėgiko apibūdinimą, poli
cininkas gali jį lengvai susekti, pa
gauti, suimti. Toks informacijos pa
sikeitimas tarp 911 centro ir patru
liuojančio policininko ar policininkų
vyksta taip greitai, kad šovėjas, nes
varbu, kaip greitai bandytų bėgti,
dažniausiai nesuspėja pasprukti —
atsiduria policininko rankose.
Čikagos policija neseniai pradėjo
šią sistemą įgyvendinti; didelių nu
sikalstamumų kvartaluose įdėtos 53
kameros, kurių vienas trečdalis turi
įmontuotus garso jutiklius. Ateityje
planuojama išdėstyti apie 2,000 vaiz
do kamerų su jutikliais, kad apimtų
visą Čikagą. Kvartaluose, kur ši sis
tema jau veikia, nusikalstamumas
žymiai sumažėjo. Dauguma pažeidžiančiųjų valdžios nustatytus įsta
tymus tai supranta ir žino, kad,
prieš paspaudžiant revolverio gaidu
ką, reikia kelis kartus pagalvoti, ar
verta paleisti šūvį, būti sugautam ir
pasodintam už grotų.
Šią sistemą pradėjo įsivesti Los
Angeles apskrities policijos departa
mentas. San Diego ir San Francisco
miestų policijos planuoja Įgyvendinti

netolimoje ateityje. Philadelphia,
New Orleans ir Atlanta yra rimtai
atkreipę dėmesį į šią technologiją.
Kaip garso jutiklis atskiria iš
šauto ginklo garsą nuo kitų gatvėje
pasireiškiančių garsų bei triukšmo?
Žinome, kad gatvėje yra visokiau
sių garsų, triukšmo, pvz., sunkve
žimiai sukelia daug barškėjimų,
ypač gatvei esant nelygiai, duobėtai.
Čia duotas tik vienas pavyzdys. O
kiek dar visokio kitokio triukšmo
mes patys girdime, jaučiame.
Šią garso atskyrimo technologiją
išrado du Pietinės Kalifornijos uni
versiteto profesoriai Ted Berger ir
Jim-Shih Liavv. Abu nagrinėjo žmo
gaus smegenų veikimą. Pasinau
dodami sutelktomis žiniomis, išrado
tokį „skaitmeninį ženklinimą (digital marking), kad jo pagalba būtų
atpažintas šūvis, atmetant visus
kitus gatvėje pasireiškiančius garsus.
Šios technologijos tobulesniam
išvystymui abu profesoriai toliau tę
sė pradėtus bandymus. Pirmiausia
įrašė ginklo šūvius įvairiomis aplin
kybėmis ir įvairiomis oro sąlygomis,
lyjant, sningant, vėjui pučiant ar
esant gražiam orui, o taip pat tarp
namų ir lygumoje, kur nėra visiškai
medžių, krūmų. Pasinaudodami
bandymo metu įrašyta medžiaga,
nustatė bendrą skaitmeninį vidurkį,
kuris buvo paimtas kaip bet kokio
rankinio ginklo šūvio pavyzdys. Šį
garso pavyzdį įprogramavo į jutiklį,
kuris, atpažinęs šūvio garsą, atmeta
visus kitus garsus, nors jie būtų
garsesni negu ginklo garsas. Tai taip
gimė garso jutiklis.
Palyginti ši sistema yra lyg
„ausis" ir „akis". Ausis — jutiklis, o
akis — vaizdo kamera. Kai žmogaus
ausis išgirsta, iš kur atėjo garsas, tai
akys automatiškai nukrypsta i tą
pusę. Taip ir jutiklis jaučia, iš kurios
pusės atėjo garsas, todėl nukreipia
vaizdo kamerą į šūvio pusę.
Čia noriu pateikti vieną pavyzdį
apie policijos vaizdo kamerą, naudo
jamą kartu su garsu. Su šios rūšies sis
tema esu gerai susipažinęs, nes teko
dirbti prie jos sukūrimo, o vėliau ste
bėti vaizduoklio ekrane, kaip ji veikia.
Prieš keletą metų Čikagos poli
cija vaizdo kamerą ir garsiakalbį
įmontavo vienoje iškelto greitojo su
sisiekimo traukinėlio stotelėje. Ši
sistema sujungta su 911 centru, kur
budintis dispečeris vaizduoklio ek
rane stebi, kaip iš atvažiavusio trau
kinėlio vieni žmonės išlipa, o kiti įli
pa. Dažnai atsitinka, kad vienas, o
gal ir keli vaikėzai, tik slampinėja po
stotelę, niekur nevažiuoja ir, atrodo,
kad tik laukia progos ką nors bloga
padaryti. Dispečeris, pastebėjęs ir il
giau pasekęs įtartiną žmogų, paima
mikrofoną ir sako: „Ar jūs paklydote? Ar nežinote, į kurią pusę važiuo
ti? Gal galiu jums padėti?" Įtartina
sis sumišta. Dairosi aplink. Žiūri
aukštyn, žemyn į gatvę, tai į vieną,
tai į kitą pusę — niekur nemato
kalbančio žmogaus, o dispečeris vis
nenustoja kalbėjęs... „Aha, jau blogai
— esu sekamas"— galvoja įtariama
sis ir sprunka laiptais žemyn į gatvę,
kuo toliau nuos totelės. Pabėga, bet
jau yra užfiksuotas vaizdo juostelėje,
pažymėtas ateičiai.
Kiekvieną dieną sekimo kamera
darosi vis tobulesnė ir tobulesnė, nes
viską aplink girdi ir viską mato —
panašiai kaip žmogus. Juk mes
esame taip sutverti, kad, gyvendami
šioje žemėje, privalome viską ir
girdėti, ir matyti.

KLM
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AVIA-BiUETAJ Į LIETUVA. IR EUROPĄ,

MADOS, MADOS, MADOS
KOKIUS MADOS VĖJUS MUMS
ATNEŠA VASAROS SEZONAS
Ir vėl madų dizaineris iš New
York Von Sargsyjan, dalinasi su
mielais „Draugo" skaitytojais savo
mintimis apie madą. Pasak jo, šiais
2006 metais, madų pasaulyje didžiu
lį vaidmenį vaidina priedai. Tai:

1. platūs diržai su didžiulėmis
sagtimis, pridėtinėmis kišenėmis,
marginti kniedėmis, siuvinėti ir
pan.;
2. stambiakulnė, pilnapadė ava
lynė, taip pat platforma;
3. masyvūs ir gana ilgi pa
puošalai: karoliai, auskarai;
4. didžiulės rankinės, paga
mintos tiek iš tikros odos, tiek iš
įvairiausių odos pakaitalų, brezento,
vytelių ir t.t.
Iš mano pačios pastebėjimų,
šiais metais ypač madingi tampa
kaubojiški batai, kurie derinami gal
šiek tiek mums neįprastai, pvz., su
lengvo audinio suknele ar sijonėliu. Į
madą taip pat grįžta, kažkada labai
madingos, tinklelinės, gipiūrinės
kojinės.
Tarp jaunimo visad išlieka ma
dingas džinsinis audinys, su be galo
daugybe detalių: kniedžių, bliz
gančių akučių, aplikacijų, siuvi
nėjimų. Taip pat išlieka madingas
Amerikos armijos uniformų motyvą

turintis audinys, iš kurio siuvamos
ne tik kelnės, bet ir sijonai, sara
fanai, maudymosi kostiumėliai, ran
kinės. Dar vienas įdomus pastebėji
mas, kad palaidinių, megztukų ilgis
ilgėja ir juos puošia platūs diržai. Su
tokio naujo fasono viršutine apran
gos dalimi derinami tiek trumpučiai,
siauri sijonėliai, tiek platūs, ilgi
sijonai ir vėl į madą grįžtančios ap
temptos, elastinės kelnės.
Išlieka madingi įvairūs ap
siaustėliai, trumpi megztukai ir ša
liai, kurie neuždengia viso rūbo
silueto, o atvirkščiai, pabrėžia ir
paryškina jį.
Pavasario - vasaros makijažas
labai natūralus. Madingas lengvo
nudegimo įvaizdis. Tam tikslui bron
ziniai skaistalai naudojami ne tik
skruostams, bet ir šešėliams, dekoltė
ir visam kūnui. Ryškius lūpdažius
beveik visiškai išstumia įvairūs
bespalviai ar šviesiu atspalvių bliz
gesiai lūpoms.
Norinčioms būti madingomis
šiais metais nebūtina iš pagrindų
keisti viso garderobo, užtenka įsigyti
tik keletą naujų priedų.
Parašė
Aušrinė Kinkienė
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Drake
Dtd
lt Again!
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9 2 0 1 S. C i c e r o
Oak L a w n , Illinois 60453
B u s i n e s s 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
F a x 708-423-9235
P a g e r 312-707-6120
Res. 708-423-0443

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

5 S Prospect. Clarendon
Hills. Illinois 60514

Office
630-325-2800
Mobile
630-745-7593
FcLX

630-325-7010

ASTA T. MIKUNAS

Bus.
Res.

p
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I
I
I
I
I
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I
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First Landmark Realty

773-590-0205
708-425-7160

RIMAS
STANKUS
•
•
•
•
•

Čikagoje ar priemiesčiuose
Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių 'įkainavimas veltui
Tarpininkaujame gaunant paskolą
Pensininkams nuolaida

Audrius Mikulis
1 st Choice Real Propertys

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

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBES DRAUDIMAS

l
l
I
i
I
i
l
I
I
I
i
I
l

REKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Pirkdami pas mus, daug
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų
patogiu „lay-away" planu.
Atliekame visus foto 1
aboratorijos darbus.
Darbo vai.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; šeštadieniais nuo
8 v.r. iki 4 V.D.D.;

PIRKIMAS — PARDAVIMAS

<Re0i"

K. LAUKAIČIO NATŪRALUS MEDUS
ir lietuviška arbata apsaugo visus nuo
slogos ir negerovių. Medaus galima
gauti lietuviškose krautuvėse i r p o
pamaldų PL centre, Lemonte.
Tel. 6 3 0 - 3 2 3 - 5 3 2 6

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

k

a

D R A U D I M O PASLAUGOS

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

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

GREIT PARDUODA
frg-^—_,

Accent
Homefinders

IAKDUODA

FLORIDOJE
Rf^MftPartners

Peters-Montella

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

REALTOR®, CIPS, GRI, CLHMS

Fluent in Italian <5r Lithuanian,

Knoowledge

sekmadieniais uždaryta.
Antradieniais ir trečiadieniais
susikalbėsite lietuviškai.

o f French

Direct/Fax: (954) 254-3598

- . „ , .

E-Mail: regina@reginapeters .COm

Each office independently
ovvned and operated

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

SIŪLOME DARBUS!

Mindaugas

Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų ruošos
darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti į darbą
ir išvykti.
Kreiptis:
ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

651-343-0286 Cell
mindaugas.m.bubliauskas@wellsfargo.com
w w w . w f h m .com/weststpaulbranchJTsn;::.;.:::

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

PARDUODA
SIŪLO DARBĄ
Skubiai reikalingi vairuotojai
perkraustytojai, dirbti Skokie
perkraustvmo kompanijoje.
Tel. 847-673-3309
Vairuotojai privalo turėti galiojančius
Illinojaus vairuotojo pažymėjimus.

, DRAUGAS

informuoja,

„DRAUGAS" f o r m u o j a ;
„DRAUGAS": išeivijos
ir Lietuvos jungtis;
„DRAUGAS" lietuvybės
švyturys ir sargas!

REIKALINGI ENERGINGI DRAUDIMO
AGENTAI, turintys licertsiją ar ne.
Apmokysime. Atlyginimas+
komisiniai. Allstate Insurance Co.
Tel. 773-775-9700 Bert, ar siųskite
„resume" fax. 773-775-4938

LISLE parduodamas 1 mieg. „Condo"
su gražiu vaizdu. Yra židinys, balkonas,
skalbimo ir džiovinimo mašinos, viduje

viskas geros kokybės. Kaina $141,900.

Tel. 847-863-3986
SIŪLO IŠNUOMOTI
HINSDALE
1 & 2 bedrooms, heat & cooking gas
included, carpenting, disnasher, balcony, parking $680-$800 + security.
Call after 7 pm
Tel. 773-685-4975
IŠNUOMOJAME MOTERIMS
KAMBARIUS (2345 W 56 St.)
10 min. nuo traukinio stotelės.
Kaina $275 plius elektra.

N A M Ų REMONTO IR
STATYBINĖS PASLAUGOS

AMBER CONSTRUCnON Co.
Dengiami stogai, kalamas
„siding", atliekami cemento,
„plumbing" bei kiti namų
remonto darbai.
„Licensed, insured, bonded"
Skambinti Sigitui,
tel. 773-767-1929.

Šildymas
Šaldymas
6556 S. Keclae Chicago, IL 60629
Prekyba, rstaiavrnas, aptarnavimas
— Licensed — Bonded— Insured
24
vai. p e r p a r a

773-778-4007
773-551-1833

7 dienos
per savaite

• [vairios tropinės gėlės
• Gėles v i s o m p r o g o m , gėlės j Lietuvą
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultacijos -

nemokamos)

• Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai.
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės
• Bažnyčių, pokyliu saliu ir stalų dekoravimas gėlėmis ir
balionais (nuolaida 20%)

1120 S. State St., Lemont, IL
SOI 5 W 7 9 St., Justke, IL
Nemokamas t e l . 88S-594-6604
Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, J A V , L i e t u v o j e ir visame pasaulyje.

www.alwayswithflower*.com
mKifKĘmmifm

CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; ,.sidings'\
..soffits", ..decks", ,,gutters".plokšti ir
„shingle" stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.
S. Benetis, tel. 630-241-1912
MOKESČIŲ PASLAUGOS
INCOME TAX SERVICE
Dabartiniai pajamų mokesčių įstatymai apsunkino
ir ateityje apsunkins metinį mokesčių formų
užpildymą. Profesionaliam, sąžiningom ir
konfidencialiam patarnavimui kreipkitės:

PRANAS G. MEILĖ, CPA
5516 W. 95 St.
Oak Lawn, IL 60453.
Tel. raštinė 708-424-4425.
Tvarkome prašymus dėl pajamų
mokesčio numerio.

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

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL 773-585-9500

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

Prenumeruokime i r
skaitykime „DRAUGĄ"!

FREE
ESTIMATE

Tel. 773-737-8400

Alvvays W l t h Flovvers

|.IU4|liPI|IIIIIIIIIIIWIWIIIPIBiltlllll||IWBHB

Automobilio, namų,
gyvybės ir sveikatos draudimai
Select agentė Barbara Murray
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai
5710 W. 95 St., O a k Lawn, IL
708-423-5900

STASYS

Darbui reikalingi dažytojai,
staliai su darbo patirtimi.
Būtinai turėti mašiną.
Pageidautina,
kad kalbėtų rusiškai.
Tel. 847-980-7887.

I

STATE FARM INSURANCE

ĮVAIRUS

MIGLINAS TV

L J|ĮMIĮ.»ĮĮĮnj

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th SL,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654,773-581-8654

. ..

SIŪLO DARBĄ

IN-HOME CARE FOR ELDERLY.
Come-go. live-in. Good pay. Mušt
speak English. have work permit.
drivers license and car.
Call Comfort keepers
847-215-8103

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.

•
•
•
•
•

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6 2 1 6 W . A r c h e r Ave., C h i c a g o , IL 60638
Tel. 773-581-8500
Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai ir įvairus tortai
Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje
Aplankykite mūsų svetainę — 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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VVESTERN UNION MONEY TRANSFER B

Sumažintas pinigų pervedimo į

Lietuvą
mokestis - nuo
*

;WW

Naudojantis „Western Union"
SIŲSKITE DABAR!
SIUNČIAMA SUMA

paslaugomis pinigus paprastai jau

PERVEDIMO MOKESTIS*

200,01 $ - 300,00 $

9,99$
10,99$
16,99 $

300,01 $ - 400,00 $

Z •,99 $

0,01$ - 100,00$
100,01$ - 200,00$

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

Mm Mg » f « l
5%

$

nuo pagrindinės sumos Į

po kelių 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 „Westem Union" taip pat ima mokestj u i jūsų doleriy konvertavimą j užsienio valiuta.

** Lesų prieinamumą lemia paslaugos sąlygos iškaitant agentuos darbo laiką ir laiko juostų skirtumus Apribojimus it Siuntimo formoje. Naujos mažesnes kainos gafioja
dalyvaujančiose JYVestem Union" agentūrose Čikagoje, nuo 2006 m. vasario td. jkatmai gali būti keičiami be jspejimo.

O 2006 VVestem Umon HokJmgs, Ine AJI Rtghts Reserved.
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NAUJI KUN. DR. K. TRIMAKO KURINIAI
Čikagos priemiesčiuose gyve
nantis kun. dr. Kęstutis T r i m a k a s
praėjusį rudenį praleido Lietuvoje,
kur dėstė įvairiose aukštosiose mo
kyklose. Kaip ir ankstesniais m e t a i s ,
gruodžio mėnesį sugrįžęs į n a m u s ,
vėl parsivežė savo kūrybos leidinių.
Jeigu a n k s č i a u šis d v a s i š k i s
dažniausiai parsiveždavo po vieną
stambesnę knygą, tai šį k a r t ą jo
bagaže buvo net trys, tačiau mažes
nės apimties knygutės.
Viena iš didesnių knygų — §0
puslapių „Motina ir tėvas". Kita —
„Jonas Paulius II: gyvenimas, idėjos,
veikla" yra dar plonesnė, o trečioji —
„Šauksmas iš Sibiro" — 24 psl.
Tačiau visi šie kun. dr. K. Tri
mako darbai y r a savotiškai įdomūs
bei aktualūs. Ypatingai skaitytoją
domina „Motina ir tėvas". Jos įvade
autorius teigia: „Lietuvoje m a n o su
telktame 850 jaunuolių pasakojimų
rinkinyje apie jų patirtį įvairiose
gyvenimo srityse r a d a u keliasdešimt

svarsčiusių apie savo santykius su
tėvais. Šie 18-23 metų universiteto
studentai gebėjo objektyviau, o kar
tais ir nuodugniau pasverti savo
ryšius su tėvais. Rinkau j ų pasako
jimus keletą metų, rūšiavau, lygi
nau, analizavau. Dariau išvadas,
b a n d y d a m a s atsakyti į keturis
klausimus: 1. kaip jiems sekėsi tapti
savarankiškiems, ir kaip tėvai padė
jo ar kliudė jiems tokiems tapti; 2.
koks buvo tėvo ir motinos vaidmuo
dukroms tampant moteriškoms, o
s ū n u m s — vyriškiems; 3. kaip jau
nuoliai brendo, formuodami savo
a s m e n s branduolį, tapatybę ir 4.
kokį vaidmenį šiame visame procese
turėjo sąmoninga religija".
Šį leidinį, kaip ir du kitus, reda
gavo A. Pribušauskaitė, išleido ma
rijonų talkininkų centras Kaune.
Spausdinta irgi Kaune — „Aušros"
spaustuvėje.
Nepaisant, kad kun. dr. K. Tri
m a k a s pernai atšventė savo 75-ąjį

Kun. dr. Kęstutis Trimakas

gimtadienį, jis dar yra veiklus bei
kūrybingas, vadovauja Cicero lietu
vių sielovadai, veikia ateitininkų
organizacijoje, rašo knygas, dėsto

Lietuvos aukštosiose mokyklose. Jis
pirmą kartą Lietuvon nuvyko 1989
m., o nuo 1992-ųjų važiuoja ten
kiekvienų metų rudenį ir dėsto visą
semestrą.
Reikia pažymėti, kad kun. dr. K.
Trimakas yra ne vien tik dvasiškis,
bet ir turi psichologijos daktaro
laipsnį (jį gavo 1972 m. baigęs Či
kagos Loyola universitetą). Yra dir
bęs Hines veteranų ligoninėje psi
chologu, buvo profesoriaus asistentu
Loyola universiteto Psichiatrijos
fakultete.
Kiekvieną sekmadienio rytą
kun. dr. K. Trimaką galima sutikti
Šv. Antano parapijos bažnyčioje, kur
jis laiko 9 vai. ryto šv. Mišias lietu
vių kalba ir pasako prasmingus pa
mokslus. Po Mišių jis dažniausiai
užsuka ir į mūsų tautiečių paben
dravimą tos parapijos mokyklos
buvusiame pastate.
Edvardas Šulaitis

Pasaulio Lietuvių centro metinis narių susirinkimas
18-tasis PLC metinis narių su
sirinkimas įvyko 2006 metų kovo 5tą dieną. Atvyko per 200 dalyvių, iš
kurių 106 turėjo teisę balsuoti. Iš
galimų 12,753 balsų nariai su įgalio
jimais turėjo 5,681 balsų. Taigi kvo-.
rūmas buvo. Nei vjenas balsuoto
jas/narys negalėjo turėti d a u g i a u
negu 5 proc. visų 12,573 balsų, t.y.
637 balsų.
Susirinkimą atidarė P L C tary
bos pirmininkas Algis Rugienius į
prezidiumą pakviesdamas valdybos
pirmininką Igną Budrį, tarybos ir
valdybos iždininką Raimundą Korzoną ir susirinkimui sekretoriauti
Viliją Staskevičienę. P r e z i d i u m a s
buvo patvirtintas plojimais.
Kiekvienam n a r i u i iš a n k s t o
buvo išsiųsta s u s i r i n k i m o darbo
tvarkė. Susirinkusieji į dienotvarkę
pasiūlė įtraukti iždininko ir Revi
zijos komisijos pranešimus. Papil
dyta darbotvarkė priimta plojimu.
Susirinkimo dalyviai išrinko
Algį Janusą, Rimą Griškelį ir Vy
tautą Germaną į Registracijos ko
misiją ir Algį Kazlauską, Romualdą

Kašubą, Petrą Bučą ir Kęstutį Ječių
į Rinkimų komisiją. Pačią registra
ciją pravedė Rimas Siliūnas su 6
padėjėjais. Registracijos komisija
patikrino registracijos duomenis ir
pranešė, kad kvorumas yra.
Susirinkime reikėjo priimti 2005
m. vasario mėn. 20-tos dienos PLC
metinio susirinkimo protokolą. Iš
anksto buvo nariams pranešta, kad
2005-tų metų protokolas nebus skai
tomas. To protokolo nuorašų salėje
buvo apsčiai. Buvo pasiūlyta minimą
protokolą priimti kaip parašyta.
Liudas Šlenys tam prieštaravo ir
plojimu jį parėmė eilė asmenų.
Prieita prie sprendimo, kad reikia
balsuoti ar priimti 2005 metų pro
tokolą kaip parašyta ar ne. Balsavi
mas truko maždaug 30 minučių. 43
nariai su 1,676-iais balsais balsavo
prieš 2005 metų PLC susirinkimo
protokolo priėmimą. 54 nariai su
3,707 balsais balsavo už minimą
protokolo priėmimą. Tad 2005 PLC
susirinkimo protokolas balsų dau
guma priimtas kaip parašytas ir
pristatytas.

Svetimoje šalyje nėra lengva išlaikyti savo tautos savastį, išlaikyti
tradicijas, kultūrą, jdiegti tėvynės meilę jaunajai kartai. Tam reikta daug
pastangų ir darbo. Bet visada atsiranda entuziastų, kurie visą savo lais
valaiki atiduoda lietuvybės išlaikymui. Viena tokiu lietuvybės salelių
įsikūrusi Brighton Park, IL. Šios apylinkės lietuviai džiaugiasi renginiais,
susitikimais, minėjimais, švenčiu renginiais. Tai šios apylinkės valdybos
nuopelnas.

Nuotraukoje: 2006 m. JAV LB Brighton Park apylinkės valdyba, pir
moje eilėje antra iš dešinės šios apylinkės ilgametė pirmininkė Salomėja
Daulienė.

Tuo metu, kai buvo skaičiuojami
balsai dėl 2005 metų protokolo, vyko
kandidatų pristatymas į PLC tary
bą. Kiekvienais metais reikia išrink
ti ar perrinkti 7 tarybos narius.
PLC taryba susideda iš 15 narių. 15tas tarybos narys tampa
PLC
valdybos pirmininkas, kurį kviečia
tarybos pirmininkas ir kurį patvirti
na PLC taryba. Buvo pristatyti 9
kandidatai. Jų biografijos ir pasi
sakymai, kodėl jie kandidatuoja, bu
vo susumuoti raštu. Kiekvienas da
lyvaujantis gavo po kopiją. Džiugu,
kad iš 9 kandidatų
5 buvo nauji
imigrantai. Dar maloniau buvo su
žinoti, kad kiekvienas iš tų 5 pozi
tyviai pasisakė apie PLC ir Jaunimo
rūmus ir prižadėjo su dideliu entu
ziazmu prisidėti prie centro plėtros
tiek finansiškai, tiek darbu. Jie
stengsis įtraukti daugiau narių ir
juos įjungti į visuomeninį darbą.
Daugiau kandidatų iš dalyvių tarpo
nebuvo pasiūlyta. Balsų skaičiavi
mas užtruko labai ilgai. Reikėjo per
skaičiuoti 5-ių kandidatų gautus
balsus. Dienos patirtis įrodė, kad į
Rinkimų komisiją reikia rinkti
jaunesnius asmenis, kurie greičiau
orientuojasi, kaip pravesti balsų
skaičiavimą ir moka geriau ir grei
čiau skaičiuoti. Apie 4-tą valandą po
pietų, kai salėje buvo likę tik 20
asmenų, buvo pranešti balsavimo
rezultatai. Vytenis Lietuvninkas —
5,527 balsai, Rasa Tijūnėlytė —
McCarthy — 5,403 balsai, Gintaras
Lietuvninkas — 4,996 balsai, Pau
lius Majauskas — 4,989 balsai, Ire
na Vilimienė — 4,139 balsai, Gied
rius Memenąs — 3,817 balsai, Ste
pas Žilys — 3,761 balsas, Austėja
Kubilienė — 3,563 balsai ir Vytautas
Matuliauskas — 623 balsai. Pirmi 7
išrinkti į PLC tarybą dviejų metų
kadencijai.
Savo išsamiame pranešime pir
mininkas Algis Rugienius pastebėjo,
kari Jaunimo rūmų darbas eina į
pabaida. Sių rūmų atidarymo pokylis įvyks balandžio 22-tą dieną.
Visi kviečiami dalyvauti ir kiek gali
ma daugiau aukoti skolos mažini
mui. Jis jteike vaidybos nariams po
padėkos pažymėjimą ir padėkojo už
atliktus darbus. Dana Gyliene nuo
širdžiai padėkojo visoms savano
rėms, kurios darbuojasi PLC ,.Krau
tuvėlėje". Galiniene. Tiškuviene ir

Nainienė buvo paprašiusios jas iš
leisti į užsitarnautą poilsį. Joms
buvo įteiktos gėlių puokštės.
Revizijos komisijos pranešimas
buvo entuziastiškai priimtas. Komi
sija pastebėjo, kad PLC valdyba
atsižvelgė ir įvykdė pereitų metų
komisijos rekomendacijas, o svar
biausiai, kad valdyba deda visas
pastangas sumažinti įvairias kasdie
nines išlaidas. Jiems sutikus visi
Revizijos komisijos nariai: Vytenis
Kirvelaitis, Gytis Petkus, ir Aleksas
Karaliūnas, plojimu buvo perrinkti
kitiems metams.
Belaukiant Rinkimų komisijos
rezultatų vyko diskusijos įvairiais
klausimais. Keletą narių pageidavo,
kad būtų vedama atskira sąskaity
ba Jaunimo rūmams ir pačiam cent
rui. Įtaigota, kad buvo eikvojamos
centro lėšos Jaunimo rūmų statybai.
Iždininkas patvirtino, kad taip nebu
vo. Centras yra įregistruotas kaip
vienas vienetas, ir jokių atskirų
sąskaitų negalime vesti. Norintys
gali pasitikrinti, kaip leidžiamos lė
šos.
Ne vietoje ir ne laiku buvo kelia
mi asmeniniai nusiskundimai. Ap
sisaugojimui nuo vandalizmo, va
gysčių ir apsaugai, centras įrengė
apsaugos kamerų (TV) sistemą. Rezulatas pozityvus — centro gyvento
jai ir lankytojai jaučiasi saugesni.
Centras turi gerus ryšius su Lemont
policija, visi prasižengimai praneša
mi policijai.
Kadangi centras be aukų nepa
jėgtų išsilaikyti, visi buvo kviečiami
prisidėti prie naujų narių įtraukimo
į centrą, kas leistų gauti daugiau lė
šų. Susirinkimo metu visa eilė da
lyvių paaukojo didesnes sumas.
Centro darbuotojams buvo išreikšta
nemažai kritikos. Deja, kritikuojan
tis neturėjo nei vienos įgyvendi
namos idėjos, kaip panaikinti visus
nusiskundimus. Nei vienas kritikas
nepasisiūlė padėti.
Diskusijose buvo ir gerų pata
rimų. Centro taryba ir valdyba at
sižvelgs į kiekvieną mintį, ar ji buvo
pozityvi, ar negatyvi. Kaip anksčiau
buvo pastebėta, naujieji imigrantai
pradeda daugiau pozityviau reikštis
ir jungtis į esamų lietuviškų institu
cijų veiklą. Vietos užteks visiems.
nes ateitis bus ir yra jų rankose.
Kęstutis Ječius
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Kandidatai j PLC Tarybą
Austėja Kubilienė
Gimė Kaune 1977 m. rugsėjo 22
d. Kauno menų kolegijoje įsigijo
dizainerės specialybę. Nuo 2003 m.
gyvena JAV. Šiuo metu dirba
„Tauras Mortgage Ine".
A. Kubilienė dalyvavo rengiant
labdaros vakarą „Neleiskime jiems
išnykti", kurio metu buvo surinkta
arti 10,000 dol. Pinigai paskirti Lie
tuvoje esantiems likimo nuskriaus
tiems vaikams.
Austėjos pagrindiniai tikslai
kandidatuojant į tarybą: pritraukti
kuo daugiau žmonių į PLC, rengti
renginius, įkurti PLC verslo centrą,
skatinti jaunimą dalyvauti lietu
viškoje veikloje ir t. t.
Gintaras Lietuvninkas
Dirba PLC taryboje nuo 2004 m.
Pagal išsilavinimą — architektas.
Jis yra Jaunimo rūmų projekto ir
pastatų priežiūros komitetų narys,
krepšinio klubo „Lithuanica" trene
ris ir žaidėjas.
Gintaras pasiryžęs toliau tar
nauti PLC, kad ši lietuvių kultūros
įstaiga liktų patraukli ir gyva.
Vytenis Lietuvninkas
Kandidatuoja į PLC jau penkti
metai. Yra PLC advokatas.
Paulius Majauskas
Kandidatuoja trečią kartą. Gimė
Philadelphia, 1972 m. su tėvais at
vyko gyventi į Čikagą. Baigė Northwestern universitetą. Paulius mano,
kad pagrindiniai tikslai ateinančiais
metais turėtų būti: naujų narių
įtraukimas į PLC veiklą, kiek gali
ma išmokėti PLC paskolas ir t.t.
Vytautas Matuliauskas
Gimė 1960 m. Kaune. J Ameriką
atvyko 1989 m. Dirba kompiuterių
sistemų inžinieriumi kompanijoje
„United Airlines".

Norėtų gerinti ryšius tarp
senųjų ir naujųjų išeivių, skatinti
viešumą ir visomeninę veiklą. Mano,
kad PLC turi tapti tikru Čikagos
lietuvių kultūriniu centru.
Rasa Tijūnėlytė- McCarthy
Gimė Amerikoje, šeimoje, kuri
aktyviai dalyvavo lietuviškoje veik
loje. Rasa — viena iš „Pipirų rate
lio", įsikūrusio PLC, steigėjų.
Kandidatuoja manydama, jog jai
pavyks pritraukti kiek galima dau
giau jaunų šeimų į PLC. Nori jog
jaunos šeimos aktyviai dalyvautų
centro organizacijose ir tuo prisidėtų
prie centro išlaikymo.
Giedrius Memenąs.
Gimė 1974 m. Panevėžyje. 1998
m. atvyko gyventi į JAV. Šiuo metu
dirba nekilnojamo turto paskolų
kompanijoje „Tauras Mortgage Ine".
Mano, kad galima pagerinti PLC
finansinę situaciją, geriau panaudoti
šio statinio patalpas, padidinti PLC
narių ir aukotojų skaičių.
Irena Vilimienė
Dirba „Resurrection Health
Care Center" laboratorijoje. Baigusi
Vilniaus universitetą. Jau 11 metų
su šeima gyvena Amerikoje. Šiuo
metu dirba JAV Krašto valdybos
Švietimo taryboje. 2005 m. buvo
išrinkta į PLC tarybą.
Nori ir toliau aktyviai dalyvauti
PLC tarybos veikloje.
Stepas Žilys
Gimęs ir augęs Kretingoje. Bai
gęs Kauno kūno kultūros institutą.
Šiuo metu su šeima gyvena Lemont,
treniruoja jaunuosius krepšininkus.
„Kiekvienas neabejingas lietu
vybės išlaikymu tautietis turėtų
rūpintis PLC išlaikymu, o ne tik
žiūrėti kaip pasinaudoti centru", —
sako Stepas Žilys.

Af A
EDUARDAS R. SKALIŠIUS
Mirė 2006 m. kovo 7 d., sulaukęs 71 metų, po sunkios
širdies operacijos.
Gyveno VVaukegan, IL, kur iki ligos dirbo architektu.
Gimė 1934 m. gegužės 21 d., Mažeikiuose, Lietuvoje. 1944
m. su tėvais, gelbėdamiesi nuo sovietų ir raudonosios armijos
žiaurumų, pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. persikėlė į JAV.
Nuliūdę liko: žmona Elena, sesuo Liolyda Šukys su vyru
Aleksu ir vaikais, a.a. brolio Pauliaus žmona Ada ir jų vaikai,
dėdienė Justina Skališienė su sūnum Bernardu ir dukra Regina
Rejman, kiti giminės ir artimieji Amerikoje bei Lietuvoje,
krikšto vaikai, draugai.
Eduardas Romualdas buvo a.a. Eduardo ir Barboros Skališių sūnus, a.a. Pauliaus (Ada) Skališiaus brolis, a.a. Bernardo
(Justina) Skališiaus ir a.a. Adolfo (Elena) Švažo sūnėnas.
Išpildant Eduardo paskutinę valią, kūnas buvo sudengintas, pelenai šį rudenį bus pervežti ir palaidoti Lietuvoje. Šv.
Mišios už velionio sielą bus aukojamos š.m. gegužės mėnesį.
Vieta ir laikas bus patikslinta vėliau, atskiru pranešimu.
Visus, kurie pažinojo ^Eduardą, kviečiame prisiminti jį mal
dose ir pagerbti savo mintyse.
Nuliūdę artimieji

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

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas)
Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1 9 1 6

LACK & SONS
Nauja „mada" Kinijoje
Užmirškite praėjusios kartos
Mao kostiumus. Tiesą sakant, už
mirškite bet kokius drabužius. Ka
daise konservatyvumu garsėjusioje
Kinijoje tarp jaunų porų plinta
nauja mada — fotografuotis nuo
giems. Netgi rytinėje Anhujaus
provincijoje, kur dominuoja kaimai,
daug jaunavedžių
fotografuojasi
nuogi, taip siutindami savo tėvų
kartą, pranešė laikraštis „Xin'an
Evening News". „Kai kurios fotostudijos siūlo fotografuotis tik su
maudymosi kostiumais ar visai be
nieko, — teigė pasipiktinusi mote
ris iš Anhujaus sostinės. — Tikiuo
si, kad valdžia ką nors darys".

Ji ką tik sužinojo, kad jos dukra
dalyvavo dviejuose vestuvinių nuo
traukų fotosesijose — vienos foto
grafijos bus skirtos šeimai, o kitos,
kur kas intymesnės, — asmeniniam
naudojimui. Anksčiau valstybinė
žiniasklaida skelbė, kad mada per
vestuves fotografuotis nuogiems ki
lo Kinijos pietuose ir pamažu plin
ta į kitus šalies regionus. „Ne tiek
mažai jaunų žmonių mano, kad to
kios nuotraukos yra sveikintina nau
jovė, keičianti pasenusias vestuvinių
fotografijų tradicijas", — praėjusių
metų lapkritį rašė laikraštis „Xin
VVenhua Bao".
AFP—BNS

PALOS — GAIDAS
FUNERAL HOME

(LACKAVICIUS)

Funeral Home's
9 2 3 6 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS

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

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

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

4330 So. California A ve, Chicago, IL 60632

1-773-523-0440;
• Patogioje vietoje tarp Čikagos
ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero
lietuviu k d p i n i ų
11028 S. Southvvest H\*>
Palos Hills Illinois
(708)974-4410

1-708-873-0500

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
T u r i l a i d o t u v i ų p a t a l p a s visose Čikagos m i e s t o
apylinkėse ir p r i e m i e s č i u o s e
P a t a r n a v i m a s 2 4 vai.
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SKELBIMAI
• N i d a Tįjūnėlytė ir Michael Verachtert, Wheaton, IL, kovo 13-osios
ryte susilaukė sūnelio Danieliaus
Mykolo. Broliuku džiaugiasi pusant
rų metukų Maja, penktu vaikaičiu
Marilyn ir Thomas Verachtert (Long
Grove, IL), o devintuoju — Indrė ir
dr. Donatas Tijūnėliai iš Lemont, IL.
• K o v o 19 d., sekmadienį, 8 vai. r.
šv. Mišios ir 10:30 vai. r. sumos šv.
Mišios Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje vyks su re
kolekcijų pamokslu. Gavėnios reko
lekcijas ves Kauno arkivyskupijos
augziliaras dr. Jonas Ivanauskas.
Po šv. Mišių vysk. J. Ivanauskas su
sitiks su parapijiečiais parapijos sa
lėje. Vyskupas lankysis ir kitose lie
tuviškose parapijose. Kovo 19 d., sek
madienį, 6 vai. v. Pal. J. Matulaičio
parapijoje, Lemont, vysk. J. Ivanaus
kas aukos šv. Mišias ir praves Ga
vėnios rekolekcijas. Po Mišių - susi
tikimas su parapijiečiais. Antra
dienį, kovo 21 d., 5 vai. v. vysk. J.
Ivanauskas susitiks su parapijie
čiais Šv. Antano parapijoje, Cicero,
kur aukos šv. Mišias ir praves Ga
vėnios katechezę. Trečiadienį, kovo
22 d., 2 vai. p.p. vyskupas lankysis
„Seklyčioje", Marąuette Park. Po
trumpos viešnagės Čikagoje vysk. J.
Ivanauskas vyks vesti rekolekcijas
Boston, MA, Detroit, MI, ir Los
Angeles, CA, lietuvių parapijose.
• K o v o 22 d.," trečiadienį, 2 vai.
p.p. lietuvių centre „Seklyčia" tradi
cinio pabendravimo metu lankysis
svečias iš Lietuvos Kauno arki
vyskupijos augziliaras vysk. Jonas
Ivanauskas. Vyskupą lydės kun.
Arvydas Žygas. Kviečiame visus
gausiai dalyvauti.
• T ė v y n ė s sąjungos Čikagos sky
rius š. m. kovo 26 d., sekmadienį,
12:30 vai. p.p. Lietuvių dailės mu
ziejuje PLC, Lemont, ruošia Kovo
11-osios paminėjimą. Pagrindinė
kalbėtoja — Audrė Budrytė-Nakienė, kuri 1991 m. sausio 13 d. kartu
su dr. Liucija Baškauskaite iš Kau
no radijo stoties anglų kalba visam
pasauliui skelbė apie Lietuvoje tuo
metu vykstančius įvykius. Kviečia
me visus narius ir visuomenę pami
nėjime dalyvauti.
• A t e i t i n i n k ų n a m ų valdyba
kviečia visus atitrūkti nuo kasdieny
bės ir atvykti į Gavėnios rekolekci
jas šeštadienį, kovo 25 d. Susikau

pimą praves kun. Arvydas Žygas.
Registracija — 9 vai. r. Bus klauso
masi išpažinčių. Susikaupimas baig
sis 4 vai. p.p. šv. Mišiomis. Prašome
iš anksto užsiregistruoti pas Ireną
Polikaitienę tel. 630-257-2022 arba
e-paštu: www.jpolikaitis@aol.com
• G e n . T. Daukanto jūrų šaulių
kuopos visuotinis metinis susirinki
mas įvyks š. m. kovo 26 d., sekma
dienį, 12 vai. Šaulių namuose, 2417
W. 43rd. Street, Chicago, IL. Visi
nariai ir besidomintys kuopos veikla
yra kviečiami dalyvauti. Po susirin
kimo bus vaišės ir pabendravimas.
• K o v o 26 d., sekmadienį, tuoj po
9 vai. r. šv. Mišių Šv. Antano para
pijos patalpose vyks LB Cicero
apylinkės metinis susirinkimas, ku
rio metu bus aptarta praėjusių metų
valdybos veikla, iždo ataskaita, nau
jos valdybos rinkimai. Valdyba kvie
čia Cicero ir apylinkių lietuvius gau
siai dalyvauti. Ta pačia proga bus
renkamas LB solidarumo įnašas.
Bus vaišės.

• Lietuvių operos valdybos
pirmininkas Vaclovas Momkus pri
mena, kad asmenys, aukoję 250 dol.
operos „Pilėnai" pastatymui, gauna
2 bilietus į operos spektaklį ir du
pakvietimus į sukaktuvinį pokylį.
Maloniai prašome apie dalyvavimą
pokylyje pranešti valdybos pir
mininkui tel. 773-925-6193.
• 2 0 0 5 m. pabaigoje naujai įsteig
tas Vytauto ir Danutės Anonių sti
pendijų fondas Lietuvių fondo ribose
suteiks Lietuvos studentams reika
lingą finansinę paramą ir galimybę
įgyvendinti savo svajones bei atei
ties planus. Dėkojame Vytautui ir
Danutei Anoniams už šį jų kilnų
sprendimą ir kviečiame visus norin
čius remti lietuvišką jaunimą jung
tis prie Lietuvių fondo. LF adresas:
14911 127th Street, Lemont, IL
60439, tel. 630-257-1616.

Toronto teatro
sambūris

„Žalios lankos / /
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Criminal cases,
civil cases and DUI

6247 S. Kedzie A v e n u e
C h i c a g o , IL 60629
Tel. 773-776-8700
Ton free 24 hr. 888-776-6742
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629
TeL 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

IMIGRACINES TEISES
ADVOKATAS

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
Specialistas.
Raštinės Čikagoje ir Woodridge.

Galimos konsultacijos šeštadieniais

Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais
nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
TeL (773) 847-7747.

Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527
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On March 21, 2006
||
the lemont
Fire District
\
is seeking a tax increase for the ftrst Į
thne tn fts history. Our services are
.
increasing but our dollars are decreasir.g and it is criticai for us to pass this '
'
Referendum at this time. for more
'
I
informatkm, piease fook us up at
I
I
lemontfire.org. Thanks.
ff
h _ _

• Š i ų metų du pirmuosius ge
gužės mėnesio savaitgalius vyks
rinkimai į JAV LB XVIII Tarybą.
Asmenys, norintys kandidatuoti į
tarybą, prašome skambinti JAV LB
Vidurio Vakarų apygardos rinkimų
komisijos pirmininkei Aušrelei Sakalaitei tel. 630-243-6302 arba su
sisiekti su savo apylinkės pirmi
ninku/e. Anketų pristatymo data
pratęsta iki kovo 29 dienos.

CENTRE |VYKS SEIMŲ TEATRO SPEKTAKUS
>

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
Tel. 773-284-0100.
TeL 630-257-0200, Lemont, IL

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603

KOVO 19 D., SEKMADIENI, 2 V AL. P.P. JAUNIMO

*

Advokatas
Jonas Gibaitis

atveža spektakli

„Bulvinė pasaka"

T o r o n t o P r i s i k ė l i m o p a r a p i j o s t e a t r o s t u d i j a „ Ž a l i o s lankos"
vaikučius ir jų t ė v e l i u s kviečia į y p a t i n g ą r e n g i n į — režisierės Daivos
Botyrienės s p e k t a k l i „ B u l v i n ė p a s a k a " . Tai spektaklis skirtas d i d e l i e m s
ir mažiems, n o r i n t i e m s g e r i a u p a ž i n t i juos s u p a n t j gražu, stebuklinga,
spalvotą ir n u o t y k i u , k u p i n a p a s a u l j . Šiame r e n g i n y j e , skirtame visai
šeimai, išvysite n e p a p r a s t ą istoriją, k u r i jus perkels j fantazijos kara
lyste, jos h e r o j a i m u m s visiems g e r a i p a ž j s t a m i . Ššš\..tik paklausykit...
Ar esate p a g a l v o j ę , kas n u t i n k a n a m u o s e j u m s išėjus ar miegant? Gal
žaislai ir d a i k t a i a t g y j a ? Kas vyksta ju m a ž a m e pasaulyje? Ši stebuklin
ga istorija apie t a i . Kviečiame visus į ,,Bulvine pasaką". Bilieto kaina —
10 d o l . , vaikams iki 10 m . n e m o k a m a i .
Rengia JAV LB Kultūros t a r y b a .

• „Saulutė", Lietuvos vaikų
globos būrelis dėkoja už aukas pa
dėti našlaičiams, beglobiams ir in
validams vaikams, daugiavaikėms šei
moms, bei studentams Lietuvoje.
Aukojo: Vytautas Užgiris $100 a.a.
Aldonos Brantienės atminimui; O. J.
Treška $25; Remigijus Gaška $9,500
studentų paramai; Genutė ir Algis
Rudis $50; Donatas Tijūnėlis $600
ligonės šeimai parama; anonimas
$150; Valė Pleirienė $30. Labai ačiū.
„Saulutė" (Sunlight
Orphan
Aid), 414 Freehauf St., Lemont,
IL 60439, tel. (630) 243-7275 arba
(630) 243-S435.
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nija, Arūnas ir Milda Blinstrubai;
$50 Birutė Sekmanienė.
Jūsų nuoširdžios aukos yra labai
vertinamos. Lietuvos Našlaičių
globos komitetas (Lithuanian
Orphan Care, Inc.), 2711 West
71 st St., Chicago, IL 60629, tel.
773-476-2655. Fed. Tax ID #36412-4191.

• Lithuanian Mercy Lift dė
koja už aukas, skirtas padėti LML
įgyvendinti medicininius projektus
sergantiems ligoniams Lietuvoje.
Aukojo: $100 — Jean Warren, CA;
Stanley ir Jane Sula, CA. $50 — The
Van Domanskis Trust — FL; Vyžas
• „Lietuvos Našlaičiu Globos ir Associates, NJ; John ir Agatha
komitetas" yra gavęs šias aukas Dancy, CA. $30 — Ramūnas Bigelis,
paremti našlaičius: $600: Henry A. NY; Apol Varnelis, MI; W. ir O.
Šatinskas, Princeton, NJ. $300: Markūnas, FL; Augustas ir Emilija
Aldona Bradley, Newport Beach, CA; Pretkelis, IL. $25 — Henrikas ir Ilo
Clare E. Mattis, Lemhurst, IL; Ra na Laučius, MI; Vytenis ir Aldona
minta Jacobs, La Grange, IL. $250:
Miškinis, OH; Renata ir Augiras
Virginia ir John Dainauskas, Wood- Manomaitis, MA; Regina Taunys,
ridge, IL. $200: Sofia ir Bernard CT; Bruce ir Dana Plazyk, IL. $20 —
Mickevičius, Michigan City, IN. Anthony ir Arlene Kveselis, CT. $15
$150: Rita Sauers, Levittown, PA; — Clement Kasinskas, CT; Sofija
Melody Vydas, Columbus, MS; Vin Vashkys, FL; D. N. Armonas, OH;
cas Urbaitis, Mayfield Heights, OH; Genovaitė Karsokas, OH. $10 — AlAnne Krizanauskas, Mėsa, AZ; Ona bert Truchin, CA; Stella MarcinausStrimaitis, Putnam, CT; A. L. Če kis, CT; Theresa ir Robert Thomann,
pulis (Willoughby, OH; LARC Mo NY; Zigmantas ir Irena Vilimas, IL;
terų sąjungos 20-toji kuopa, Chicago, Charles ir Juanita Ulozas, NJ;
IL; Stasė Mikelevičius, Hometown, Frank Baltakis, FL; Danute Uogin
IL; Robert G. Norbut (Colorado tas, CT; Roy Wendell, ME. Lithua
Springs, CO. $100: Viktorija ir Pra nian Mercy Lift, P.O. Box 88,
nas Adomaitis, Crestwood, IL. $50: Palos Heights, IL 60463. Tel. 708Roma Murphy, Indianapolis, IN. 636-6140. Tax ID #36-3810893.
$25: Ann Mikėnas, Chicago, IL; V. F.
www.lithuanianmercylift.org
ir Irene Juškus, Burbank, IL.
lithuanianmercylift@yahoo.com
A.a. Boleslovo Rasimo atmini
mui, Leokadija Pačkauskas, Leland,
• Lithuanian Mercy Lift dė
NC, paaukojo $50.
koja už aukas, kurias paskyrė šel
A.a. Aleksandros Gylienės at pimui tuberkulioze (TB) sergantiems
minimui, Nijolė ir Viktorija Re- ligoniams Lietuvoj. Aukojo: $150 —
meikis, Westchester, IL, paaukojo Vladas Kaupas, FL. $50 — Irena
$25, o Marion Karalis, Hinsdale, IL, Kairys, IL. $30 — Aldona Jonynas,
atsiuntė $20 auką.
NV; Sisters at Matulaitis Nursing
Almos fondui aukojo $1,000 Home, CT. $25 — Michael ir Jina
Organizacijos „Lietuvos Dukterys", Leskys, CA; Vaidotas ir Rimvydą
Seattle skyrius. $500: I. Rašys. $100: Baipsys, CA. $10 — Anthony Stan
Chicago Moterų klubas, Chicago, IL. kus, FL. Lithuanian Mercy Lift,
P.O. Box 88, Palos Heights, IL
$50: Halina Bagdonas, Chicago, IL.
A.a. Valerijos Memėnienės- 60463. Tel. 708-636-6140. Tax ID
Patalauskienės atminimui $150 #36-3810893.
Almos fondui paaukojo Irena ir
www.lithuanianmercylift.org
Rimantas Blinstrubai, $100: Eugelithuanianmercylift@yahoo.com
SKELBIMŲ SKYRIAUS
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