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Seimo pirmininkas nusiteikęs permainoms
N a i k i n s privilegijas
Penktadienį kalbėdamas žurna
listams A. Paulauskas sakė, jog bū
tina išnaikinti kanceliarijoje įsišak
nijusią privilegijų tvarką ir stiprinti
parlamento vidaus auditą.
„Reikia labai susirūpinti vi
daus tikrinimo sistema, nes dabar
akivaizdu, kad tikrintojai yra, o dar
bų nėra. Turi būti paskirtas ryžtin
gas žmogus į auditoriaus postą, kad
prižiūrėtų tvarką kanceliarijoje, o ne
tik stebėtų ir toleruotų", — kalbėjo
A. Paulauskas.

atsistatydinimo pareiškimą.
Pasak Seimo pirmininko, pana
šiai turėtų pasielgti ir gerokai dides
nę, nei įstatymai leidžia, algą s a u
pasiskyręs Seimo kanceliarijos lei
dyklos „Valstybės žinios" direkto
rius Mintautas Daulenskis.
Parlamento vadovas užsiminė,
jog, pradėjus kanceliarijos „valy
mą", iš posto teks trauktis d a r n e
vienam pareigūnui. „Daugelio pada
linių vadovai būs pakeisti", — sakė
A. Paulauskas.
N u k e l t a į 6 psl.

Šiame
numeryje:

J a u „lekia g a l v o s "

Šioje Seimo pastato dalyje įsikūrusi kanceliarija.

Eltos nuotr.

Vilnius, kovo 24 d. (BNS) — kalioms permainoms skandalų dėl
Seimo pirmininkas Artūras Pau- piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi
lauskas sako esąs nusiteikęs radi- krečiamoje Seimo kanceliarijoje.

Irake apšaudyti
Lietuvos kariai

Seimo
kanceliarijoje,
kilus
skandalui dėl piktnaudžiavimo tar
nybine padėtimi, jau „lekia galvos".
Po pokalbio su Seimo pirmi
ninku iš posto traukiasi parlamento
Transporto skyriaus vedėjas Jurgis
Siaudkulis. Jis ketvirtadienį vakare
kancleriui Arvydui Kregždei įteikė

V. Uspaskichui — nemalonumai Rusijoje

Vilnius, kovo 24 d. (BNS) — Ne zistuoja juodoji buhalterija.
Į prokuratūrą oficialiai kreiptis
malonumai dėl neteisėtai vokeliuose
išmokamų atlyginimų valdančiosios žadėjęs vienas Urdomos politikas ti
Vilnius, kovo 24 d. (BNS) — i Darbo partijos vadovą Viktorą Us- kino, jog prekybos centro darbuoto
Irake, šiaurinėje Al Harta dalyje, vepaskichą persekioja ne tik Lietuvoje, jams oficialiai yra sumokama tiktai
lyvą ketvirtadienio popietę buvo ap
bet ir Rusijos šiaurėje, gimtojoje Ar 900 rublių (apie 90 litų), o likusi da
šaudyti užduotį vykdę lietuvių būrio
lis atiduodama vokeliuose.
changelsko srityje.
LITCON-7 kariai. Lietuviai sėkmin
Rusijoje šiuo metu esantis V. UsKėdainių milijonieriaus pastaty
gai atsitraukė, nė vienas karys ne
to „Vikondos" prekybos centro Ur- paskichas dienraščiui tvirtino ne tik
nukentėjo.
domoje darbuotojams dalis atlygini nieko nežinąs apie kokius nors tyri
Kaip pranešė Lietuvos kariuo
mų taip pat išmokama nelegaliai — mus, bet ir iš viso negirdėjęs apie
menės Lauko pajėgų vado sekreto
vokeliuose, rašo dienraštis „Lietu problemas Urdomoje.
riatas, LITCON~-7 būrio kariai pat
vos rytas".
Kėdainių milijonierius turi ne
ruliavo netoli Al Harta priemiesčio.
Apie tai viešai prabilo Urdomos malonumų ir dėl jo šeimai priklau
Lietuvių patruliui vykstant į už
miesto, kuriame yra gimęs V. Us- sančioje Krekenavos agrofirmoje
duoties vietą, gyvenvietėje pasigirdo
paskichas, valdžia. Vietos deputatai darbuotojams vokeliuose mokėtų al
šūviai. Netrukus kariai pastebėjo
pasiskundė atvykusiems aukštiems gų. Šią bendrovę tikrina Finansinių
tris įtartinus asmenis, iš kurių vie
Archangelsko srities administracijos nusikaltimų tyrimo tarnybos parei
nas nešėsi lengvąjį kulkosvaidį. Lie
atstovams, esą prekybos centre eg gūnai.
tuvių kariai sulaikė du įtariamuo
sius ir konfiskavo ginklą.
Maždaug po penkiolikos minu
čių į lietuvių karių pusę buvo pa
leisti šūviai, po kiek laiko netoliese
pasigirdo du sprogimai. Patruliuo
jantys kariai atidengė atsakomąją
Tai j i s sakė penktadienį vyku
ugnį ir, prisidengę dūmų uždanga,
siame susitikime su Vilniuje viešin
atsitraukė.
čiu NATO Parlamentinės Asamblė
jos (PA) pirmininku Pierre Lelouche.
Penktadienio rytą visi LITCONPokalbio metu V. Adamkus pa
7 būrio kariai sėkmingai grįžo į sto
vyklą poilsiui.
brėžė NATO Parlamentinės Asamb
Pastarąjį kartą Lietuvos kariai j
lėjos vaidmenį aiškiai ir atvirai įver
Irake į incidentą buvo patekę kovo ;
tinant rinkimus Baltarusijoje.
18-ąją, kai patruliavimo metu Al i
Susitikime su P. Lelouche V
Harta apylinkėse sprogo savadarbis
Adamkus teigė, kad NATO tampa
sprogmuo, tačiau kariai tuomet ne
pagrindiniu euroatlantinio saugumo
nukentėjo.
dialogo forumu.
V. Adamkus (k) ir Pierre Lelouche.
Tarptautinę taikos palaikymo
„NATO turi pasikeisti, kad ga
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr
misiją Irake atliekantis LITCON-7
lėtų atsakyti į šiuos iššūkius, kad ir
būrys yra suformuotas iš maždaug
Vilnius, kovo 24 d. (BNS) — Pa toliau liktų patikimiausiu saugumo
pusšimčio profesinės karo tarnybos
saulis, ir ypač Europos valstybės, tu garantu. NATO keitimosi procese
karių, tarnaujančių Lietuvos di
ri įvertinti rinkimų Baltarusijoje ei turi būti išlaikytas pagrindinis jos
džiojo kunigaikščio Algirdo mechani
gą bei rezultatus, pareiškė Lietuvos pamatas — kolektyvinės gynybos
zuotajame pėstininkų batalione.
principas", — paDrėžė V. Adamkus.
prezidentas Valdas Adamkus.

Iš ateitininkų veiklos.
Praeitį pamiršti
pavojinga.
Pirmosios motociklų
lenktynės Lietuvoje...
Kultūra žmogaus
prigimties sudievinimui.
Menas, literatūra,
mokslas.
Lietuviška kilmė — kaip
neatskiriama tapatybės
dalis.
Mūsų šeimose.
Svečiavosi torontiečiai.
Dar apie vaistus.
Valiutų santykis
1 USD — 2.885 LT
1 EUR — 3.452 LT
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V. Adamkus: pasaulis turi [vertinti
Baltarusijos rinkimų rezultatus
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Iš Ateitininkų gyvenimo
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org

Ar atsimeni kai.

••

TORONTO
ATEITININKŲ
SENŲ DRAUGŲ
PRISIMINIMŲ
VAKARAS SU
SKAIDRĖMIS
Toronto ateitininkai susirinkę į prisiminimų vakarą.

kartų dalyvių. Iš Toronto dalyvavo
GABIJA PETRAUSKIENE
saujelė ateitininkų. Tai buvo proga,
ypač nutolusiems nuo aktyvios atei
iek prisijuokta, kiek pasida tininkiško gyvenimo veiklos, prisi
linta pergyvenimais, kiek minti savo nueitą kelią ateitinindraugų iš {vairiausių vietovių kiškos šeimos rėmuose.
prisiminta!!! Ir visa tai dėka nenuil
Keletas vakarų jubiliejinėje sto
stančių Kazio Razgaičio (iš Philadelphia) pastangų praleisti ilgas vykloje buvo praleista prie lauželio
valandas, rūšiuojant skaidres iš savo prisimenant asmenis, kurie mums
begalinio, keletą dešimtmečių api padarė išskirtinį įspūdį, ar tai globė
mančio, skaidrių rinkinio. Šios jo vaidmenyje, ar fuksų priežiūroje
skaidrės atspindi ateitininkiško gy pereinant į studentavimo gyvenimo
venimo pėdsakus, nueitus vasaros pakopą. Prisiminta ir išskirtini mū
stovyklose bei įvairiausių telkinių sų nueito kelio momentai — įdomes
šeimų šventėse, kai buvome dar vai nės stovyklos, įsidėmėtini žiemos
kai; jos veda per gimnazisto gyveni kursai moksleiviams bei studen
mo laikotarpį vasaros stovyklose tams, vieni kitų lankymai įvairių
Dainavoje, Michigan valstijoje, Bal telkinių Šiaurės Amerikoje atei
tijoje prie Montrealio, Wasagoje prie tininkų šeimos švenčių proga ir pan.
Toronto, Los Angeles stovykloje bei
Ypatingo dėmesio šioje stovyklo
kun. Stasio Ylos ilgus metus je susilaukė neužprogramuotas va
vedamuose Žiemos kursuose Daina karas, praleistas „Baltųjų rūmų"
voje. Jos taip pat veda per studen didžiojoje salėje prie kompiuterio
tavimo laikus, kai buvome fuksai su ekrano, peržiūrint kolegos Kazio
savo viešpačiais ir važinėjome į su Razgaičio įvairiausių
stovyklų,
važiavimus, stovyklas ir kongresus. šeimų švenčių, suvažiavimų skaid
Jo skaidrių rinkinys baigiasi vestu res iš 1960-70 m. laikotarpio. Skaid
vių nuotrupomis — kai kūrėme nau res pradėjome žiūrėti dviese, kai
jas šeimas. Šį skaidrių rinkinį bematant prisitraukė tai po vieną,
pamatyti turėjo progą Toronto ir tai po du, ir staiga susidarė geras per
apylinkių ateitininkai, vieną šaltą 20 asmenų būrys. Be atodūsio aidėjo
vasario mėnesio šeštadienį, Lietuvių „Atsimeni kai..." įvadas į prisimi
archyvo salėje, Mississaugoje, Onta- nimų kupinus atpasakojimus atmin
rio, esančioje Lietuvos Kankinių tinų pergyvenimų, santykių su
parapijos ir Anapilio sodybos patal asmenimis — vadovais, globėjais,
pose.
kolegomis; prisiminėme ir jau miru
sius, kurie mums padarė neišdil
Pradžia jubiliejinėje stovykloje
domą įspūdį. Tai buvo puikus „Atsi
2005 m. vasarą, Dainavoje vy meni kai..." pergyvenimas tikrai
kusi Ateitininkų jubiliejinė stovykla gražaus Ateitininkiškos šeimos glo
sutraukė nemažą skaičių įvairių boje nueito kelio.

K

Sugrįžus į T o r o n t ą

Grįžus į namų kasdienybę, mums
torontiškiams panoro pasidalinti
šiais prisiminimais su 1960-70 m.
laikotarpio kolegomis ir pergyventi
tai, ką patyrėme Jubiliejinėje sto
vykloje. Kaziui Razgaičiui sutikus
praplėsti savo skaidrių montažą ir jį
pritaikyti Toronto visuomenei, „su
mėtėme" prisiminimų vakarą Ana
pilio Lietuvių archyvo salėje Missi
ssaugoje (Toronto miesto priemiesty
je). Nežinojome kiek dalyvaus, bet
kompiuterinio pašto bei „Tėviškės
žiburių" skelbimo dėka paplito žinia,
kad kviečiami buvę ir esantys seni
draugai su skaidrėmis paįvairintu
1960-70 m. prisiminimų vakarą —
„Atsimeni kai..."
Subruzdėjo arti 50 asmenų! Prie
vietinių prisidėjo, staigmeną mums
padarę savo atvykimu, seni draugai
iš Čikagos, Detroit, Philadelphia.
Vaišinomės gardžiais iš namų suneš
tais skanumynais, kalbų niekam
netrūko, o po turiningo ir be galo įdo
maus skaidrių montažo, pasklido ir
stovyklų metu išmoktų dainų pynės.
Vakaras tęsėsi bent 4 v ^ a n d a s .
Namo skirstėmės pilni laba n alonių
prisiminimų ir ne vienas paminėjo,
kad b fcų gerai seniems draugams
vėl k«>' L sueiti.
T idžiulė padėka tenka Kaziui
Razgaičiui, kuris nepabūgo Toronto
žiemos šalčių ir, praleidęs ilgas va
landas suorganizuojant specialiai
pritaikytą skaidrių programą, mus
sušildė ir praturtino nueito bendro
kelio prisiminimais.

Vėliausios žinios apie
Ateitininkų kongresą

Registracija į Jaunųjų ateitininkų stovyklą
prasideda ateinantį šeštadienį

• XV Ateitininkų kongresas vyks
š.m. rugpjūčio 18-20 d. Panevėžyje
• Ateitininkų Kongreso organizaci
nio komiteto tinklavietėje jau gali
ma rasti viešbučių ir svečių namų
adresus. Dažnai pasižiūrėkite:
http://lietuvosateitis.org

Jaunųjų ateitininkų stovykla įvyks š.m. liepos 3 - 12 d. Dainavoje.
Priimami vaikai nuo pirmo iki aštunto skyriaus. Pranešame visiems JAS
nariams ir jų tėveliams, kad registracijos anketas rasite ateitininkų tin
klavietėje: www.ateitis.org. Nuo balandžio 1 d. jau galite paštu siųsti
užpildytas anketas ir mokesčius stovyklos registratorei. Prašome prieš
balandžio 1 d. nieko neišsiųst.

• Išreiškite savo mintis. ,,Kongreso
dienoraščių" tinklalapyje (blogfe)
http://www. manau, lt/kongresas/
esate kviečiami prisidėti prie viešos
diskusijos apie kongreso ruošą. (Ši
svetainė buvo įkurta Ateitininkų
federacijos tarybos iniciatyva, o ne
Kongreso organizacinio komiteto,
kaip buvo anksčiau čia klaidingai
paskelbtai

Kol bus vietų, tol stovyklautojai bus priimami ir registruojami, tačiau iš
praeities stovyklų žinome, kad stovykla visuomet greitai prisipildo. Iki
balandžio 15 d. pirmenybė bus duodama JAS nariams. Po to priimsime
visus norinčius stovyklauti pagal užsiregistravimo eilę. Primename, kad
anketos nebus dalinimos kuopose. Visą registracijos medžiagą turite
atsispausdinti iš internete Jeigu turėsite sunkumų, kreipkitės į regis
tratorę Grasildą Reinytę: grasilda@sbcglobal.net Jei turite klausimų
apie stovyklą kreipkitės į Laimą Aleksienę, laleksa@ameritech.net
Laukiame energingų, linksmų stovyklautojų!
— JAS CV

Ieškomi vadovai MAS
vasaros stovyklai
Studentai ir vyresni ateitininkai
norintys vadovauti š.m. Moksleivių
ateitininkų vasaros stovykloje Dai
navoje yra prašomi kreiptis pas
Dainę Narutytę Quinn el-paštu:
DLNQ@aol.com iki balandžio 1 d.
Moksleivių vasaros stovykla vyks
liepos 12- 23 d.
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PIRMOSIOS MOTOCIKLŲ
LENKTYNĖS LIETUVOJE
IR LIETUVIŠKA MUZIKA
UŽ ATLANTO
ALBINAS BATAVICIUS
Tėvas
Nepriklausomos Lietuvos kūri
mosi pradžioje, tuo metu, kai po
1918 m. vasario šešioliktosios di
džiulės pastangos buvo nukreiptos
krašto atstatymui ir naujai atsi
kūrusios valstybės organizavimui,
pirmieji fizinio lavinimo ir sporto
žingsniai buvo itin sunkūs. Trūko
sporto specialistų, sporto aikščių,
priemonių. Tačiau nepaisant visų
šių trūkumų ir nepriteklių, atskiri
sporto šakų pionieriai, suprasdami
didelę sporto reikšmę tautai, pradėjo
šios srities organizacinį darbą. 1919
m. J. Sližio iniciatyva, Kaune įsteig
ta Lietuvos Sporto sąjunga, (kitais
metais perorganizuota į Lietuvos
fizinio lavinimosi sąjungą (LFLS),
visuose didesniuose Lietuvos mies
tuose steigė sporto klubus. Pirmiau
sia plito tos sporto šakos, kurioms
reikėjo mažiausiai materialinių iš
teklių, kurioms buvo tam palankiau
sios sąlygos vystytis. Tai lengvoji at
letika, ledo ritulys, žirginis sportas,
irklavimas, boksas ir kt. Nuo jau pa
minėtų ir daugelio kitų sporto šakų
neatsiliko ir techninio sporto šakos dviračių bei motociklų sportas.
Po Pirmojo pasaulinio karo, ilgos
carinės Rusijos okupacijos Lietuvoje,
be buvusios vienintelės susisiekimo
priemonės, mūsų žirgelio juodbėrė
lio, atsirado ir techninių susisiekimo
priemonių. Tai dviračiai, motociklai,
automobiliai ir kt. Greitai atsirado ir
tos srities sporto mėgėjų, norėjusių
palenktyniauti, išmėginti jėgas tam
skirtoje trasoje. Vienas tokių mėgė
jų ir nepaliaujamų tuometinės tech
nikos mylėtojų buvo Leonardas Ju
revičius. Gimė jis 1902 m. Kaune.
Čia, Šiaulių gatvėje Nr. 24, stovėjo jo
tėvų nuosavas namas. 1930 m. L.
Jurevičius vedė Anastasiją Bliukytę
(1905-1994). 1931 m. jiems gimė sū
nus Zenonas o 1937 m. dukra Emi
lija. Anot dabartiniu metu New York
gyvenančio Zenono, mamos tėvas
Bliukys po Pirmojo pasaulinio karo
grįžo į Kauną ir dirbo „Aušros" ber
niukų gimnazijos ūkvedžiu. Jis buvo
išsilavinęs žmogus, darbuotojų mėgs
tamas, vertinamas ir gerbiamas. Jo
mama, A. Bliukytė buvusi iš šei
mos kurioje augo net penkiolika
vaikų.
Leonardas Jurevičius, anot jo

amžininkų, buvo s u m a n u s , princi
pingas, nagingas ir išradingas automechanikas. Jis, nors ir b ū d a m a s ci
vilis tarnautojas, dirbo Šančiuose,
Lietuvos kariuomenės motorizuotos
kuopos garaže, taisė ir prižiūrėjo
visą karinę techniką. Turėjo kelis
nuosavus motociklus, nuosavą dirbt u v ę - g a r a ž ą , k u r t a i s y d a v o savo
bendražygių, bičiulių techniką. Tai
buvo jo verslas. Taisydavo įvairių
markių motociklus, dviračius ne tik
iš Kauno, bet ir iš kitų Lietuvos vie
tų. Jis buvo Kauno motociklistų klu
bo pirmininkas, aktyviai ir gana sėk
mingai dalyvavo keliose moticiklų
varžybose, laimėjo ne vieną reikš
mingą prizą.
Lenktynės būdavo organizuo
jamos tik sekmadieniais, jos prasidė
davo gana anksti ryte.
Kazio Binkio r e d a g u o j a m a s ,
K a u n e leistas dvisavaitinis žur
nalas „Mūsų dienos" 1928 m. liepos
29 d. Nr. 10 11 psl., išspausdintame
straipsnyje „Pirmos Lietuvoje moto
ciklų lenktynės" rašė: 'Mūsų dienų'
redakcija, matydama didelį moto
sporto vystymąsi Lietuvoje ir priduo
dama j a m nemažai reikšmės, Lietu
vos sporto lygai leidus, š. m. rug
pjūčio 12 d. ruošia pirmas Lietuvoje
motociklų lenktynes 220 km atstu
mui. Maršrutas n u m a t o m a s toks:
Kaunas - Garliava - Marijam
polė - Kalvarija - Krosna - Simnas
- Alytus - Birštonas - P r i e n a i - Gar
liava - Kaunas. Didesniuose marš
ruto 2-3 centruose bus kontrolės
punktai, kur lenktyniautojai turės
atlikti kai kuriuos formalumus: savo
pieštuku pasirašyti pilną vardą ir
pavardę, atvykimo m i n u t ę ir se
kundę, atidaryti su savo įtaisu 'sitro'
bonką ir išgerti stiklą, pasiimti savo
numerį ir t.t. [...] Trims pirmiesiems
lenktynių nugalėtojams 'Mūsų Die
nų' redakcija įteiks tris brangias do
vanas. Dovanos skiriamos 2 gru
pėms: visų kategorijų mašinoms solo
važiavimui ir mašinoms su prieka
bomis (sidenarai). Taip p a t numato
mos dovanos a t s k i r ų kategorijų
nugalėtojams".
Po sėkmingų pirmųjų lenktynių
tas pats leidinys rugpjūčio 19 d. Nr.
13, 6 psl., rašė: „... Toliau ėjo maši
nos su priekabomis ir sekančia tvar
ka: kap. Ulpa su ž m o n a 'Harley
David-son' 10 jėgų, k a p . Stašaitis
'Harley
Davidson'
10
jėgų,
Jurevičius 'Indian' 12 jėgų".

Kauno motociklininku komanda apie 1927 m Viduryje (su kepure) stovi koman
dos pirm Leonardas Jurevičius.

DANUTE BINDOKIENE

Praeitį pamiršti pavojinga
„Yla" pagaliau oficialiai išlin dais ir atitaisyti istoriniu mastu
do iš maišo — Rusija pareiškė padarytą klaidą, kai baigiantis
nesiruošianti pripažinti Lietuvos Antrajam pasauliniam karui ir
okupacijos, o juo labiau atlyginti besidžiaugiant pergale prieš vieną
už pusšimtį metų patirtas skriau kruvinąjį diktatorių, jo buvęs
d a s ir nuostolius. N e g a n a to, sąjungininkas (prisiminkime 1939
Maskva siūlo Lietuvai „šią temą m. Molotov-Ribbentrop slaptąjį
kartą ir visiems laikams uždaryti". susitarimą) nepatrauktas atskai
Tik po to „uždarymo" Lietuva gali tomybėm Ir koks idiotiškas pa
tikėtis plėsti dvišalius santykius radoksas: nors su Trečiuoju Reichu
su Rusija (suprask: pagal jos tai niekais pavirto visi jo siekiai, su
tartys, politika ir imperialistiniai
sykles).
Tokias „geras naujienas" iš kėslai, per „neapsižiūrėjimą" liko
Maskvos Lietuvos prez. Valdui galiojanti Maskvos-Berlyno sutar
Adamkui atvežė Vilniuje viešėjęs tis, pagal kurią Baltijos valstybės
Rusijos prezidento specialusis ats atsidūrė Sovietų Sąjungos įtakos
tovas ryšių su Europos Sąjunga sferoje. Ir kas dar keisčiau — šis
klausimais Sergej Jastržemskij. „neapsižiūrėjimas" nebuvo paste
Pasak jo: „Temas, susijusias su bėtas dar pusę šimtmečio! Jeigu
įvairiais istorijos vertinimais, pre ne plati ir triukšminga Lietuvos
tenzijų iškėlimu, geriau palikti (ypač jos), Latvijos, Estijos ir kitų
istorinėje praeityje, kad jos neap Maskvos įtakos sferoje atsidū
sunkintų nei šiandienos, nei ryt rusių Rytų bei Vidurio Europos
dienos". Jis taip pat sakė, kad diaspora Amerikoje, ir Vašing
reikia „kuo greičiau atrišti šiuos tonas, ir Vakarų Europos šalys
mazgelius, o jei negalime jų atrišti, būtų, ko gero, „visiems laikams
užkonservuokite juos, palikime po uždarę" milijonus žmonių iš ge
mūsų ateinančioms kartoms, iš ležinės uždangos, Berlyno sienos,
mintingesnėms ir mažiau ideolo persekiojimų ir melo pastatytame
gizuotoms, jos išspręs šias proble narve.
mas"...
Labai akivaizdu, kad Rusija
dairosi
į narystę Europos Sąjun
Vaje, koks
„išmintingas"
sprendimas! Pašluokime daugiau goje, kaip katinas į narvelyje čiul
kaip 50 metų skaudžios praeities bančią kanarėlę. Kad toji kanarėlė
,,po kilimu", užrakinkime KGB būtų prieinamesnė, būtina nutil
archyvus ir kitą inkriminuojančią dyti nuolatinius Baltijos valstybių
medžiagą devyniomis spynomis priekaištus ir reikalavimus. J u k ir
(dabar, rodos, dar tik septyniomis pernai gegužės 9-ąją šios mažos
u ž r a k i n t a , vadinasi, per silpna nenuoramos įnešė disonansą į
apsauga), nekalbėkime, nerašy Maskvos p l a n u s iškilmingai ir
kime, neprisiminkime. J u k oku džiaugsmingai švęsti Pergalės
pantų aukų kaulai baigia sutrū prieš nacius šventę. Į šventę (dėl
nyti —jų burnos seniai užčiauptos, mums visiems gerai suprantamų
o dar gyvos likusios okupacijų priežasčių) atsisakius vykti Lie
aukos — partizanai, tremtiniai, tuvos ir Estijos prezidentams, jų
buvę politiniai kaliniai — jau ant pasiryžimas ir drąsa susilaukė
anžinybės slenksčio. Praeis de daug dėmesio Vakaruose. Dėl to
šimtmetis, gal kiek ilgesnis laiko sprendimo net JAV prez. George
tarpas, ir viskas nurims, o istoriją W. Bush, besilankydamas iškil
„ateities išmintingieji istorikai" mėse, be abejo, sugadino Rusijos
nuotaiką, priminda
(jau ir dabar tokių „išminčių" pa prezidento
sitaiko) interpretuos taip, kad bus mas Baltijos šalių okupaciją ir
ragindamas prisipažinti ją vyk
ir „avis sveika ir vilkas sotus".
Kad Maskvai laisvos Baltijos džius.
Prez. Adamkaus komentaras,
valstybės, o ypač Lietuva, yra
aštrus krislas akyje, abejoti neten kad „Mes negalime suvokti, kodėl
ka. Juo labiau, kad ir Vašingtonas Rusijos vyriausybė atsisako pa
pritaria šių valstybių reikalavimui gerbti sovietinio režimo aukų at
pavadinti įvykius tikraisiais var minimą", buvo labai taiklus.
Beje, Leonardui Jurevičiui tąsyk
lenktynėse nepasisekė. Tai matyti ir
iš tolesnio straipsnio teksto: „Kap.
Ulpa (Harley Davidson, 10 jėgų),
kamerai pratrukus, trasos neužbai
gė. Tas pats atsitiko ir su Jurevi
čium (Indian, 12 jėgų)". Šias lenk
tynes laimėjo kap. Januškevičius su
motociklu 'Harley Davidson', trasoje
užtrukęs 2 vai. 29 min.
To paties numerio a n t r a m e pus
lapyje apie vykusias rungtynes rašo
ma: „Pirmas didelis motociklų prabėgimas 230 km. a t s t u m u suruoštas
'Mūsų dienų' redakcijos, praėjo labai
gerai ir įdomiai. Nežiūrint į tai, kad
plentas daugumoje vietų buvo už
darytas, tiltai remontuojami ir teko
net dirva važiuoti, pasiekti nelauk
tai geri rezultatai, kurie ne tik
pralenkia mūsų kaimynų rezultatus,
bet ir kai kurias Vakarų valstybių.
Gan charakteringa, kad tose didelė
se motociklų varžybose dalyvavo tik
Amerikos ir Anglijos firmų mašinos
r nei vienos mašinos nebuvo Vokie
tijos fabrikų".

Tų pačių metų rudenį buvo orga
nizuotos 1928 m. Lietuvos motociklų
pirmenybės. Lenktynės įvyko Mau
ručių - Marijampolės plente, kova
dėl nugalėtojo vardo jose buvo itin
įtempta. 1928 m. spalio 14 d. „Mūsų
dienos" Nr. 21 10 psl. rašoma: „...
Rungtynės prasidėjo 1 km. distanci
jai su lekiančiu startu ir su 500 m.
įsibėgėjimu. Ir kaip buvo laukta,
visur buvo pasiekti nauji Lietuvos
rekordai. 1 km. distancijoj plentas
buvo uždarytas, ir dalyviai pavieniui
atliko lenktynes. 1 km. distancijos
rezultatus čia ir paduodame:
1. Jurevičius 'Indian', 1200 cm 3
32,13 sek. (...)
2. kap. Pyragius 'Harley David
son', 1000 cm 3 32,23 sek. (...)
'Grand Prix' nugalėtoju yra
komisijos pripažintas L. Jurevičius,
nes Gubaras buvo užsiregistravęs
750 cm 3 mašiną.
Tuo būdu 'Mūsų Dienų' dovaną 'Grand Prix' laimėjo L. Jurevičius su
12 jėgų 'Indian' mašina".
Nukelta j 4 psl.
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PIRMOSIOS MOTOCIKLŲ LENKTYNES
LIETUVOJE IR LIETUVIŠKA MUZIKA
UŽ ATLANTO
žygių,, išvargintas kasdieninių dar
Atkelta iš 3 psl.
Beje, minėtame leidinio nume bų, nepriteklių, savo ankstesnių po
ryje yra trumpa užuomina apie tai, mėgių, lietuviškos šnekos jis ne
kad motociklų lenktynės vyko ir užmiršo. Atmintyje nuolat skamban
1927 m.: „Čia prie progos paduo tys lietuviški žodžiai, dainų melodijų
dame 1927 metų Lietuvos rekordus, aidai neduodavo ramybės jaunuolio
sulig kurių galima padaryti sulygi sielai. Anksčiau minėtoje pabėgėlių
stovykloje buvęs Kauno Įgulos baž
nimą su naujais rekordais.
3
Iki 350 cm . Rinčinauskas 'Har- nyčios choro vadovas Linevičius
ley Davidson' 45, 1 sek.-- 79,826 km; 1947 m. įkūrė mišrų chorą „Vaidila",
iki 750 cm 3 . Jurevičius 'Indian' 39,1 kuriame buvo 60 dainininkų. Ze
nonui buvo patikėta gana atsakinga
sek. - 92,-076 km".
Net ir būdamas tremtyje, Vokie tenoro partija. Vėliau jauna, nerami
tijos lageriuose, o vėliau Amerikoje meniška Zenono siela atvedė jį į
kaip švenčiausią relikviją L. Jurevi buvusio Kauno operos dainininko
čius saugojo dvi ano meto fotonuo Vlado Baltrušaičio suburtą lietu
traukas ir 1928 m. už pirmą vietą viškos dainos būrelį - mišrų oktetą.
rungtynėse gautą prizą - kišeninį Su šiuo oktetu Zenonas Vokietijoje,
šveicarišką laikrodį sidabriniame važinėdamas po pabėgėlių stovyklas,
korpuse „Brevet" 9496, su grandinė daug koncertavo. Pasirodydavo net
le. Kai 1990 m. L. Jurevičius mirė anglų ir vokiečių kariams. Lanky
jas toliau saugo sūnus Zenonas. damas šį kolektyvą, Zenonas rado
Laikrodžio mechanizmas ir grandinė truputį ramybės, palaimos, kibirkš
neišliko, o ant sidabrinio korpuso tėlę atgaivos savo raudančiai sielai.
1950 m. Jurevičių šeima išvyko į
dangtelio išgraviruotas užrašas vis
dar aiškiai įskaitomas: „1928 m. Ameriką ir apsigyveno New York.
Liet. Mot. Pirm. 1. km. nugalėtojui Nenurimo jis ir gyvendamas Ame
rikoje. Čia jis dar labiau atsidavė
L. Jurevičiui 'Mūsų Dienos'".

„Perkuno" vyrų choras pakeliui į Kanadą. I eil. iš dešinės: choro seniūnas
Zenonas Jurys, viduryje — choro vadovas ir dirigentas Vytautas Strolia.

certe chorui buvo suteiktas garbin skausmo ir nostalgijos gaidele prisi
gas vardas „Perkūnas".
mena choro seniūnas, choro organi
Grupelė choro dalyvių, dvylika zatorius, jo siela Zenius Jurys.
dainininkų, tarp kurių buvo ir Ze
1974 m. švenčiant choro dešimt
nonas, vadovaujami buvusio choro metį, kartu su simfoniniu orkestru
asistento Vytauto Daugirdo, paruošė buvo įrašyta ir išleista plokštelė nemažai dainų iš Pennsylvania „Kove galingas". Be jau anksčiau
angliakasių sukurto folkloro reper minėtos diskografijos, per savo kūry
tuaro ir 1975 m. išleido plokštelę. binį laikotarpį choras yra dar išlei
Taip Pennsylvania kasyklose dirbę dęs tris ilgai grojančias plokšteles.
lietuviai savo sunkų ir pavojingą
Nepamiršo, nepamiršta ir ne
darbą gražiai, jautriai, išraiškingai galės pamiršti Zenius Jurys savo
įprasmino, palikdami neįkainuo gimtojo miesto, jame turėtų draugų,
jamos vertės tam kraštui ir tam dar gimtųjų namų, gatvių, upių vingių ir
bui būdingas dainas, pasakojimus, tų vaizdingųjų slėnių, kalnų, paš
eiles.
laičių. Jis dabar čia jau dažnas sve
čias.
Viešėdamas Lietuvoje, jis visa
Kaip prisimena Zenonas, chore
dainavo įvairių profesijų žmonės. da aplanko savo svajonių ir vaikys
Visus kūrinius, o jų būta apie 150, tės miestą Kauną.
scenoje dainuodavome be natų. Tai
Deja, yra pradžia, yra ir pa
buvo ne vien lietuvių liaudies ar baiga... 1988 m. Viktoro Ralio va
kompozitorių sukurtos dainos. Kon dovaujamas „Perkūno" choras, dau
certų metu skambėdavo ir arijos iš giau nei pora dešimtmečių džiuginęs
operų, operečių, kantatos, kiti įvai ne vieną užjūrio klausytoją, dainos
raus žanro kūriniai. Beje, visi jie mylėtoją, daug prisidėjęs prie mūsų
skambėdavo tik lietuviškai. Iš pra tautiškumo palaikymo šiuose kraš
džių neturėta kur repetuoti, tai glau tuose, baigė savo gražią, prasmingą,
dėsi Amerikos lietuvių atletų šimto švietėjišką veiklą.
metų senumo klube, New York sky
riaus salėje, o 1974 m. pradėjo darbą
naujai įsikūrusio lietuviško „Židinio"
L. Jurevičius su savo pamėgtu motociklu „Indian". Motocikle sėdi žmona
patalpose. Apie „Perkūną" sklido
Anastasija ir sūnus Zenonas (1933 m.).
gandai ne vien po lietuviškus tel
lietuviškai dainai. Zenonas greitai kinius. Jo dainomis ir jų atlikimu
Sūnus
susirado, jau šešiasdešimt metų ten buvo susižavėjęs ne vienas choras.
Leonardo Jurevičiaus sūnus gyvuojantį, „Operetės" chorą ir jame Garsus ir muzikalus New York vyrų
Zenonas Jurevičius (Jurys), gimęs, pradėjo dainuoti. 1963 m. iš Čikagos choras „Bayside Glee Club", susiža
augęs ir vaikystę praleidęs Kaune, į New York atvyko Vladas Balt vėjęs „Perkūno" choro dainininkų
nemažai važinėtas tėvo motociklais, rušaitis. Čia jis subūrė ir vadovavo atliekamų kūrinių interpretacija,
mokęsis berniukų „Aušros" gimnazi lietuviškos dainos mylėtojų chorui. net išmoko keletą lietuviškų dainų
joje, gyvendamas Amerikoje savo gy Jo dešinioji ranka - choro seniūnas, lietuviškai ir jas atliko bendrame Virginijos Valuckienės nuotraukoje —
venimą susiejo su technika. Jis yra visų darbų organizatorius ir vykdy chorų bičiulystės vakare. „Tai buvo L. Jurevičiui po sėkmingų lenktynių
ne tik kad gražu, įspūdinga, tai buvo atitekusio laikrodžio su autentišku
plieno konstrukcijų inžinierius. Tai, tojas buvo Zenonas Jurevičius- Ju
jausminga ir nepakartojama" — su užrašu fragmentas.
anot jo paties, būtinas pragyvenimo rys. Nuo 1967 m. šiam chorui pra
ir išlikimo šaltinis. Visa kita jo dėjo vadovauti buvęs tauragiškis
gyvenimo dalis eina kita vaga, yra muzikas Vytautas Strolia. Tai buvo
glaudžiai susijusi su Lietuva, lietu gausus choras, kuriame kartais
vių kalba, lietuviška muzika ir kt. dainuodavo daugiau kaip po ketu
Kai 2004 m. vasarą lankiausi jo na riasdešimt dainininkų. Anot Zenono,
muose New York, jau žinojau, kad su šiuo choru apvažiuoti beveik visi
Zenius myli dainą, bet tai, ką lietuvių telkiniai Amerikoje. Anot
pamačiau jo namuose, labai nustebi paties Zenono, kai beveik pusšimtis
no - per daugelį metų Zenono dirbta balsingų vyrų išvykose, kituose
.autotradeusa.com
ir padaryta išties daug. Kaip tai miestuose per koncertus, vos pra
buvo nelengva jam pasiekti mes, vėrus sceną, užtraukdavome skam
gyvenantys Lietuvoje, sunkiai su bią lietuvišką dainą, salėje susi
prasime. Anot pašnekovo, „mes Lie rinkę žiūrovai net krūptelėdavo iš
tuvos neturėjome, mes Lietuvą kū nuostabos. Po kiekvieno koncerto
būdavo ilgiausios ovacijos, ne vienas
rėme ir turėjome čia".
Dar paauglys būdamas Zenonas iš graudulio ir sudrėkusias akis
kartu su šeima 1944 m. pasitraukė į šluostydavo. O paskui - laukiami,
Vokietiją. 1946 m. Jurevičiai apsi linksmi ir smagūs tautiečių pasibu
gyveno Oldenburg, pabėgėlių sto vimai, įdomūs ir neišblėstantys susi
vykloje, kur surado prieglobstį apie tikimai, naujos pažintys, nauji drau
800 lietuvių. Zenonas svečioje šalyje gai. Beje, tikriausiai nebuvo nė vieno
vis ilgėdavosi savo gimtojo miesto pokalbio, susiėjimo ar šiaip tautiečių
PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI
Kauno, vaizdingų jo klonių, apy pasibuvimo, kad nebūtų prisiminta
AUTOMOBILIUS IS BET KURIO JAV AUKCIONO.
linkių, Nemuno, Neries slėnių, ten tėvynė Lietuva, gimtieji namai: „Tas
P E R S T U M T A M E AUTOMOBILIUS IR DETALES.
laisvai ir plačiai skambėjusių dainų, 'kada?', 'kada?', 'kada pagaliau ga
ATLIEKAME AUTOMOBILIU REMONTĄ!
pasakų, padavimų, o labiausiai - lėsime grįžti į namus?'"
Po eilės sėkmingų pasirodymų ir
lietuviškos šnektos. Nors būdamas
T *>]. 7 0 - . - i : ; n . i 7 ] 0 . 6:^1-774-1 192
L
toli nuo tėvynes, draugu ir bendra- kelionių, 1973 m. specialiame kon-
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KULTŪRA ŽMOGAUS PRIGIMTIES SUDIEVINIMUI
KUN. VIKTORAS
RIMŠELIS. MIC
Kiekvienas amžius, kiekviena
žmonijos karta ir kiekviena tauta tu
ri savo kultūrą. Pati kultūros sąvoka
nurodo žmogaus veikimą, į jo nera
mią dvasią, į nuolatinį siekimą. To
dėl kiekvienas praėjęs amžius palie
ka vis dar neatbaigtą savo kūrybą.
Mes žavimės senovės Egipto, graikų
ar Romos kultūromis, bet tai ne
reiškia, kad jos yra viso žmogiško
veikimo tobulas užbaigimas. Po šių
kultūrų sekė kitos, ir taip be sustoji
mo. Kas gi kita glūdi kultūros są
vokoje, jei ne paties žmogaus ir pa
saulio aplinkos formavimas per lais
vą minties veikimą? Žmogiškosios
asmenybės pasipildymas eina drau
ge su savosios aplinkos formavimu,
atseit, su kūrybingu veikimu.
Žmogus, įeidamas į šį pasaulį,
gauna savajai prigimčiai uždavinį,
apie kurį Dievas pirmiesiems mūsų
tėvams yra kalbėjęs. „Ir Dievas juo
du palaimino, tardamas: Būkite vai
singi ir dauginkitės, pripildykite že
mę ir valdykite ją! Viešpataukite ir
jūros žuvims, ir padangių paukš
čiams, ir visiems žemėje judantiems
gyvūnams" (Prd. 1, 28). Išorinio regi
mojo pasaulio apvaldymą įprasta
vadinti civilizacija, kurią mes gimda
mi atrandame ir toliau kultyvuojame. Žmogiškoji veikla visada apie
save ir savyje kuria kultūrą. Dva
sinės žmogaus veikimo apraiškos,

kaip kalba, bendruomeninis gyveni
mas, mokslai, moralė, religija yra jo
kultūros apraiškos.
Sąmoningai ar nesąmoningai,
bet visais laikais žmogus stengėsi
regimąjį pasaulį sudvasinti, norėjo ir
nori įspausti jame savo veidą. Visos
kultūrinės srovės, kurios yra priešin
gos žmogaus prigimčiai, nekuria
tikrosios kultūros, nes jos neatsklei
džia tikrosios žmogaus prigimties.
Didelis yra laimėjimas medžiagi
niam pasauliui, kai jame yra atsklei
džiama žmogaus dvasinė prigimtis.
Bet kūrybingas žmogus šituo atsklei
dimu niekad nėra patenkintas. Jam
reikia tolimesnės distancijos, kur
priartėjama prie dvasiškos kūrybos,
kad negyvoji medžiaga taptų kaip
gyva, kad sunkūs akmenys taptų
lengvi kaip dvasia. Sakoma, kad
Mykolas Angelas verkė, kai ant sta
tulos, vaizduojančios vaiką, nešantį
ant galvos vynuoges, nutūpė paukš
tis ir pradėjo lesti uogas. Kiti gyrė tą
statulą ir sakė, kad tas vaikas kaip
gyvas, Mykolas Angelas verkė ir sa
kė, kad paukštis nebūtų nutūpęs, jei
tas vaikas būtų buvęs gyvas. Kiek
vienas menininkas savo darbu nėra
patenkintas, kiekvienas poetas jau
čia, kad vis dar mažai galėjo pasa
kyti. O jeigu ir pasakytų poetas ar
genijus rašytojas visą žodį apie savo
kūrybingą dvasią, tai vis tiek nebūtų
tasai Žodis, kuris pradžioje buvo pas
Dievą, kuris buvo Dievas ir per kurį
viskas atsirado (Jn. 1, 1-3). Tik vie

Ten jau temo. Miestelyje vyko gyvas judėjimas.
Prie valsčiaus raštinės tvoros prunkštė pririšti ark
liai. Prie įėjimo šnekučiavosi keletas čia suva
žiavusių ūkininkų. Raštinės viduje radau savo tėtį
posėdžiaujantį su kaimų seniūnais. Nustebintas
mano pasirodymu, jis netrukus nutraukė posėdį.
Paaiškėjus dėl ko atjojau į Veprius, tėtis pasakė,
kad šis žygis nebuvo reikalingas, nes mobilizacija
buvo sustabdyta — taip pat rekvizicijos. Tai galėjo
būti 1938 m. kovo 19 d., kai Lietuva, „grasinama
jėga, priėmė lenkų ultimatumą, pažymėdama, kad
Lietuva nusilenkia jėgai, bet ne teisei". (Lietuvių
Enciklopedija, 34 t., 148 p.) Kiek prisimenu, visų
valsčiaus raštinėje buvusių posėdžiautojų nuotaika
nebuvo gera.
Prie krosnies padžiovinęs savo peršlapusius
drabužius, tą patį vakarą keliavau namo. Lauke
jau buvo sutemę, o lietus nesiliovė. Iki artimo
kaimo kartu jojo Barboriškių seniūnas, o likusius
tris kilometrus keliavau vienas. Ilgai netruko vėl
peršlapti, nepaisant, kad tėvas mane buvo apvilkęs
kažkokiu senu brezentiniu lietpalčiu. Juo arčiau
prie namų, tuo greičiau Bėris bėgo. Kelią jis gerai
žinojo ir, matyti, buvo gerokai išalkęs. Juo toliau,
tuo daugiau jis mane mėčiojo ant savo nugarkaulio,
juo toliau, tuo daugiau jaučiau nemalonų graužimą
po visa „sėdyne". Tik jojant per Martiniškių mišką
laikinai gal pamiršau tuos nemalonumus, nes tenai
mane apėmė savotiška baimė, kad po medžių
šakomis į mane galėjo žiūrėti žibančios lenko akys.
Nejučiomis prisiminė posakis: „tupi lenkas ant
kalniuko — žiba akys kaip velniuko", kuris tais
laikais buvo plačiai paplitęs. Nepaslaptis, kad
esant tuometinei padėčiai, panašūs sentimentai
„cirkuliavo" tarp lietuvių.
an pasirodžius tarpdury, mamos veidas
staiga nušvito ir pasipuošė neišpasakyta,
tik jai charakteringa, šypsena. Net nepaklausus,
ką aš sužinojau Vepriuose, ji puolė mane tvarkyti.
Mano visiškai peršlapusius drabužius pakeitė sau
sais, sušalusias kojas liepė mirkyti šiltam vandeny
ir gerti karštą ramunėlių arbatą. Tai dar ne viskas.
Kai visi pastebėjo, kad vaikštau truputį pasilenkęs
ir nenormaliai prasižergęs, turėjau prisipažinti dėl
nukentėjusios savo anatomijos. Jaunesnieji įkyriai
šaipėsi ir juokavo iš mano nelaimės. Tik ne mama.
Ji tuojau surado butelį vandenilio peroksido, ko aš
bijodavau kaip velnias kryžiaus, paskui tepė
vazelinu, dėjo merlio, o rytojaus rytą buvo dar blo
giau. Net iš lovos nepajėgiau išsikapstyti. Daugiau
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nas Dievas kuria viską iš nieko ir tik sutverta visa, kas yra danguje ir že
Jis vienas duoda gyvybę. O mes visi mėje, kas regima ir neregima" (Kol.
prie jo tik artinamės visa savo 1, 15—16). Tasai, per kurį viskas yra
gyvybe ir visu savo kūrimu. Visos sukurta, yra pati Dievo išmintis, Jo
mūsų būties esimas ir veikimas turi Dievybės samprata ir atvaizdas. Iš
prasmę iš to, kad yra Būtis, kuri mus šito atvaizdo Dievas tarė Žodį, ir „vi
sukūrė, ir kad mes esame Jam sa per Jį atsirado" (Jn. 1, 3). Sukur
panašūs. „Ir Dievas sutvėrė žmogų damas žmogų, Dievas padarė visos
pagal savo paveikslą; pagal Dievo savo kūrybos santrauką. Ta prasme
paveikslą jį sutvėrė; sutvėrė juodu graikai žmogų vadino mikrokosmos,
— mažuoju pasauliu, kuriame yra
vyriškį ir moteriškę" (Prd. 1, 27).
Kaip kiekvienas judėjimas yra pra sujungta du pasauliai, — dvasinis ir
sidėjęs iš Dievo ir juda į Dievo begali medžiaginis. Dievo kūryba pasiekė
nę būtį, taip ir žmogiškasis dvasios ju begalinį aukštumą, kai Jo Žodis,
dėjimas, kurį mes vadiname kūrybi antrasis Dievybės asmuo, įsikūnijo,
niu judėjimu, juda link Dievybės įvai kai priėmė pats Dievas žmogiškąją
riomis atmainomis ir įvairiais keliais. prigimtį. Tai buvo laikų pilnybės
Jei taip nebūtų, tai kiekvienas paju pažymėjimas, nes pats Dievas tapo
dėjimas būtų be prasmės, kitaip sa mūsų pasaulyje istorinis žmogus Ka
kant, jo visai nebūtų. Po įsikūnijimo lėdų naktį, kai gimė vaikelis Jėzus,
paslapties, kai mes sužinojome, jog tyliųjų žvaigždynų keliai gavo naują
patsai Dievo Sūnus tapo žmogumi, prasmę, mūsų žemė buvo pagerbta, o
mūsų kūryba daugiau priartėjo prie žmogus nepaprastai išaukštintas.
Dievybės. Ji turi dabar uždavinį tik Visas judėjimas orientuojasi į tą, iš
pavergti žemę ir negyvai gamtai įdieg kurio viskas atsirado. O tasai, iš
ti gyvojo žmogaus veidą. Ji eina aukš kurio viskas atsirado, Kalėdų naktį
čiau žmogaus prigimties galimybių. Betliejuje, ėdžiose, buvo toks mažas
Ji siekia regimajam pasauliui ats vaikelis. Paskui Juozapas mokė Jį
dailidės amato. Taip viskas kasdie
kleisti neregimojo Dievo veidą.
Prieš Kristaus užgimimą žmoni niška ir paprasta, nes Jis iš anksto
jos visa kūryba buvo nežinomajam buvo pavadintas Emanueliu, — Die
Dievui. Žmonija laukė Mesijo, kuris vas su mumis. Jis tapo mums žino
turėjo viską pasakyti (Jn. 4, 25), mas Dievas, ir mes žinome, dėl ko
turėjo pasakyti visų pirma, iš kur ji mes gyvename ir kur mūsų kūryba
ateina ir kur ji eina. Apie įsikūnijusį eina. Po įsikūnijimo paslapties ir po
Dievą, apie Kristų, šv. Povilas sako Kristaus užgimimo mūsų kultūra
„Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, yra įjungta į Dievo kūrybą, kad žmo
visos tvarinijos pirmgimis, nes Jame gaus prigimtis būtų sudievinta.

APIE OŽKŲ KALVAS
IONAS ŠARKA
Nr. 3
kaip savaitę negalėjau eiti į mokyklą, ir tai buvo
gerai. Mano jaunesnysis brolis man net pavydėjo
tokios „prabangos". O man tai buvo didelė kančia.
Buvo daug blogiau negu jau anksčiau minėtas epi
zodas kelionės į Ukmergę dviračiu. Ir vis dėl tų
lenkų ir jų ultimatumo Lietuvai...
Lenkija ir II pasaulinio karo pradžia
al jau ir per ilgai užtrukau su įvadais į mano
pasirinktos temos aprašymą. Skaitytojui tuo
gal galėjau sukelti nekantrumą laukiant atsakymų
į klausimus kas, kodėl ir kada dėjosi Katyno miš
ke? Tad bandysiu, pasiremdamas iš anksčiau turė
tomis žiniomis ir aprašymais ką tik perskaitytose
knygose, nors suglaustai atpasakoti tos istorijos
eigą, jos priežastis ir pasekmes. Tiktai nepažadu
kartais nenuklysti į savo asmeniškas nuomones ir
pasivaikščiojimų po istoriją, ypač po II pas. karo
laikus. Atleiskite, bet toks yra mano rašymo stilius.
Lenkija pasiskelbė nepriklausoma valstybe
1918 m. lapkričio 11 d., apie devynis mėnesius vė
liau negu Lietuva, ir tuojau pat pradėjo grumtis su
savo kaimynais dėl teritorijos. Pirmiausia lenkams
pasisekė sumušti Vakarinės Ukrainos kariuomenę
prie Lvovo. 1919 metų pradžioje sovietų Raudonoji
armija pradėjo Lenkijos puolimą, okupavo Minską,
Vilnių ir skynėsi kelią į Vašuvą, bet neilgam.
Pilsudskį įsakė Lenkijos armijai pulti sovietus ir
juos atmušė, atsiimdami ką tik paminėtus miestus
ir Lvovą. Apakinti šios sėkmės, lenkai buvo net
pasišovę žygiuoti į Maskvą, bet pabijojo, priimdami
taikos pasiūlymą iš sovietų. Lenkija Vilniaus net
negalvojo palikti Lietuvai, net gi taikėsi ją visą
okupuoti, kol lietuviai jos kariuomenę sulaikė ties
Širvintais ir Giedraičiais.
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Bet lenkai nenurimo. 1920 m. gegužę Lenkija,
bandydama pagelbėti Ukrainai išlaikyti nepriklau
somybę, surengė ofenzyvą į Kijevą, bet sovietai vėl
stipriomis jėgomis puolė lenkus per Baltarusiją ir

grasė užimti Varšuvą. Čia, vadinamame Vistulos
stebuklo mūšyje, lenkai laimėjo ir išstūmė Rau
donąją armiją toli į rytus. Metais po to, Rygos susi
tarimu, buvo nustatytos rytinės Lenkijos sienos,
vėliau patvirtintos Versalio sutartimi. 1932 m. tarp
Lenkijos ir Sov. Sąjungos buvo pasirašytas Ne
puolimo paktas, kuris tuojau po II pas. karo pra
džios buvo nutrauktas, kai Stalinas ir Hitleris
kartu užpuolė Lenkiją. 1939 m. rugsėjo 1 d. pra
sidėjus karui. Nuo tada ir prasidėjo neapsakomai
didelės lenkų tautos kančios.
Kozelsk, Starobelsk ir Ostashkov
Vokiečiams baigiant sumušti Lenkijos armiją,
Sovietų Rusija irgi užpuolė ją iš rytų. Per penkias
savaites Lenkija tapo galutinai paklupdyta.
Ironiška — vokiečiai šią operaciją buvo pavadinę
„Konservų dėžute" (Buechsenfleisch). Kas dar
įdomu, kad dingstis karo pradžiai buvo Gestapo
surežisuotas spektaklis, kuriam vadovavo galbūt
lietuvių kilmės esesininkas, pavarde Naujock.
Lenkijos užpuolimo išvakarėse jis su penkiais vy
rais, apsirengę lenkų karių uniformomis užėmė
Gleiwitz radijo stotį, iš kur vokiečių ir lenkų kalba
buvo paskelbta, kad miestą „užėmę" lenkai. Buvo
paleisti keli šūviai. Pasitraukdami „lenkai" ant
laiptų paliko sunkiai „sužeistą" savo draugą, kuris
iš tiesų buvo gestapo iš ligoninės atvežtas bemirštąs ligonis. Šią teisybę pats Naujock paliudijo karo
nusikaltėlių teisme Nuernberge.
abaigę karo operaciją, Stalinas ir Hitleris, pa
gal ankstesnį susitarimą Lenkiją pasidalino į
dvi dalis, kaip dera geriems draugams. Sovietams
atiteko 77,620 kv. mylių, o Vokietijai 72,866 kv.
mylių plotai. Jei neklystu, Lenkijoje tuomet buvo
apie 33 milijonai gyventojų. Net Lenkijos vardas
okupantų buvo panaikintas, rytines žemes prisky
rus prie sovietų Gudijos ir Ukrainos. Visi belais
viai, kurių sovietams pakliuvo apie ketvirtis mili
jono, buvo paskelbti politiniais kaliniais ir išvežti į
daugybę koncentracijos stovyklų. Netoli 20,000 ka
rininkų bei aukštesnio rango puskarininkių buvo
patalpinti į tris stovyklas Gudijoje ir Ukrainoje — į
senus ortodoksų vienuolynus Kozelsk, Ostashkov ir
Starobelsk. Prieš karo pradžią su Vokietija NKVD
sušlavė apie pusantro milijono Lenkijos elito —
„liaudies priešų". Kai kas tai vadina kerštu už
bolševikų skaudžius pralaimėjimus prieš lenkus
1920 metais.
Bus daugiau.
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Kryždirbystės tradicija
naujoje plokštelėje

Seimo pirmininkas nusiteikęs permainoms
A t k e l t a iš 1 psl.
Tuo tarpu kanclerį A. Kregždę,
kurio vadovaujamame padalinyje
klestėjo privilegijų tvarka, Seimo
pirmininkas linkęs palikti poste. Pa
sak A. Paulausko, A. Kregždė turėtų
vadovautis kanceliarijai, bent j a u
tol, kol bus vykdoma šio Seimo pa
dalinio pertvarka.
Kancleris siūlo pasikeitimus

Pakelės koplytėlė.

Alinos Ožič (ELTA) reprodukcija-nuotr.

Vilnius, kovo 24 d. (ELTA) —
Taip pat publikuojami Lietuvos
Ypatingo lietuvių liaudies meno bei sodybose, kapinėse ir kitose teritori
kultūros reiškinio — Lietuvos kryž jose stovintys kryžiai, koplytėlės,
dirbystės — išsamų vaizdą siekta at koplytstulpiai, m e d i n ė s šventųjų
skleisti naujoje kompaktinėje plokš statulos.
telėje ,,Kryždirbystė Lietuvoje". Ket
Leidinio ikonografijos skyrius
virtadienį šis elektroninis leidinys papildytas muziejuose esančių eks
pristatytas Lietuvos liaudies kultū ponatų nuotraukomis — jos padeda
ros centre Vilniuje.
pažinti populiariausių skulptūrėlių
Naująja plokštele Lietuvos liau siužetų vaizdavimo tipus ir ypaty
dies kultūros centras imasi prista bes.
tyti kuo platesnį Lietuvos kryždir
Leidinys s k i r i a m a s k u l t ū r o s
bystės vaizdą: kryžių, koplytėlių, darbuotojams, etnologams, pedago
koplytstulpių formų įvairovę, ikono gams, tautodailininkams — visiems,
grafiją, apeigas ir-geriausius meist kurių veikla reikalauja šios srities
rus.
pažinimo. Tikimasi, k a d leidinys pa
Pasak menotyrininkės dr. Alės sitarnaus ir propaguojant kryždir
Počiulpaitės, naujajame leidinyje no bystės tradicijas visuomenėje, pagi
rėta parodyti kuo daugiau ir kuo lins jų pažinimą.
Lietuvių kryždirbystės tradicijų
įvairesnių senosios ir d a b a r t i n ė s
kryždirbystės pavyzdžių, kuriuose unikalumas, jų gyvybingumas, kūri
atsispindi šio liaudies meno reiški nių didelė meninė vertė yra pripa
nio tradicijos bei raida. Negausūs žinta pasauliniu m a s t u - 2001 me
natūroje išlikę kūriniai leidę kiek tais lietuvių kryždirbystė UNESCO
atskleisti ir regioninius Lietuvos buvo įrašyta į Žmonijos žodinio ir ne
materialaus paveldo šedevrų sąrašą.
kryždirbystės bruožus.
2001 metais apie Lietuvos kryžApie 600 nuotraukų ir filmuota
medžiaga supažindina su kryžiais, dirbystę buvo s u k u r t a s režisieriaus
koplytėlėmis, naujoviškų formų me Justino Lingio dokumentinis filmas.
diniais paminklais, juose esančiomis 1999 metais buvo išleistas Antano
skulptūrėlėmis, paplitimo ypatybė Buračo ir Antano Stravinsko etno
mis, papročiais bei daugiau kaip tri grafinių fotografijų a l b u m a s „Kryž
mis dešimtimis kryždirbystės meis dirbystė Lietuvoje", aprėpiantis apie
trų.
1,200 kryždirbystės kūrinių.

* Penktąjį pralaimėjimą iš m u s N H L r e g u l i a r i o j o s e z o n o
eilės ULEB E u r o l y g o s v y r ų k r e p  r u n g t y n ė s e a t l i k o D a i n i u s Zubšinio t u r n y r o „Top 16" v a r ž y b ų rus, t a č i a u l i e t u v i o W a s h i n g t o n
etapo D grupėje patyrė Kauno „Žal „Capitals" ketvirtadienį svečiuose
giris", ketvirtadienį svečiuose 64:68 per pratęsimą 3:4 nusileido Stanley
Bay
turėjęs pripažinti Malaga „Unicaja" t a u r ė s savininkei T a m p a
(Ispanija) krepšininkų pranašumą. „Lightning" komandai ir patyrė jau
„Rungtynių pabaigoje nepataikėme aštuntąjį pralaimėjimą iš eilės. Be
svarbių baudų metimų, kurie galėjo dviejų rezultatyvių perdavimų, iš
nulemti ir mūsų pergalę. Šiandien viso šiose rungtynėse lietuvis per 26
žaidėjai rungtyniavo gerai — aš esu su puse minutės 3 k a r t u s metė į šei
patenkintas komandos žaidimu", — mininkų vartus ir blokavo 3 varžovų
sakė kauniečių ekipos treneris An metimus.
* K a n a d o j e v y k s t a n č i ų pa
tanas Sireika.
* Brazilijoje v y k s t a n č i ų dau s a u l i o dailiojo č i u o ž i m o pirme
giadienių „Voltą de Ciclismo In- n y b i ų č e m p i o n o t i t u l ą a p g y n ė
ternacional d o Estado de S a o Turino o l i m p i n i ų žaidynių sidabro
Paulo" dviratininkų lenktynių šeš medalininkas šveicaras S t e p h a n e
tajame etape „Partizan-Bianchi" ko Lambiel. 21 metų šešiskart Šveicari
mandos narys Vladimiras Smirno jos Čempionas po laisvosios progra
vas buvo 43-čias ir bendrojoje įskai mos ketvirtadienį sumoje surinko
toje iš vienuoliktosios vietos nukrito 274.22 balo. Sidabro medalis atiteko
į 27-ąją. 12 km atskiro starto lenk 2004 metų planetos dailiojo čiuožimo
tynėse Lietuvos dviratininkas finiše pirmenybių vicečempionui prancū
1 minutę ir 13 sekundžių pralaimėjo zui Brian Joubert (270,83), o bronzos
šeštojo etapo nugalėtojui argenti- apovanojimu a n t r a m e čempionate iš
eilės tenkinosi amerikietis Evan Lyniečiui Matia Mediči
* Du r e z u l t a t y v i u s p e r d a v i  saček (255.22).

Seimo pirmininkas aiškino, jog,
kilus skandalui dėl piktnaudžiavimo
tarnybine padėtimi, A. Kregždė pa
teikė pasiūlymus, kaip ją išnaikinti.
Jo siūlymus A. Paulauskas įvertino
kaip „visiškai tinkamus ir radika
lius".
Seimo valdybai, penktadienį
svarsčiusiai padėtį Seimo kancelia
rijoje, kancleris pateikė siūlymus,
k a i p reformuoti priekaištų susi
laukusių parlamento
padalinių
darbą.
Pasak A. Kregždės, valdybai jis
siūlęs maksimaliai „apkarpyti" Sei
mo kanceliarijos įsteigtų įmonių dar
bą, kai kurias — naikinti.
Taipogi A. Kregždė, anot jo, siūlė
Valstybės turto fondui perduoti Sei
mo turimas poilsines Palangoje bei
Švenčionių rajone, naikinti iki šiol
Seimą be konkurso maitinusią vals
tybinę įmonę „Greminta" ir skelbti
viešojo maitinimo konkursą.
Seimo valdyba „apsivalyti"
neskuba

priimti, jei pasitvirtins kancleriui
mesti kaltinimai taip pat neišvengus
piktnaudžiavimo padėtimi.
Opozicinė Liberalų frakcija pa
skelbė, esą jog skandalų dėl piktnau
džiavimo tarnybine padėtimi krečia
moje kanceliarijoje yra išsikerojęs
„nomenklatūrinis feodalizmas".
Liberalų teigimu, juos pasiekė
informacija, esą Seimo kanceliarijos
Bendrųjų reikalų departamento
techniniai darbuotojai darbavosi ne
tik parlamente, bet ir neatlygintinai
Seimo darbuotojų namuose, o parla
mentui pirktomis statybinėmis me
džiagomis buvo remontuojami priva
tūs būstai.
Dirbo p a r e i g ū n ų n a m u o s e
Neoficialiomis žiniomis, kai ku
rie Seimo kanceliarijos darbuotojai
yra paliudiję, jog darbo valandų me
tu buvo siunčiami dirbti paties Sei
mo kanclerio A. Kregždės, buvusio
Seimo Teisės departamento vadovo
Kęstučio Virkečio ir Seimo kancelia
rijos Bendrųjų reikalų departamento
vyriausiojo specialisto namuose at
likti stalių, elektrikų, santechnikų
darbų.
Kai kurių darbuotojų liudijimu,
Seimo kanclerio A. Kregždės namuo
se jo nurodymu darbai neva buvo at
liekami iš medžiagų, kurios skirtos
Seimo kanceliarijos poreikiams.
Pats A. Kregždė šias žinias kate
goriškai neigė.
N e s k a i d r ū s konkursai

Seimo pirmininkas A. Paulaus
kas žurnalistus tikino, jog kol kas
kanceliarijos reformą stabdo ne jos
vadovas, o parlamento valdyba.
Seimo pirmininkas sakė esąs
nustebęs, jog siūlymas siaurinti Sei
mo autoūkio veiklos sritį, atsisakant
šiuo metu teikiamų atomobilių re
monto, plovimo ir kitų paslaugų, bu
vo prieštaringai sutiktas Seimo val
dyboje.
Seimo valdyba nusprendė ne
skubėti atsižvelgti į šiuos siūlymus,
neišklausius parlamentinių frakcijų
nuomonės.
Nors A. Paulauskas neslepia no
rintis A. Kregždę ir toliau matyti
parlamento kanclerio poste, tikina,
jog, baigus pertvarkąs, ,jo atsako
mybės klausimas valdyboje bus ke
liamas".
Klesti „nomenklatūrinis
feodalizmas"
A. Paulauskas neatmeta galimy
bės, jog „tam tikri sprendimai" bus

Taip pat neoficialiomis žiniomis,
Seimo kanceliarijos skelbiamų kon
kursų sąlygos būdavo ruošiamos po
tencialiems konkursų laimėtojams.
Esą, derinant konkursų sąlygas, A.
Kregždei, Seimo kanceliarijos Fi
nansų departamento vadovei Danu
tei Petrauskienei, jos pavaduotojai
Dalei Spakauskienei ir K. Virkečiui
konkursus laimėjusios įmonės neva
teikdavusios paslaugas už žemesnę
nei rinkos kainą.
Siekdami išsiaiškinti situaciją,
liberalai kreipėsi į Seimo kanclerį A.
Kregždę, prašydami pateikti kance
liarijos tarnautojų pavardes, į kurių
namus atlikti remonto darbų esą bu
vo siunčiami Seimo elektrikai, sta
liai, santechnikai.
Taip pat prašoma atsakyti, ar
Seimo darbuotojų būstai nebuvo re
montuojami Seimo reikmėms įsigy
tomis statybinėmis medžiagomis, o
privačiuose namuose — nedirbo
konkursus laimėjusių statybos įmo
nių darbininkai.

ES pripažino energetinę izoliaciją
Vilnius, kovo 24 d. (BNS) - Eu
ropos Sąjungos (ES) šalių valstybių ir
vyriausybių vadovai pirmą kartą pri
pažino pagrindinę Lietuvos energeti
kos problemą — jos izoliaciją nuo ES
valstybių energetikos tinklų.
Europos Vadovų Taryba penkta
dienį aptarė pirmininkaujančios Aus
trijos parengtas išvadas ir joms prita
rė. Jie teigiamai įvertino Europos Ko
misijos kovo 8 dieną paskelbtame do
kumente pateiktus pasiūlymus dėl in
tegruotos ES energetikos politikos,
pranešė Vyriausybės spaudos tarnyba.
„Nuosekli ir tvirta Lietuvos pozi
cija lėmė, kad prioritetinis ES energe
tikos politikos dėmesys bus skiriamas
izoliuotų energetikos rinkų, tokių kaip
Baltijos valstybės, problemų sprendi
mui. Numatytos priemonos vadam

prielaidas geriau užtikrinti Lietuvos
energetinį saugumą", — tvirtino Lietu
vos premjeras Algirdas Brazauskas.
Vadovų Taryba paragino Europos
Komisiją šiais metais parengti planą,
kaip integruoti izoliuotas rinkas bei
tiesti linijas į Europos Sąjungos rinką.
Europos Vadovų Taryba nuspren
dė geriau koordinuoti veiksmus ener
getikos srityje, keistis informacija apie
nacionalinės energetikos plėtros pla
nus ir situaciją šioje rinkoje.
Numatyta, kad nuo 2007 metų EK
kasmet rengs Europos Sąjungos stra
teginę energetikos apžvalgą. Daugiau
dėmesio numatoma skirti svarbios
energetikos infrastruktūros —jungčių
ir dujų terminalų — plėtrai ir finansa
vimui, kurti tvarką, kaip reaguoti į
(•nprenjns tiokimo k n / r s
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(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

Milicija nušlavė baltarusių
d e m o k r a t i j o s viltis

EUROPA
BRIUSELIS
Europos Sąjunga (ES0 penkta
dienį n u t a r ė paskelbti sankcijas
Baltarusijos vadovas, įskaitant pre
zidentą Aleksandr Lukašenka. Tokį
žingsnį nutarta žengti dėl preziden
to rinkimų, kurie, jos teigimu, buvo
nesąžiningi. Daugiau informacijos
pareigūnai nepateikė, tačiau teigė,
jog sąjunga ketina uždrausti išduoti
vizas rinkimų rezultatų klastojimu
įtariamiems asmenims ir įšaldyti
Baltarusijos sąskaitas. Ekonominės
sankcijos prieš šį autoritarinį reži
mą nenumatomos.

rankas, pavaizduodamas, jog masa
žuoja Prancūzijos prezidento spran
dą. Tai iš karto sukėlė apstulbusių
konferencijos dalyvių juoką.
MADRIDAS
Baskų separatistų grupuotės
ETA paskelbtos paliaubos įsigaliojo
penktadienį, o politikai Ispanijoje ir
visoje Europoje ragina grupuotę ati
duoti ginklus ir visiškai atsisakyti
smurto. Paliaubos, apie kurias neti
kėtai buvo paskelbta trečiadienį, įsi
galiojo vidurnaktį. Sis ETA žingsnis
suteikė vilčių, kad po 38 metus tru
kusios kovos, kuri pareikalavo maž
daug 850 žmonių gyvybių, grupuotė
galbūt atsisakė šios smurto kampa
nijos už baskų nepriklausomybę.
Grupuotė ugnies nutraukimą vadi
na nuolatiniu — tokio žodžio anks
čiau tokiomis aplinkybėmis ji nieka
da nevartojo.

JAV

STRASBOURG

Specialiosios milicijos pareigūnai sulaiko protestuoją.
Minskas,
kovo
24
d.
(AFP/„Reuters7BNS) — Demokrati
jos reikalavę baltarusių jaunuoliai
centrinėje Minsko aikštėje triukš
mingai protestavo keturias naktis,
bet praėjusią naktį netikėtai pasi
rodę milicininkai juos sulaikė iš iš
vežė tylinčius.
Per 20 minučių iš protestuotojų
palapinių miestelio Minsko Spalio
aikštėje ir jų svajonės mesti iššūkį
autoritariškajam prezidentui Aleksandr Lukašenka liko tik peršlapu
sių palapinių, batų, miegmaišių ir
plakatų su tokiais užrašais kaip
„Baltarusija Europoje!" krūva.
Kai maždaug dešimt milicininkų
3 vai. nakties atvyko į aikštę nuro
dyti žurnalistams pasitraukti toliau,
buvo galima aiškiai pajusti 300-400
stovyklavusių protestuotojų baimę.
„Žurnalistai, nepalikite mūsų!
— sušuko viena mergina.
Išsigandę protestuotojai glau
džiau susispaudė aplink nedidelį pa
lapinių miestelį, pastatytą po sek
madienio rinkimų, kurių nugalėtoju
buvo paskelbtas A. Lukašenka ir ku
riuos jo oponentai bei Vakarų valsty
bės vadina suklastotais.
3 vai. 7 min. į aikštę dideliu grei
čiu atvažiavo septyni tamsiai žalios
spalvos sunkvežimiai grotuotais lan
gais. Iš jų išlipo mažiausiai šimtas
specialiojo pulko milicininkų su ap

„Reuters" nuotr.

sauginiais šarvais ir juodais šalmais.
Protestuotojai atrodė priblokšti.
Keli jų bandė skanduoti įprastus šū
kius, kažkas sušuko „Milicija yra su
liaudimi!", bet balsai buvo silpni.
3 vai. 8 min. vienas milicininkas
per megafoną sušuko: „Visiems sėsti
ant žemės". Paliepimą jis pakartojo
kelis k a r t u s , vis įsakmesniu tonu.
Protestuotojai susėdo.
Po trijų minučių milicininkai ty
lėdami staiga puolė į minią ir pra
dėjo vesti demonstrantus. Vienas ar
du ėmė priešintis, ir buvo tiesiog nu
nešti į žaliuosius sunkvežimius.
Tada d a u g u m a protestuotojų su
tiko ramiai eiti prie sunkvežimių.
Vienas j a u n u o l i s į orą iškėlė
kumštį, bet ir jis įlipo į sunkvežimį.
Durys buvo uždarytos, ir kolona nu
važiavo taip p a t greitai, kaip buvo
atvažiavusi.
3 vai. 20 min. iš atitikmens pra
eityje neturėjusios protesto akcijos
liko tik palapinių ir drabužių krūva.
Salia numestų batų, kurių savinin
kas tikriausiai miegojo, kai prasidėjo
operacija, matėsi Dievo Motinos iko
na. Ant anglių krosnelės tebekunkuliavo vandens puodas.
P l a k a t a i buvo s u m e s t i t a r p
maisto produktų, termosų, balionų,
tamburino, gitaros ir knygų. Ant vie
no buvo parašyta „Mūsų laisvė,", ant
kito — „Ne diktatūrai".

Popiežius įšventino naujus kardinolus
Vatikanas,
kovo
24
d.
(AFP/„Reuters7BNS) — Popiežius
Benediktas XVI penktadienį per iš
kilmingą ceremoniją Vatikano Sv.
Petro aikštėje į Kardinolų kolegiją
priėmė penkiolika naujų narių, ku
rie padės jam vadovauti Katalikų
Bažnyčiai, o vieną dieną galbūt da
lyvaus renkant jo įpėdinį.
Pirmąją savo popiežiavimo kon
sistoriją prieš metus išrinktas Be
nediktas XVI pradėjo perskaitydamas 15-os naujųjų kardinolų vardus.
Po kiekvieno perskaityto vardo mi
nia pratrūkdavo sveikinimo šūks
niais ir mojuodavo vėliavomis.
Benediktas XVI, kuris pirmąsias
jo išrinkimo popiežiumi metines mi
nės maži? nei po mėnesio, paragino

kardinolus skelbti meilės žinią ir
skleisti tikėjimą.
„Tikiuosi, jog užtikrinsite, kad
Bažnyčios r ū p i n i m a s i s v a r g a i s ir
vargstančiaisiais įtaigiai pareikštų
pasauliui apie meilės civilizaciją", —
sakė jis.
Įteikdamas kiekvienam kardino
lui po purpurinį biretą (kampuotą
kepuraitę), jis priminė, kad jų pur
purinė spalva reiškia kardinolų įsi
pareigojimą skleisti ir ginti tikėjimą,
net jei tektų dėl to pralieti savo
kraują.
Konsistorijos išvakarėse, ketvir
tadienį, vyko popiežiaus Benedikto
XVI pasitarimas su kardinolais. Apie
naujų kardinolų skyrimą popiežius
pranešė jau prieš mėnesį.

Rytiniame Prancūzijos Mulhouse mieste penktadienį didžiulis spro
gimas sugriovė vieną universiteto
pastatą, pranešė ugniagesiai, pažy
mėję, kad buvo sužeista daug žmo
nių. Sprogimas, nugriaudėjęs Che
mijos institute universiteto teritori
joje, buvo girdimas beveik visame
mieste. I Chemijos institutą atvyku
sius gelbėtojus pasitiko tiršti dūmai.
Sprogimo priežastys kol k a s nežino
mos. Naujausiais duomenimis, yra
mažiausiai vienas žuvęs žmogus.
Apie kitus nukentėjusiuosius kol
kas nepranešama, tačiau gretimame
pastate buvusi studentė, prisista
čiusi Audė vardu, sakė, jog „tai buvo
galingas sprogimas, per kurį išdužo
visi langai".
BRIUSELIS
Italijos ministras pirmininkas
Silvio Berlusconi penktadienį pajuo
kavo apie karo Prancūzijai paskelbi
mą, taip sušvelnindamas t a r p abiejų
šalių atsiradusią trintį dėl energijos
kompanijų sujungimo. S. Berlusco
ni, išeidamas iš antrą dieną vyks
tančio Europos Sąjungos viršūnių
susitikimo, žurnalistams pasakė:
„Nėra jokių naujienų, nebent tai,
kad jūs, žurnalistai, norite, jog pa
skelbtume karą Prancūzijai". Konfe
rencijų salėje jis taip pat priėjo prie
sėdinčio Prancūzijos vadovo Jacąues
Chirac ir uždėjo jam ant pečių savo

ALEXANDRIA
Jeigu Zacarias Moussaoui 2001
metų rugpjūtį teisėsaugos pareigū
nams būtų pasakęs, kad JAV rezga
mas sąmokslas užgrobti lėktuvus,
FTB būtų galėjusi susekti vienuoli
ka rugsėjo 11-osios atakų vykdyto
jus, sakė vienas buvęs FTB parei
gūnas. Aaron Zebley, kuris dabar
yra federalinis prokuroras, Z. Mous
saoui teisme liudijo, kad jei kaltina
masis po savo arešto būtų pasakęs
apie sąmokslą, būtų buvęs pradėtas
plataus masto tyrimas. A Zebley bu
vo paskutinis kaltintojų liudytojas
šioje vienintelėje JAV vyriausybės
byloje dėl 2001-ųjų rugsėjo 11-osios
atakų.

AZIJA
SEOUL
Pietų Korėjos prezidentas Roh
Moohyun į premjero postą penkta
dienį paskyrė parlamentarę ir buvu
sią feminisčių vadovę Han Myeongsook. Han Myeong-sook, kuri parla
mente dirba antrą kadenciją ir kuri
yra dirbusi lyčių lygybės ministre,
taps pirmąja Pietų Korėjos premjero
postą užimančia moterimi, jei jos pa
skyrimą patvirtins parlamentas. Ji
pakeistų įtakingą penkias kadenci
jas dirbantį valdančiosios partijos
„Uri" parlamentarą Lee Hae-chan.
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JAV LB KV 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.lL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
vvww.cen©rfofsurgefyanctx8asthealrLOom

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų.pūslės ir prostatos
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center
1 0 4 0 0 75 St. v Kenosha, Wl 5 3 1 4 2

(262) 948-6990
Chiropraktika ir
manualinė terapija
A»b«r

Telefonas ( 7 0 8 ) 2 3 9 0 9 0 9
• Manualinė terapija

Center • Chiropraktika

• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga
• Kraujo tyrimai
• Homeopatija ir papildai

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

Dr V I L I U S M l K A I T I S
Dr. ANDRIUS KUDIRKA
D r . J U S T Y N A STENCELE
Šeimos d a k t a r a i i r c h i r u r g a i
10811 W. 1 4 3 ^ St Oriand Park, IL 60467
Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimą

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

I Stuburo ir skausmo ligos
JONAS V . P R U N S K I S , M D
TERFU DALIAS PRUNSK1S, MD
M A U N A K V . RANA, M D
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnariu,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir
gydymo specialistai
Eigin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
a Grove: 847-718-1212
www.illinoispain.com

Dr. Vida I.Puodžiūnienė
Healthy Connection
Chiropractic & Rehab Cfinic

Akių ligų specialistai

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

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

S

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

Ausų, nosies, gerkles
ligos

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

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

Tel. 815-723-1854
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.
6 4 1 7 W . 8 7 St.
Oak Lawn, IL 6 0 4 5 3

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.
KAflOOlJOGAS-ŠmES UGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D.
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS
Midwest Heart Specialists
15900 W. 1271h StSte 200
Lamont, IL 60439
630-719-4799.
Priklauso Good Samaritan, Central DuPage,
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms.

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

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

Vidaus ligos
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGOS
Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road,

Tel. 773-586-2802

Ruošia: A l d o n a Š m u l k s t i e n ė
2 7 1 1 West 71 Street,
Chicago, IL 6 0 6 2 9
T«L 7 7 3 - 4 7 6 - 2 6 5 5 ; f a x . 7 7 3 ^ 1 3 6 - 6 9 0 6

NAUJI KLAUSIMAI
APIE RECEPTINIUS VAISTUS
Š.m. kovo mėn. AARP žiniaraš
tyje yra naujų klausimų apie Medicare receptinių vaistų apdraudą
(Medicare Part D.). Čia keletas jų:
1. Jei įsirašau į pasirinktą recep
tinių vaistų planą, ar galiu būti
tikras, kad gausiu juos nuo pirmos
plano įsigaliojimo dienos?
Paaiškinama, kad įsirašant per
pirmas dvi mėnesio savaites, plano
administratoriams duodama laiko
sutvarkyti dokumentaciją - išduoti
ID kortelę bei perduoti tvarkyti
informaciją į vaistinės kompiuterinę
sistemą, prieš įsigalint jūsų vaistų
apdraudai nuo pirmos artimiausios
mėnesio dienos.
2. Jei susimaišiau ir įsirašiau ne
į tą vaistų planą, ar galiu jį pakeisti
kitu?
Turite teisę vieną kartą iki š. m.
gegužės 15 keisti planus. Bet nebe
galite keisti, jei jau vieną kartą nuo
š. m. sausio 1 d. turimą planą pakeitėte.
Jei nesate dar nei karto keitę pla
no, įsirašant į kitą, automatiškai pa
naikinamas įsirašymas į buvusį planą.
3. Kodėl vieni vaistų planai pra
šo daugiau už vaistus, negu kiti?
Atsakoma, kad vaistų planai
derasi dėl vaistų kainos su jų gamin
tojais. Jei planai gauna gerą nuo
laidą vieniems „brand name" vais
tams, bet ne kitiems (dėl tos pačios
ligos), planas prašys iš jūsų mažes
nio primokėjimo (copay) pirmiesiems
(„preferred") ir didesnio antriesiems
(„non-preferred").
Dauguma vaistų planų vais
tams kainas nustato pagal pakopas:
pirmoji pakopa, su mažiausiu
primokėjimu, yra mažai kainuojan
tys „generic" vaistai;
antroji pakopa - „preferred
brand names";
trečioji - „nonpreferred brand
names".
Dar gali būti ir ketvirtoji pakopa
retiems ir labai brangiems vaistams.
Kadangi skirtingi vaistų planai
gali tuos pačius vaistus priskirti

skirtingoms pakopoms, tad ir jų
kainos gali skirtis iki 30 dol. tarp įvai
rių pakopų. Renkantis planą, yra svar
bu palyginti primokėjimus už vais
tus („copay"), mokestį („premiums")
už planą ir kiek jums reiktų mokėti
(„deductibles") iš savo kišenės.
3. Jei vaistų planas neapima vie
no iš man reikalingų vaistų, ar rei
kia keisti planą tučtuojau?
Paaiškinama, kad nereikia keis
ti tuojau. Medicare reikalauja, kad
vaistų planai naujam įsirašiusiam
duotų 30 dienų „grace period", kurio
metu planas turi išpildyti esamus
receptus vaistams, kurių nėra to pla
no vaistų sąraše. (Tokiu būdu duo
dama laiko susirasti kitą planą).
4. Kodėl vaistų planai neatitin
ka JAV Kongreso nustatytos stan
dartinės normos?
Atsakoma, kad Kongresas nu
statė tik minimumą. Daugelis vaistų
planų siūlo geresnes apdraudas vais
tams, kad pritrauktų daugiau įsi
rašančiųjų. Pvz., siūlo mažesnius
mokėjimus už planą („premiums"),
jokių „deductibles".
Keletu atveju net siūlo apdraudą
vadinamai „dougnut hole" (kai dide
lę sumą už vaistus turi mokėti pats
žmogus). Vienas maišaties šaltinių yra
tai, kad Kongresas nustatė, jog įsira
šantieji į vaistų planus pradžioje (me
tų laikotarpyje) turi mokėti patys 25
proc. už vaistus iki 2,250 dol.
Daugelis vaistų planų prašo mo
kėti jų nustatytą sumą („flat copay")
už vaistus, pvz., 7 dol. a r 25 dol. ar
50 dol., pagal tai, kokiai vaistų pa
kopai vaistai priklauso. O tai kartais
yra daugiau, negu nustatytieji 25 proc.
Medicare pabrėžia, kad vaistų
planai turi laikytis nustatyto vi
durkio. Kadangi tas vidurkis remiasi
galima (expected) vaistų kaina įsi
rašiusiems, o ne individualia (individual costs), dėl to kai kurie žmonės
turi mokėti daugiau, o kai kurie ir
mažiau, negu nustatytieji 25 proc.
(Naudotasi 2005 kovo mėn. AARP
žiniaraščio informacija)

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 VENAS, MD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

6918 W. Archer Ave, Ste 5 ir 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

ĮVAIRUS
* Reikalinga auklė 7 ir 9 metų mer
gaitėms North Riverside. Būtinai kal-bėti
angliškai. Atlyginimas 10$A/al. Tel. 708447-0652, 708-420-1392. Joan.
* Tvarkinga ir darbšti moteris ieško
darbo senelių ar vaikų priežiūroje su
gyvenimu ar su grįžimu. Turi patirties,
gali pakeisti. Tel. 708-532-8231 arba
708-717-8083.
* Moteris ieško pakeitimo nuo balan
džio 7 d. iki balandžio 21 d. prižiūrėti
vaikus ar pagyvenusius žmones. Tel.
773-895-2305 arba 773-895-2160.

'Neringos" Stovyklos
LIETUVIU KALBA

Biri. 18-24d.d. - Dvikalbė stovykla studentams
Liepos 2-8 d.d. - Šeimų stovykla
Liepos 9-23 d.d. - 7-16m. vaikams
Liepos 23-29 d-d. - Tęsinys 13-16m. vaikams
Rugpj. 20-27 d-d. - Aštuonios Meno Dienos
Neringoje Suaugusiems
LIETUVIU KILMĖS STOVYKLAUTOJAMS ANGLŲ KALBA

Birželio 24-28 d.d. - Seimų stovykla
Liepos 30-Rugpj. 12d.d. - 7-16m. vaikams
Liepos 12-19 d.d. - Tęsinys 13-16m. vaikams
info@neringa.org * www.neringa.org * 978-582-5592
Neringa Inc. su Nek.PrJAarcos Seserimu nrtamruoia trpraveda stovykJas"Nenttg>s"
stovyklavietėje Vermonte

* Reikalingas žmogus gydytojo kabine
tui Riverside raj. Tel- 708-442-6006. gyd.
Strnad arba 708-369-8913.
* Noriu padovanoti labai gražią ir
sveiką kalytę . Tel. 815-725-7033.

* Moteris gali prižiūrėti pagyvenusius
žmones, tvarkyti jų buitj, gyventi kartu
Tel. 630-967-8819.
Mūrininkui reikalingas pagalbinis. Tel.
369 .^946

S .s
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Dantų gydytojai

VALIO!
VĖL GEROS
PALŪKANOS!

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9 5 2 5 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

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

ATSIDARYKITE
9IŲ MĖNESIŲ
SERTIFIKATĄ

Dr. DALIA JODVVALIS
Dantų gydytoja
15543 W. 127th Str.
Suite 1 0 1 , Lemont, IL

IR GAUSITE 4.75%

APY

\

LEttoea
Member

/

•prd; - Personai Bark

FDIC

/

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

\

Building Personai
Rela
tionshipsSM

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

Valandos susitarus
Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills
Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą
Dr. DANA M. SALIKUS
Dantų gydytoja
38 Oak Creek Plaza
Mundelein, IL 60060
Tel. 847-949-7300
Valandos pagal susitarimą

Banking

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

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

www.firstpersonalbank.net

Dr. V.J. VASAITIENĖ
Dantų gydytoja
4817 W. 83 St, Burbank, IL
Tel. 708-423-6114
Valandos pagal susitarimą
DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Road
Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuvėms sutvarkys dantis už pnenamą kainą.
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai.

4647 W 103 St. Oak Lavvn, IL
55 E VVashington, Ste 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260

Odos ligų specialistai
Dermatologijos ligų ir odos vėžio
specialybė, kosmetinė chirurgija,
viso veido atjauninimas

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

S K E L B I M U SKYRIAUS

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

Tel. 630-243-1010

Šį SERTIFIKATĄ GALĖSITE BET KADA PAPILDYTI

totai «E6SHK

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

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

Tel. 630-571-2630

D R . K. J U Č A S
Odos ligų specialistas gydo odos auglius,
žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas.
Kosmetinė chirurgija.

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

NECC Telecom

Puikus tarptautinių pokalbių tarifai

Vokietij a
Rusija
Australįj a
Š vedij a
Airij a

3.9
4.9
4.9
4.9
13.9

Centai /minutę

Centai /minutę
Centai /minutę
Centai /minutę
Centai /minutę

Tiesioginė prieiga
Aukšta kokybė
Nekalbate-Nemokate

m

r ^ — t «»\ «*C3F;

www.necc.us
Skambučiu tarifai i mobilu|i telefoną qal> keistis Papildomi mokesčiai bus taikomi priklausomai nuo pasirinktų paslaugų.
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LIETUVIŠKA KILME - KAIP NEATSKIRIAMA
TAPATYBĖS DALIS
„Jei neužaugome lietuviško
je aplinkoje, tai dar nereiškia,
kad tai mums nepriklauso, ir
kad tai negali tapti mūsų gyve
nimo dalimi, jei to norime", sako Justin Murphy.
Sutikau Justin praeitų metų
ankstyvą rudenį. Jis vis dar buvo
pilnas pirmosios ir vienintelės savo
kelionės į Lietuvą įspūdžių ir užsi
degęs išmokti lietuvių kalbą. Dažnai
skeptiškai žvelgiu į lietuvių kilmės
amerikiečius, susižavėjusius lietu
vių kalbos mokymusi. Kaip ir bet ku
rios kalbos studijos - tai ne tik įdo
mus, bet ir sunkus kasdienis dar
bas. Jau nekalbant apie su tuo susi
jusį lietuvių kultūros pažinimą, ku
ris dažną amerikietį labiau suglumi
na ir atbaido, nei sudėtinga lietuvių
kalbos gramatika. Kodėl lietuviai vis
dar švenčia šventes, kuriose sulydy
tos pagoniškos ir katalikiškos tradi
cijos? Kodėl mums miškas lyg šven
tovė ir šalta Baltijos jūra brangesnė
už pietų paplūdimius? Kodėl mes
negalvojame, kad rusai išvadavo
mus nuo vokiečių ir dovanojo lais
vę? Pagaliau, kodėl mes valgom
varškę, ir kas yra lašiniai? Nepai
sant viso to, Justin su jam būdingu
užsispyrimu vis dar tebesimoko lie
tuvių kalbos ir dalinasi mintimis
apie tai, kaip tampama lietuviu.
- Kada pirmą kartą ė m e i
galvoti apie lietuvišką kilmę
kaip neatskiriamą tavo tapaty
bės dalį?
- Kai aš augau, vaikai kalbėda
vo apie tai, iš kur kilusios jų šeimos.
Atrodė, kad kiekvieno tėvai turėjo
itališkas, vokiškas ar airiškas šaknis
- visi buvo vienodi. Tuo metu aš net
nežinojau, kur yra Lietuva, bet didžiavausi esąs lietuvis, nes tai mane
išskyrė iš kitų. Ironiška, kad aš ly
giai tiek pat esu airis ir mano pa
vardė airiška. Bet kažkodėl mane vi
sada labiau žavėjo lietuviška mano
kilmės pusė.
- Ką Tu prisimeni apie savo
senelę? Ar ji kalbėjo su Tavimi
lietuviškai, ar pasakojo apie Lie
tuvą? Ar perėmei iš jos lietu

viškas tradicijas, lietuvišką po
žiūrį i gyvenimą?
- Mano senelė niekada su savo
vaikais ar anūkais nekalbėjo lietu
viškai. Mama man pasakojo, kad jai
augant jie niekada nešventė lietu
viškų švenčių, nesilaikė lietuviškų
tradicijų, nors ji girdėjo apie jas iš
savo pusbrolių ir pusseserių Toron
te. Kai mano senelė atvyko į Ameri
ką, ji labiau stengėsi pritapti prie
naujos aplinkos, nei rūpinosi, kaip
perduoti savo kultūrinį paveldą. Be
to, ji nepažinojo lietuvių, su kuriais
galėtų bendrauti, prisiminti kalbą.
Manau, kad vėliau ji gailėjosi to,
ypač kai aš ėmiau domėtis lietuvių
kalba ir kultūra. Sendama, tiesa, ji
ėmė pasakoti vis daugiau istorijų justin senelė Marija Čepaitė Blanapie savo jaunystę Raseiniuose, ir chette (1926-2005), Rochester, NY.
ypač apie jos draugus ir šeimą tenai.
Virginia Murphy nuotr.
Iš viso to man liko įspūdis, jog Lie
tuva mano senelei buvo šalis, kurio kitur bekeliaučiau, visur buvau tik
je ji buvo laiminga, kur gyvenimas dar vienas turistas, bet Lietuvoje
buvo toks paprastas. Mano senelei jaučiau, kad čia mano vieta, ir kad
patiko gyventi Amerikoje, ji mylėjo turiu kažką bendra su žmonėmis,
savo šeimą čia, bet jos širdyje tikrai kuriuos čia sutikau. Iš dalies, žino
buvo kertelė Lietuvai.
ma, tai buvo dėl to, kad turiu gi
- Kada ir kodėl nutarei vykti minių Raseiniuose ir Kaune, kurie
rūpinosi manimi, aprodė senelės
pamatyti Lietuvą?
- Kai buvau aštuoniolikos ir pra gimtąsias vietas. Dabar, aplankius
dėjau studijuoti kolegijoje netoli ma Lietuvą ir pradėjus studijuoti lietu
no namų New York valstijoje, galvo vių kalbą, aš tikrai norėčiau sugrįž
jau, jog neprošal būtų išvykti studi ti ten gal net įsigyti pilietybę ir
juoti į užsienį. Svarsčiau keletą va- apsistoti ilgėliau. Būtų nuostabu
rijantų, bet pagaliau apsisprendžiau gyventi ir dirbti Lietuvoje, kurioje
vykti į Montpellier, Pietų Prancūzi jaučiuosi kaip namuose.
- Išmokai prancūzų ir ispanų
joje. Labiausiai viliojo galimybė ke
liauti po visą Europą atostogų tarp kalbų, vėliau universitete ėmeisi
studijų metu, ir pirmas dalykas šo studijuoti zulusų. Kaip Tau kilo
vęs galvon buvo tai, kad noriu pama mintis studijuoti lietuvių kalbą?
tyti Lietuvą. Kitas keliones plana Juk nelabai praktiškas pasirin
vau paskutinę minutę, bet jau nuo kimas, net lyginant su zulusų,
tos akimirkos, kai sužinojau jog stu apie kurią informacijos ir vado
dijuosiu Europoje, aš norėjau vykti į vėlių Amerikoje rasi daug dau
Lietuvą ir pagaliau išvysti šalį, ku giau nei skirtų lietuvių kalbos
riai jaučiau tokį artimumą, tokią mokymuisi, o ir ja kalbančių per 10 milijonų vien Afrikoje.
trauką.
- Aš esu tikras jog daugelis lie
- Kas Tave labiausiai suža
vėjo Lietuvoje? Ar jautei, kad tai tuvių žino, jog lietuvių kalba labai
Tavo namai ar bent galėtų būti svarbi kalbotyros mokslui. Visų pir
ma dėl to, kad išlaikė daug archaiš
Tavo namais?
- Taip, nuostabiausias dalykas kų bruožų, išnykusių kitose giminin
Lietuvoje buvo namų jausmas. Kur gose kalbose, kaip kad anglų ar ru
sų, taip pat dėl lietuviško garsyno ir
stebinančios dialektų gausos. Kita
vertus, tai nebuvo esminė priežastis,
nulėmusi mano pasirinkimą. Kitas
tavo minėtas kalbas studijavau dėl
intelektualinio susidomėjimo, ar dėl
to, kad galvojau, jog jos būtų naudin
gos man ateityje. Lietuvių kalba bu
vo daugiau asmeninis pasirinkimas.
i;r,» t i*#».lifi*J
Norėjau išmokti ją, kad galėčiau at
sekti savo kilmę, kultūrinį paveldą,
su kuriuo tarsi buvau praradęs ryšį.
Vadinau save lietuviu, bet neturėjau
priemonių bendrauti su žmonėmis,
su kuriais jaučiau tokį artimą ryšį.
Prancūzų, lotynų, ispanų kalbos
buvo svarbios man kaip studentui,
lietuvių kalba - kaip lietuviui.

mmm

justin Murphy prieš metus atvyko studijuoti į University of Chicago

- Ar tavo šeimoje kas nors be
tavęs dar kalba lietuviškai, do
misi lietuviškomis šaknimis?
Kaip tavo šeima reagavo į tavo ke
lionės Lietuvon įspūdžius ir už
sidegimą išmokti senelės kalbą?
- Ne, niekas iš mano šeimos ne
moka lietuvių kalbos, išskyrus ma
mos pusbrolius ir pusseseres Toron
te. Kai iš Vilniaus paskambinau sa
vo mamai kelionės po Lietuvą metu,
ir ėmiau pasakoti apie dalykus, ku
riuos aš ten išvydau, ji man pasakė,
„nežinau, kodėl aš niekada nesusi
mąsčiau, jog galėčiau vykti kartu"

Lietuva yra taip toli, jog labai lengva
pamiršti apie ją, jei nesi pakanka
mai atidus, ir ypač jei esi ne pirmos
kartos imigrantas bei neturi tiesio
ginio ryšio su šia kultūra. Mano
šeima labai didžiavosi manimi, jog
aš vykstu į Lietuvą, ir buvo labai su
jaudinti tų istorijų, kurias aš jiems
papasakojau sugrįžęs. Taip pat jie
stipriai mane palaikė, kai nuspren
džiau mokytis lietuvių kalbos. Mano
bandymai susigrąžinti prarastą ryšį
su Lietuva, manau, buvo pavyzdys
mano šeimai, kad net jei neužau
gome lietuviškoje aplinkoje, tai dar
nereiškia, kad tai mums nepriklau
so, ir kad tai negalėtų tapti mūsų gy
venimo dalimi, jei to norime. Mano
mama vis dažniau dabar kalba, jog
norėtų vykti atostogų į Lietuvą ir
pamatyti savo mamos gimtąjį mies
tą. Ji klausinėja manęs, ką aš iš
mokau lietuvių kalbos pamokų me
tu, ką naujo apie šią kultūrą suži
nojau. Nežinau, kodėl niekas dau
giau be manęs šeimoje nesidomėjo
lietuviškomis šaknimis, bet man
visada atrodė labai svarbu žinoti iš
kur aš esu kilęs, jei aš noriu suvokti,
kas aš esu. Aš gyvenau visiškai nor
malų, pilnavertį gyvenimą, nežino
damas nieko apie savo lietuvišką kil
mę, kaip galybė žmonių gyvena. Bet
dabar, kai sužinau apie tai vis dau
giau ir daugiau, jaučiu, kad prieš
mane atsiveria nauja mano gyve
nimo, savęs pažinimo pusė.
- Ir vis tik kodėl Tu jautiesi
esąs lietuvis?
- Kai žmonės bando nusakyti
savo tapatybę, paprastai jie pabrėžia
savybes, kuriomis jie labiausiai di
džiuojasi dėl vienos ar kitos priežas
ties. Kaip ir kiekvienas mūsų, aš
priklausau daugeliui grupių: ameri
kietis, airis, baltasis, vyras, studen
tas, aglakalbis, niujorkietis, čikagietis... bet etiketė, kuri iš tiesų man
labai svarbi, yra „lietuvis". Kai kas
nors manęs klausia, „kas tu esi?" tai
pirmas dalykas, kuris ateina man į
galvą. Bet svarbiausia būtų tai, kad
aš dėjau sąmoningas pastangas juo
tapti. Daugelis gali sakyti, jog jie yra
lietuviai, amerikiečiai, kanadiečiai,
ir taip toliau, tik dėl to, jo jie gimė
toje šalyje ar taip parašyta jų pase.
Jie niekada nesistengė jais tapti. O
imigrantai Amerikoje, ar jie būtų
atvykę iš Lietuvos ar kitos šalies, jie
turi labai sunkiai dirbti vargu ar
trokštamame darbe, kasdien steng
tis perprasti naujus papročius, mo
kytis svetimą kalbą. Tai sunki kova,
bet vieną dieną, gavę Amerikos pi
lietybę ir prisimindami įdėtą darbą,
jie galės ištarti sau „Aš - Amerikos
pilietis", ir tie žodžiai tikrai daug
reikš. Mano padėtis, žinoma, nėra
tokia dramatiška, bet aš jaučiuosi
dedas daug pastangų, skiriąs daug
laiko, kad sužinočiau vis daugiau
apie savo lietuvišką kilmę bei tap
čiau tos visuomenės dalimi. Ir nes
varbu, kiek man iki šiol pavyko iš
mokti, tai leidžia man drąsiai sakyti,
jog esu lietuvis.
Kalbėjosi ir iš anglų kalbos vertė
Monika Bončkutė
Justin senelė, lietuvė Marija
Čepaitė, mirė tą pačią dieną, kai jis
buvo suplanavęs vykti pirmą kartą
aplankyti savo senelės žemę. Justin
Murphy kelionės į Lietuvą įspūdžiai
bus spausdinami vėlesniuose „Drau
go" numeriuose.
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YPATINGA LIETUVAITES
GIMNAZISTĖS KELIONĖ | ANGLIJĄ
Alexa Razmaitė (dr. Antano ir
Astos Razmų dukra), 15 m. amžiaus
Morgan P a r k Academy (Čikagoje)
gimnazijos a n t r ų m e t ų m o k i n ė ,
konkurso būdu buvo išrinkta atsto
vauti savo mokyklai moksleivių pa
sikeitimo programoje (exchange student) su Anglijos gimnazija.
Sutton Valence School, K e n t

apskrityje, netoli Londono, gyven
d a m a mokyklos bendrabutyje, ji pra
leido du įspūdingus mėnesius. Alexa
n e tik užmezgė naujas pažintis, bet
turėjo galimybę susipažinti su An
glijos mokslo sistema ir palyginti jos
lygį su savo gimnazija.
Sutton Valence mokykloje Alexa
buvo moksleivių labai draugiškai
priimta. Su jais mokėsi,
sportavo ir turėdama lais
vo laiko svaitgaliais lan
kė žymesnes Londono vie
toves. Alexa iš Anglijos
parsivežė nepamirštamų
įspūdžių, išgyventų per tą
trumpą laikotarpį.
Džiaugiamės,
kad
Alexa gražiai atstovavo
savo mokyklą Anglijoje,
ir linkime jai toliau sėk
mingai tęsti mokslus.

Alexa Razmaitė (dešinėje) su draugėmis iš Sutton
Valence gimnazijos Anglijoje.

PIGIAUSI AVUUSILfETAJ Į UCTUVAJR EUROPĄ,

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

EKM

Kybartiečių brolių Šulaičių
istorija
Kybartiečiai, kurie gimė ir augo
Vokietijos pasienyje buvusiame Ky
bartų miestelyje, gerai pažinojo gau
soką Antano ir Onos Šulaičių šeimą.
Joje augo 5 sūnūs: Alfonsas, Bro
nius, Juozas, Vytautas ir Edvardas.
Jie Kybartuose mokėsi, žaidė futbolą
ir krepšinį iki tų dienų, kuomet
reikėjo bėgti nuo komunistų 1944ųjų vasarą.
Kadangi keli iš jų j a u buvo spėję
sukurti šeimas, tai į Vokietiją jie
traukėsi atskirai. Nepasisekė Bro
niui su šeima — jie nespėjo toliau
pabėgti. J u o s pasivijo r a u d o n a r 
miečiai ir sugrąžino atgal. Atlikęs
bausmę, jis ir toliau gyveno Kybar
tuose kartu su žmona ir dviem sūnu
mis — iki savo mirties.
Kiti keturi pasitraukė į Vakarus
ir čia išgyveno karo žiaurumus, dirb
dami nelengvus d a r b u s . Po k a r o
pateko į pabėgėlių stovyklas, o t a d a
galėjo emigruoti į JAV.
Tačiau į išsvajotą Ameriką paju
dėjo tik 3 broliai. Vienas jų — Vytau
tas — jau po karo sunkiai susirgo ir
jaunas iškeliavo amžinybėn, palikęs
žmoną ir neseniai gimusį sūnelį.

iMMm^jtM

Alfonsas, Juozas ir Edvardas,
1949-aisiais, k a r t u su tėvais, atvyko
į Dėdės Šamo kraštą ir apsistojo
Cicero mieste. Čia jie reiškėsi visuo
meninėje, sporto, spaudos srityse.
Iš jų pirmiausia liga pakirto patį
vyriausiąjį — Alfonsą, kuris ilsisi
šalia savo tėvų Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse. Juozas, sulaukęs pen
sinio amžiaus, k a r t u su žmona Aldo
n a išsikėlė gyventi į St. Petersburg,
Florida. Iš ten jis kartais atsiunčia
žinių ir nuotraukų apie tos vietos
lietuvių gyvenimą.
Tik jauniausias — Edvardas liko
ištikimas Cicero miestui ir čia tebe
gyvena 56 metus. Atlikęs karinę
prievolę JAV Korėjos karo metu, jis
p r i k l a u s o Amerikos legionui bei
daugeliui kitų amerikiečių ir lietu
viškų organizacijų. Nemaža rašė ir
teberašo „Draugui" (nuo pat atvyki
mo į Ameriką dienos — 1949-ųjų
rudens) bei kitai spaudai. Yra gavęs
įvairių apdovanojimų iš įvairių orga
nizacijų ir Lietuvos valdžios.
Tai tokia t r u m p a kybartiečių
brolių Šulaičių istorija.
Koresp.

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS
Fax. 718-423-3979
E-mail: vyttours@earthlJnk.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 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com
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Jei išalkę: pavalgydinsime
Jei ištroškę: pagirdysime
Jei žingeidūs: Lietuvos istorijos lapus atversime
Jei smaguriai: egzotiškų lietuviškų patiekalų ir gėrimų paragausite
Jei romantikai: jauki aplinka, židinys ir žvakių švieselės laukia.

TAD PRAŠOME

APSILANKYKITE!

6 3 1 2 S. Harlem Ave.
Summit, IL 6 0 5 0 1
Dirbame: I — IV 10 vai.r. - 1 0 vai. v.
V — V I lOval.r. - 1 2 vai. v.
VII
10 vai.r. - 9 vai. v

Informacija t e l e f o n u 708-594-5622

Pas mus rasite platų asortimentą lietuviškų prekių,
valgių išsinešimui bei alkoholinių gėrimų!
Taip pat priimame užsakymus [vairiom progom!
Šio mėnesio „special" — lietuviška ,,Starką
Juozas Šulaitis (iš kairės), Juozo ž m o n a A l d o n a Šulaitienė ir Edvardas Šulaitis.
Z Degučio nuotr

$23 99!
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D R A U D I M O PASLAUGOS
K. LAUKAIČIO NATŪRALUS MEDUS

PIRKIMAS — PARDAVIMAS FLORIDOJE

(įUgina

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

ir lietuviška arbata apsaugo visus nuo
slogos ir negerovių. Medaus g a l i m a
g a u t i lietuviškose krautuvėse Ir p o
pamaldų PL c e n t r e , L e m o n t e .

Petėrs-Montella

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

REALTOR®, CIPS, CRI, CLHMS

Fluent in Italian 6c Lithuanian,

Knoowledge

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

. ^

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

of French
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PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

„ -,

Eacn office mdependently

E - M a i l : regina@reginapeters.com
Drake
DkJ
ItAgairH
^ Y

5 S Prospect, Clarendon
Hills, Illinois 60514

Office

630-325-2800
Mobile

630-745-7593
630-325-7010

Accent
Homefinders
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9201 S. Cicero

3 ^
Profesionalus
asmeninis
patarnavimas.
Patirtis mieste ir
priemiesčiuose.
Nemokamas
nekilnojamojo
turto įkainavimas.
Prieš parduodant
ar perkant,
kreipkitės į
Drake Roaltor

Equ« Houvng Opconuuly

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

owned and operated

Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-91 i 1
Voice Mail 708-233-3374
F a x 708-423-9235
P a g e r 312-707-6120
R e s . 708-423-0443

REKMEVYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

First Landmark Realty

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

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

RIMAS
STANKUS
•
•
•
•
•

Čikagoje ar priemiesčiuose
Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių įkainavimas veltui
Tarpininkaujame gaunant paskolą
Pensininkams nuolaida
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Audrius Mikulis
1 st Choice Real Propertys

Te/.; 630-205-9262
E-mail:
amikulis@usa.com
Įvairus nekilnojamas turtas:
* Nemokamas Įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
jr

* Pardavimas
* Surandame
optimaliausią finansavimą
->*•

_
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6 5 1 - 3 4 3 - 0 2 8 6 Cell
mindaugas.m.bubliauskas@wellsfargo.com
wvyw.vyfhm.com/weststpaulbranchmn .....
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VIDA M.
SAKEVICIUS
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Real Estate C o n s u l t a n t

SIŪLO DARBĄ
SIŪLOME DARBUS!

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
fN-HOME CARE FOR ELDERLY.
Come-go. live-in. Good pay. Mušt
speak English, have work permit,
drivers license and car.
Call Comfort keepers
847-215-8103
REIKALINGI ENERGINGI DRAUDIMO
AGENTAI, turintys licensiją ar ne.
Apmokysime. Atlyginimas+
komisiniai. Allstate Insurance Co.
Tel. 773-775-9700 Bert, ar siųskite

„resume" fax. 773-775-4938

N A M Ų REMONTO IR
STATYBINĖS PASLAUGOS

Darbo vai.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; šeštadieniais nuo
8 v.r. iki 4 v.n.p.;
sekmadieniais uždaryta.
Antradieniais ir trečiadieniais
susikalbėsite lietuviškai.

AMBER C O N S T R U C n O N Co.
Dengiami stogai, kalamas
„siding", atliekami cemento,
„plumbing" bei kiti namų
remonto darbai.
„Licensed, insured, b o n d e d "
S k a m b i n t i Sigitui,
tel. 773-767-1929.

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

Šildymas
Šaldymas
6556 S. Kedzie Chicago, IL 60629

MIGLINAS TV

Prekyba, instalavirnas, aptarnavimas
— Licensed — Bonded— Insured

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

24
vai per parj
7 dienos
per savaitę

Nekilnojamojo
turto
pirkimas,
pardavimas

708-889-2148

Skubiai reikalingi vairuotojai
perkraustytojai, dirbti Skokie
perkraustymo kompanijoje.
Tel. 847-673-3309
Vairuotojai privalo turėti galiojančius
IHinojaus vairuotojo pažymėjimus.
D a r b u i reikalingi dažytojai,
staliai su d a r b o patirtimi.
Būtinai t u r ė t i mašiną.
Pageidautina,
k a d kalbėtų rusiškai.
Tel. 847-980-7887.
Maintenance Workers
Sought for vvindovv cleaning position
w/Service Building Maintenance, Inc.
to work in the suburbs. $ 10/hr to
start, some English req'd. Drivers Ik.
& vehicle a mušt. Advancement &
increase vvages based on exp.
Call630-530-5l08,
someone vvill call you back.

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

PASKOLOS N E K I L N O J A M A M
TURTUI. PERFiNAN S A V I M A S
skambinti

INTERNATIONAL TRAJDING INC.
prezidentui GEDIMINUI ZAREMBAI
TEL. 6 3 0 - 9 1 5 - 8 8 6 5

PARDUODA

• Gėlės visom progom, gėlės į Lietuva
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultacijos -

nemokamos)

• Dovanų krepšeliai, suvenyrai, paveikslai.
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės

FREE
ESTIMATE

773-778-4007
775-531-1833

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

MOKESČIŲ PASLAUGOS
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

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

PRANAS G. MEILĖ, CPA
SIŪLO I Š N U O M O T I

5516 VV. 95 St.

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

Oak Lawn, IL 60453.
Tel. raštinė 708-424-4425.
T v a r k o m e prašymus dėl pajamų
mokesčio n u m e r i o .

Pildau T A X
(pajamų mokesčių) formas.
SUVEDU BUHALTERINĘ APSKAITĄ.
TVARKAU ĮVAIRIUS
FINANSINIUS REIKALUS.

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

Alvtrays W l t h F l o w o r s
• {vairios tropinės gėlės

— — — — q

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

b

Mindaugas

P — •• — — — — — » « • *

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

GREIT P A R D U O D A
r*-. .,

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

•
•
•
•
•

Gediminas Pranskevičius
3805 N.Seeley
Chicago, IL 60618
T e l . 773.935.0472

KEPYKLA IR D E L I K A T E S A I
6 2 1 6 VV. A r c h e r A v e . , C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8
Tel. 7 7 3 - 5 8 1 - 8 5 0 0
Lietuviška d u o n a ir r a g u o l i a i
Vestuviniai ir įvairūs t o r t a i
Siunčiame mūsų p r o d u k t u s UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje
Aplankykite mūsų svetainę — vvww.racinebakery.com

• Bažnyčių, pokylių salių ir stalų dekoravimas gėlėmis ir
balionais (nuolaida 20%)

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

1 1 2 0 S. State St., Lemont. IL

8 0 1 5 W. 7 9 St., J u s t k e , IL
Nemokamas t e l . 888-594-6604

350 N. Clark,

Chicago, IL 60610
312-644-7750

Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje.

pirm. - penkt.

www.alwayswithflowers com

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 •

Sumažintas pinigų pervedimo j

Lietuva
mokestis - nuo

;W%7

Naudojantis „VVestern Union"
SIŲSKITE DABAR!
SIUNČIAMA SUMA

1

PERVEDIMO MOKESTIS*

0,01$ - 100,00$

5Py5^3^ U>

100,01 $ - 200,00 $
200,01 $ - 300,00 $

10,99 $
16,99 $

300,01 $ - 400,00 $

Z 1,99

5

po kelių minučių**galima atsiimti
visose agentūrose Lietuvoje!

$

27,99 $

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

paslaugomis pinigus paprastai jau

/O nuo pagrindinės sumos

Norėdami gauti
daugiau informacijos, skambinkite

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

PINIGINĖ PERLAIDA

*

MOKĖJIMO PASLAUGOS

IŠANKSTINIO MOKĖJIMO PASLAUGOS

Be pervedimo mokesčio „VVestern Union" taip pat ima mokestj už jūsų dolerių konvertavime, j užsienio valiutą.

** Lesų pnemamuma. lemia paslaugos sąlygos, įskaitant agentūros darbo laika ir laito juostų skirtumus. Apribojimus žr. Siuntfmo formoje. Naujos mažesnes kainos gafioja
dalyvaujančiose .VVestern Union" agentūrose čtkagc>e. nuo 2006 m. vasano ^d. įkatnia* ga*i būti keksams be jspejimo.

$5 2006 VVestern Untcn Holdings, Inc. Ali Rights Reservec'.

14

DRAUGAS, 2006 m. kovo 25 d., šeštadienis

Torontiečiai svečiuose Čikagoje
Aštuonios valandos kelionės į vaikų teatrui?! Internete suranda
Čikagą neprailgo. O susiruošė šie Daivos Čepauskaitės 2001 m. pa
naujo Toronto šeimų teatro „Žalios rašytą vaidinimą vaikams „Bulvinė
lankos" dalyviai į Čikagą, norėdami pasaka". Dalia imasi darbo: renka
parodyti čikagiečiams savo spektaklį aktorius, ieško muzikinio fono spek
Daivos Čepauskaitės „Bulvinę pa takliui, įtraukia jaunųjų aktorių
saką", kurią režisavo Daiva Boty tėvelius į dekoracijų gaminimą,
rienė. Bet apie viską iš pradžių.
kostiumų siuvimą. Pagaliau — prem
Daiva Botyrienė* su šeima jau jeros diena. Parodę spektaklį To
penkiolika metų gyvena Toronte. ronto lietuvių bendruomenei, akto
Baigusi Kauno technologijos univer riai nutarė šį spektaklį atvežti ir į
sitetą (buvusį Politechnikos insti Čikagą.
tutą) ir atvykusi į Kanadą, Dalia
Atvykę į Čikagą, torontiečiai pir
greit susirado darbą pagal specialy miausia apsilankė Čikagos litu
bę. Įsijungė ir į lietuvių bendruo anistinėje mokykloje. Čia mažieji
menės veiklą: tai ruošė vaikus daly- teatro „Žalios lankos" aktoriai paro
.vauti meninėse programose, tai litu dė nedidelę programėlę. Čikagiečiai
anistinėje mokykloje, kurioje mokosi liko sužavėti torontiečių vaidyba,
ir jos du vaikai, padėdavo suruošti ypač mažieji mokinukai. Jie negalėjo
šventes. Bet visą laiką širdy kirbėjo atitraukti akių nuo mažųjų artistų
noras padaryti kažką daugiau. Pati iŠ Toronto. Po pasirodymo jau
jau nuo trečios klasės lankė Kauno niesiems artistams iš Toronto buvo
mokytojų namų teatro būrelį. Bū padovanoti ČLM marškinėliai, kad,
dama studentė repetuodavo studen vilkėdami jais, prisimintų savo vieš
tų teatre, kuriame su studentais nagę Čikagos lituanistinėje mokyk
dirbo garsūs Kauno teatro aktoriai loje.
Vytautas Grigolis ir Leonardas
Ne viena Čikagoje gyvenanti
Zelčius. Tad meilė teatrui vis nedavė mamytė atsidūsta : „Ech, kaip retai
jai ramybės. Atvykus į Kanadą ta čia, išeivijoje, susilaukiame renginio
meilė dar labiau išaugo. Pamačiusi, į kurį galėtume nusivesti savo ma
kad vaikai yra geri aktoriai ir labai žuosius". Gera, kad atsiranda žmo
mielai dalyvauja jos ruošiamose pro nių (aišku, — mamyčių), kurie kupi
gramose, ji surizikuoja ir 2004 m. ni idėjų, didelio noro ir vaikiškos
prie Toronto Prisikėlimo parapijos fantazijos vedini dovanoja šventę
įkuria teatro studiją „Žalios lankos". vaikams. Toronto teatro režisierė
Pakviečia į ją savo draugus, jų Daiva Botyrienė, pati būdama ma
vaikus ir visus norinčius vaidinti. ma, gerai supranta teatro vaidmenį
Įkūrus teatrą atsirado nauja proble vaikų auklėjime. Sekmadienį, kovo
ma — kur gauti pjesių, tinkančių 19 d. mažiesiems čikagiečiams jau-

Susitikimo prisiminimui Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai padovanojo
torontiečiams savo mokyklos marškinėlius.

nieji artistai ir jų tėveliai su dideliu
pasisekimu parodė Daivos Čepaus
kaitės pjesę „Bulvinė pasaka". Tai
vienos dalies „gyvas" spektakliukas
vaikams apie Bulvių karalystę, ku
rioje gyvena karalius — bulvė su
dukrele, princese-bulvyte. Toje pat
karalystėje gyvena ir princesę
įsimylėjęs ridikėlis ir būrelis ken
kėjų peliukų, kurie vis taikėsi
pagrobti ir suėsti mažąją princesę
bulvytę. Po spektaklio žiūrovė
Giedrė Savukynienė dalijosi savo
įspūdžiais: „Stebėjau spektaklio
metu mažųjų žiūrovų akutes — jos
žibėjo, visas mažųjų dėmesys buvo
sutelktas į sceną. Vaikai reaguoja į
scenoje vykstančius įvykius: jie šyp
sosi, juokiasi, jiems įdomu. Jau
spektaklio pradžioje iš už užsklan
dos išlindęs įspūdingas astrologas
(mano akimis primenantis Hagret iš
vaikų mėgiamos 'Harry potter' kny
gos), dėvintis tamsiai mėlyną ap
siaustą, sodriu balsu pasisveikinęs
su žiūrovais, juos užintriguoja.
Scenoje pasirodęs peliukų būrys su
karaliumi kapliadančiu, žaismingos
mergaitės — bulvių traškučiai,
princese-bulvyte su karaliumi-bulve

įtraukia žiūrovus į vyksmą. Spek
takliukas nenuobodus, dinamiškas,
su gražiais muzikiniais intarpais, tai
šokiu, tai dialogu kintantis. Negali
nesižavėti mažaisiais aktoriais, jie
tokie natūralūs, tokie paprasti ir tuo
pačiu tokie žaismingi.
Man, kaip vaikučių mamai, taip
gera pasidarė — va, žmonės dirba,
savo jėgomis stato spektaklius, su
teigdami džiaugsmo ir savo vaikams
— aktoriams ir kitų vaikams —
žiūrovams. Ačiū už šventę vaikams,
už jūsų darbą ir entuziazmą. Jūsų
darbas didelis ir vertingas, mes
lauksime jūsų atvykstant kitą kartą
ir būtinai pasikviesime kuo daugiau
vaikučių ir jų tėvelių pasižiūrėti jūsų
vaidinimėlio".
Tad palinkėkime, kad torontie
čiams nepritrūktų entuziazmo, kad
jie nenuleistų sparnų, o ir toliau tęs
tų pradėtą darbą, kuris taip rei
kalingas. Juolab, kad ir pati reži
sierė D. Botyrienė sakė, jog nori ins
cenizuoti kitą vaikišką spektakliuką
pagal žinomos Lietuvoje vaikų rašy
tojos Violetos Palčinskaitės pjesę.
Laima Apanavičienė

Spaudos apžvalga
Torontiečiai po pasirodymo su ČLM mokyklos Vaikų ratelio klasės mokinukais.
Nuotr Laimos Apanavicienės

Kurioje eilėje
sėdėsite?
Bilietai jau parduodami:
dainusvente.org/bilietai
Ticketmaster 1-800-277-1700

IIKII
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Pasirodė žurnalo „LITHUANUS"

pirmasis šių metų numeris. Jame
rasite Budapešto (Vengrija) prof.
Endre Bijtar straipsnį „Kur Euro
pos centras?", įdomu paskaityti
Tomo Venclovo mintis apie tai, kaip
mylėti save. Žinomo Lietuvoje is
toriko prof. Edvardo Gudavičiaus
straipsnyje „What is and isn't
Indigenous to Lithuanian Culture"
kalbama apie kitų šalių itaką lietu
vių kultūrai ir mokslui. Rasa
Andriušytė-Žukienė rašo apie XX a.
pradžios žymaus lietuvių dailininko
K. Čiurlionio ir to paties laikotarpio
lenkų dailininkų kūrybą. Žurnale
įdėtos to laikotarpio lenkų dailir.rkų reprodukcijos. Taip pat ga
lėsite paskaityti poetės ir vertėjos
Laimos Sruoginis eiles.
Per metus išeina keturi žurnalo
..Lituar.us' numeriai. Kaina metams
- 20 rlrii. Norint vs žurnalą užsi
sakyti, čekius prašome siųsti: LI

T U * um*>At«*n oo*tmm.f

V O U J * * » I poo*

SPĖČIAU ISSUt
UTXU*MA AKO OĖMttUl EORCH*
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tuanus, 47 West Polk Street, Suite
100-300, Chicago, IL 60605
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Mielam draugui, kolegai ir kaimynui

AtA
JONAS KEMEŽA

AtA
VYTAUTUI BUDRIONIUI
mirus, žmonai ALFAI, dukrai RITAI su vyru BILL
CUNNINGHAM, anūkams CHRIS ir ELIZABETH,
dukterėčiai VIDAI SABIENEI, kitiems giminėms bei
artimiesiems Amerikoje ir Lietuvoje, reiškiame nuo
širdžiausią užuojautą ir kartu liūdime.
Angelė ir Albinas Karniai
Dana ir Vytautas Mažeikos
Vanda Petkienė
Genė ir Rimvydas Rimkai
Birutė Sekmakienė
Danutė ir Liutaveras Semaškos
Irena ir Mečys Silkaičiai
Aldona ir Juozas Sulaičiai
—

" • • •

...

-

Margumynai
...

"j

BENAMIUS IŠGYVENDINS
BEETHOVEN
JAV sukurta radikali priemonė
kovoti su prostitutėmis ir benamiais.
Connecticut valstijoje žemiausiųjų
visuomenės sluoksnių atstovų, gadi
nančių miesto veidą, ketinama atsi
kratyti ištisą parą transliuojant Mozart ir Beethoven kūrinius.
Tokiu pat būdu Floridoje buvo
panaikintas gatvės nusikalstamu
mas. Connecticut valstijos Hartford
miesto gyventojų nuomone, progra
ma, vykdoma klasikų kūriniais, iš
muš iš pusiausvyros ramybės drums
tėjus miesto parke ir galiausiai pri
vers prostitutes ir benamius bėgti
kuo toliau nuo muzikos. O doriems
piliečiams, atvirkščiai, akcija turės
dvigubai teigiamą efektą. Viena ver
tus, jiems bus malonu klausytis kla

sikos, o antra vertus - jie pagaliau
galės grožėtis parku, kuris taps tin
kamu pasivaikščioti.
Kaip rašo „Associated Press",
visuomeninės Hartford organizacijos
įsitikinusios, kad Beethoven ir Mozart joms padės. Tą patvirtinti gali ir
tai, kad Floridos valstijoje parkuose
skambant klasikinei muzikai gero
kai sumažėjo nusikalstamumo lygis.
Tačiau toks garsiųjų kompozi
torių kūrinių „išnaudojimas" siutina
muzikologus. „Kodėl Mozart ir Beet
hoven kūriniai vertinami kaip dezin
fekuojanti priemonė." - priekaištau
ja jie. Kol kas nėra žinoma, kaip \ tai
žiūri miesto valdžia, kuriai teks
finansuoti tokius „dezinfekuojančius
koncertus".
BNS

Po trumpos sunkios ligos iškeliavo amžinybėn mūsų tėvelis,
brolis 2006 m. kovo 23 d. 10:19 vai. ryto, sulaukęs garbaus 81
metų amžiaus. Gyveno Waukegan, IL, pas dukrą ir žentą.
Anksčiau ilgą laiką gyveno VVaterbury, CT.
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Alvito parapijoje,
Kiršų kaime. Amerikoje išgyveno 56 metus.
Nuliūdę liko: sūnus Petras, duktė Ramutė Kazlauskienė su
vyru Vidu. Lietuvoje seserys Albina Kemežaitė, Onutė Bučinskienė su šeima, Adelė Bejerienė su vyru Julium ir šeima,
Jane Klasavičienė su šeima, Ramutė Staskevičienė su šeima.
Pusseserės Omahoje: Dana Drazdienė su šeima ir Roma Arienė.
Švogeriai Juozas Bradūnas, gyvenantis Havajuose, ir Kazys
Bradūnas su žmona Kazyte, gyvenantys Vilniuje bei jų vaikai,
Elenutė Aglinskienė su šeima, Lionė Kazlauskienė su šeima ir
a.a. Jurgio Bradūno šeima.
Giminaičiai Irena Nielsen su šeima, Algis Kris su šeima,
Irena Krisiūnaitė-Crawford, Eduardas Krisiūnas su šeima, Vir
gis Gražulis su šeima, Marytė Saliklienė su šeima.
Velionis buvo vyras ata Onutės Bradūnaitės-Kemežienės,
brolis Teresės Gražulienės," Kazio Kemežo, Alberto Kemežo ir
Eugenijos Kemežaitės bei sūnus a t a Petro ir Kastancijos
Kemežų.
Priklausė JAV Lietuvių Bendruomenei Waukegan-Lake
County apylinkei.
Kūnas pašarvotas penktadienį, kovo 31 d. nuo 3 iki 9 v.v.
Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 South Archer Ave.
(arti Derby Rd.), Lemont, IL.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 1 d., 10:30 vai. ryto
Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionis bus palydėtas
į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 11 vai. ryto bus aukoja
mos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. Jonas bus palaidotas Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: sūnus, duktė, žentas, seserys ir giminės
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

IŠ PLAUČIŲ IŠTRAUKTAS VARŽTAS

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.

Vaikščioti vos pradėjęs kūdikis, žastis — tai buvo vaiko plaučiuose
kuriam buvo įtariama astma, buvo užstrigęs varžtas. Vaikų kardiologi
skubiai perkeltas į intensyvios te jos skyriaus vadovas Martin Schneirapijos skyrių, kur jam iš plaučių der sakė: „Varžtas buvo labai giliai
buvo pašalintas metalinis varžtas. jo plaučiuose. Medikams prireikė
19 mėnesių berniukas iš Bonos poros valandų varžtui pašalinti,
(Vokietija) kelias savaites turėjo naudojant širdies kateterį su maža
labai rimtų kvėpavimo problemų.
kilpele jo gale".
Šv. Augustino ligoninės gydyto
Berniuko tėvai patvirtino, kad
jai berniuką bandė gydyti įvairiau praėjusį mėnesį montavo iš parduo
siais vaistais nuo astmos, tačiau no tuvės parsivežtus stalus ir mano,
rimo efekto nesulaukė. Berniuko kad vaikas tikriausiai įsikišo varžtą
būklei vis blogėjant, jis buvo per į burną, pabandė jį nuryti, bet varž
keltas į intensyviosios terapijos sky tas pateko į trachėją ir per ją — į
rių, kur jam buvo atlikta daugybė plaučius. M. Schneider sakė, kad
įvairiausių tyrimų, taip pat — ir vaikas sveiksta gerai ir tikriausiai
krūtinės rentgenograma.
netrukus bus išrašytas iš ligoninės.
Specialistai tučtuojau suprato,
kokia yra tikroji problemos prie
BNS

ALLPHONES

NATIONVVIDE TOLL FREE ( n e m o k a m a s )
Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

SERVINC LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1 9 1 6

LACK&SONS
(LACKAVICIUS)

Funeral Home's
9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS
ALL PHONES 1 - 7 0 8 - 4 3 0 - 5 7 0 0

GAIDAS - D A I M I D
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.

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO
& ALL SUBURBS

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA

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

4330 So. California A ve, Chicago, IL 60632

1-773-523-0440:

1 708-873-0500

.

T u r i l a i d o t u v i ų patalpas visose Č i k a g o s m i e s t o
apylinkėse ir p r i e m i e s č i u o s e
Patarnavimas 2 4 v a i .
-• .
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APYLINKĖSE
• 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 minėjimą. Pagrindinė kal
bėtoja — Audrė Budrytė-Nakienė,
kuri 1991 m. sausio 13 d. kartu su
dr. Liucija Baškauskaite iš Kauno
radijo stoties anglų kalba visam pa
sauliui skelbė apie Lietuvoje tuo me
tu vykstančius įvykius. Kviečiame
visus narius ir visuomenę dalyvauti.
• Ziono e v a n g e l i k ų l i u t e r o n ų
bažnyčioje, 9000 S. Menard Ave.,
Oak Lawn, IL, kovo 26 d., sekma
dienį, 6 vai. v. bus tęsiamas ekume
ninių meditacijų ir pokalbių ciklas.
Sekmadienio tema — „Ryšys su ar
timu: kas yra mano artimas?" Kvie
čiame visus besidominčius ir smal
suolius. Klausysimės Taize litur
ginės muzikos, kalbėsimės žemiško
mis temomis. Tel. pasiteiravimui
708-422-1433.
• G e n . T. Daukanto jūrų š a u l i ų
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., sekmadieni, 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.
• Š i ų m e t ų d u pirmuosius g e 
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.
• B a l a n d ž i o 1 d., šeštadienį, 3
vai. p.p. Balzeko lietuvių kultūros
muziejus, 6500 S. Pulaski Rd., Chi
cago, IL, kviečia į renginį „Postmodernus teatras — pasaulio veidro
dis", skirtą išeivijos dramaturgo ir
kritiko Kosto Ostrausko 80-mečio
jubiliejui. Prof. Violeta - Kelertienė
pasakos apie dramaturgo gyvenimo
kelią ir jo asmenybę, dr. Dalia Cidzikaitė apžvelgs dramaturgo kūry
bą, teatro sambūris ,,Žaltvykslė"
vaidins vienaveiksmę dramą „Gy

veno kartą senelis ir senelė...", paro
da- supažindins su K. Ostrausko
gyvenimu ir kūrybine veikla.
• A r t ė j a n t Kristaus kančią mi
ninčiai Didžiajai savaitei su Velykų
prisikėlimo viltimi prisiminsime
mūsų Išganytoją ir J o Motiną Ži
dinio pamaldose, šv. Mišių aukoje ir
rožinyje, šeštadienį, balandžio 1 d.,
8 vai. r. Palaimintojo J. Matulaičio
šventovėje Lemonte. Visi nuošir
džiai kviečiami dalyvauti pamal
dose.
• L i e t u v i ų operos 50-ties metų
sukakties minėjimo renginiai pra
sidės apžvalgine paroda, kurios
atidarymas įvyks šeštadienį, balan
džio 8 d., 4 vai. p.p. Čiurlionio gale
rijoje Jaunimo centre, 5620 S. Claremont Ave., Chicago. Parodos ati
daryme kalbės buvęs ilgametis Lie
tuvos generalinis konsulas Čikagoje
Vaclovas Kleiza. Bus pagerbti miru
sieji Lietuvių operos nariai. Meninę
programą atliks smuikininkė Linda
Veleckytė. Parodoje matysite Jono
Tamulaičio, kitų fotografų nuo
traukas ir kitus eksponatus. Operos
valdyba maloniai kviečia gausiai
dalyvauti parodoje, pabendrauti ir
pasidalinti Lietuvių operos praeities
prisiminimais. Paroda tęsis iki
balandžio 30 d.

SKELBIMAI

Advokatas
jonas Cibaitis
Criminal cases,
civil cases and DUI
6247 S. K e d z i e A v e n u e
Chicago, IL 60629
Tel. 7 7 3 - 7 7 6 - 8 7 0 0
Toli free 24 hr. 888-77^6742
Darbo vai. n u o 9 v.r. iki 5 v.p.p.
Šeštad. 8:30 v.r. i k i 12:30 v.p.p.

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

Vyriausioji rinkimų komisija praneša, kad kandidatų
iškėlimo
laikas pratęsiamas iki kovo 29 d. Visi lietuviai, vyresni nei 18 metų,
norintys kandidatuoti į LB tarybą turi užpildyti kandidato sutikimo ir
siūlymo lapą ir, surinkę 10 siūlytojų, pristatyti savo apygardos rinkimų
komisijai iki kovo 29 d. Anketą galima gauti savo apygardos rinkiminė
je komisijoje, internetiniame
puslapyje
www.Lietuviv-Bendruomene.org
arba rašyti vyr. rinkimų komisijai elektroninį laišką adresu:
tarybosrinkimai@yahoo.com
Taip pat pranešame, kad JAV LB XVIII Tarybos rinkimai vyks visą
gegužės mėnesį. Kvieskime visus lietuvius dalyvauti rinkimuose — tai
visų mūsų teisė ir pareiga. Jūsų balsai duos balsą mums!

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
T e l . 773-284-0100.
TeL 630-257-0200, Lemont, IL

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

Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527
IMIGRACINES T E I S E S
ADVOKATAS
AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217
135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603

Galimos konsultacijos šeštadieniais

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

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

• N a š l a i č i a m s bei p a r a m o s
reikalingiems „ S a u l u t ė " D a y t o n a
Beach, FL skyrius, dėkoja aukoto
jams: $250 Juozo Bronto šeimai;
$100 Danutei Brazdžionienei, R. ir
E. Matulionis, dr. Kozica ir Birutė;
kiti mažiau: H. ir J . Acampora, P a t
White ir šeima; R. ir J . D a n n a ir
šeima, P ir Bill Dolan, J . ir R. Palubeckas; P. ir R. ir D . Molis; A. P a lubeckas E. D.D. G. Donahar, A.
Shumway, P. I. J u o d a i t i s , A. Garsienė, W. Ramonas, D . B r a n t a s , N .
• Balzeko lietuvių
kultūros Pranckevičius, A. Abramavičius ir
muziejuje balandžio 22 d., šeštadie Ch. Juška, A. ir A. Grigalauskas, R.
nį, 4 vai. p.p. rengiama dvasinės Pranckevičius, A. Panckevičius, D.
atgaivos popietė. Joje susitiksite su Marcinkevičiūtė, V. Zdanys ir Ra
,,Lietuvių balso" knygos konkurso mutė, Nelwaikų šeima, Mr. ir Mrs.
pirmos premijos laureate dr. Aldona A. Zenkus, P. S t a r a s , Nežinomas.
Vasiliauskiene, kuri atvyksta iš Lie Visiems širdingai dėkojame. D . B .
tuvos. Popietę organizuoja LB Kul „Saulutės" v a l d y b a .
tūros taryba, ALTas ir Romos kata
• L i t h u a n i a n M e r c y Lift dė
likų federacija.
koja už aukas, skirtas padėti perina• R e ž i s i e r i u s Kęstutis Nakas su talinei naujagimių ir motinos prie
savo studentais stato XDC a. avan žiūros gerinimo p r o g r a m a i Lietu
gardinio prancūzų dramaturgo Alf- voje. Aukojo: $100 — Raymond ir
red J a r r y pjesę „Karalius Ubas" Theresa J a k u b a u s k a s , MA. $ 5 0 —
(„The Ubu Plays"). Kovo 31 d. ir Vytautas ir Nijolė Andrusaitis, OH;
balandžio 1 d. 7:30 vai. v., o balan Michael ir Geraldine Čeponis, F L ;
džio 2 d. 2:30 vai. p.p. spektaklis bus Angelica Menciunas, NY. $25 — Re
rodomas Roosevelt universiteto gina Kungys, OR; A n t h o n y ir Helen
O'Malley teatre, 431 S. Wabash, Yakaitis, NV. $ 2 0 Zelma Bikneris,
Chicago, (7 aukštas). Norintys už IL; Steven ir Maria Hudgins, O H .
sisakyti bilietus, prašome skambinti $10 — Eglė Sundstrom, IL. Lithua
nian Mercy Lift, P . O . B o x 8 8 ,
tel. 312-341-3831.
Palos Heights, IL 6 0 4 6 3 . Tel. 708636-6140. Tax ID #36-3810893.
lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

Skelbimas

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

P a l o s H e i g h t s , IL 60463. Tel. 708636-6140. Tax ID #36-3810893.
www.lithuanianmercylift.org
lithuanianmercylift@yahoo.com
• R a y m o n d Kazlas, NY, at
siuntė $50 auką. Ši auka buvo pa
skirta Lithuanian Mercy Lift įvai
riems ligoninių rekonstrukcijos ir
remonto d a r b a m s Lietuvoje. Lit
h u a n i a n Mercy Lift, P.O. B o x 88,
P a l o s H e i g h t s , IL 60463. Tel. 708636-6140. T a x ID #36-3810893.
lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org
• L i t h u a n i a n Mercy Lift dė
koja George Kuzmickas už $10 auką
padėti Lithuanian Mercy Lift vyk
dyti ŽIV/AIDS prevencijos progra
mai Lietuvoje. Lithuanian Mercy
Lift, P.O. B o x 88, Palos H e i g h t s ,
IL 60463. Tel. 708-636-6140. Tax
ID #36-3810893.
www.lithuanianmercylift.org
lithuanianmercylift@yahoo.com

• A a . Anatolijaus Šluto at
minimą pagerbiant, jo šeima atsiun
tė LML $450, kuriuos suaukojo:
Migala Communications Corpora
tion, Birutė A. Bulota, Audra ir Ry
tis J a n u š k a i , Arūnas ir Irena Drau
geliai, Nora Aušrienė, Vida Darąs,
Aušrelė Sakalas, Vida ir Vytenis
Šilai, F a u s t a s ir Theresa Strolia,
Steikllam šeima, Yatagan, Inc., Mar
tin Gramont, Petras ir Virginija Jokubauskai ir Anonimous. Ši auka
yra skirta padėti Lithuanian Mercy
Lift įgyvendinti medicininius projek
• L i t h u a n i a n M e r c y Lift dė t u s sergantiems ligoniams Lietuvoje.
koja už aukas, s k i r t a s padėti LML LML dėkoja už aukas ir reiškia
įgyvendinti medicininius projektus nuoširdžią užuojautą velionio šeimai
artimiesiems.
Lithuanian
sergantiems ligoniams Lietuvoje. bei
Aukojo: $100 — C h a r l e s and Monica M e r c y Lift, P.O. B o x 88, P a l o s
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