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Vadovų konfliktas gali peraugti į krizę

Aukščiausiojo Teismo bei Teismų tarybos pirmininkas Vytautas Greičius.
Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr.

Vilnius,
balandžio
7 d.
(ELTA/BNS) — Seimo Teisės ir teisė
tvarkos komiteto pirmininko pava
duotojas Raimondas Šukys ragina
Prezidentūrą ir t e i s m ų vadovybę

Universitete
įsiplieskia
„prorektorių
skandalas"

kuo greičiau sustabdyti ties pavojin
ga riba atsidūrusį konfliktą, nes, jo
nuomone, jis gali peraugti į konstitu
cinę krizę.
„Prezidentūra ir teismų vadovy

bė privalo kuo skubiau sustabdyti
ties labai pavojinga riba atsidūrusį
konfliktą ir pradėti elgtis taip, kaip
numato Konstitucija ir įstatymai",
— pataria liberalcentristas R. Šu
kys.
Jo nuomone, šalies vadovas turi
nedelsiant pateikti Seimui teismų
sistemos veiklą reglamentuojančių
įstatymų pataisas, kurios leistų pa
siekti teismų sistemos veiklos bei
teisingumo vykdymo skaidrumą, tei
sėjų korpuso formavimo aiškumą ir
objektyvumą.
Kita vertus, R. Šukio teigimu,
teismų savivaldos institucijos turi
nedelsiant išsiaiškinti dviejų sa
varankiškų valdžios šakų konflikto
priežastis bei padaryti krizei sure
guliuoti būtinus veiksmus.
„Svarbiausia, kad abi konflikto
pusės pradėtų veikti Konstitucijos ir
įstatymų nustatytais būdais, o ne
kvietimais 'ant kilimėlio' ar viešais
kaltinimais", — teigia liberalcentris
tas R. Šukys.
Pasak jo, Liberalų ir centro są-

jungai, iškėlusiai ir nuosekliai rė
musiai prezidentą Valdą Adamkų,
kelia didžiulį susirūpinimą pastarų
jų dienų situacija, kuomet aukščiau
sioji vykdomoji ir teismų valdžios
neatsakingai žarstosi viešais kalti
nimais, taip keldamos nereikalingą
sumaištį ir sukeldamos konfliktą,
galintį perraugti į krizę.
Seimo Teisės ir teisėtvarkos ko
miteto pirmininko pavaduotojo R.
Šukio įsitikinimu, konstituciškai ne
pagrįstas
N u k e l t a į 6 psl.

Šiame
numeryje:
Iš ateitininkų veiklos.
Politikai atrado savo
tikrąjį pašaukimą.
Lietuvos Respublikos
pilietei.
Gyvenimo duona.
Menas, literatūra,
mokslas.
Lietuvos kryptimi.
Laukiant LF metinio
narių suvažiavimo.
Pradėtas Draugo fondo
pavasarinis vajus.
Dar patarimu dėl
Medicare plano D.

Paskirtas naujas JAV ambasadorius
Washington, DC, balandžio 7
d. (BNS) — JAV prezidentas George
W. Bush ketina skirti naują ambasa
dorių Lietuvoje.
Kaip pranešė Baltųjų rūmų at
stovo spaudai sekretoriatas, JAV
prezidentas ketina nepaprastuoju ir
įgaliotuoju ambasadoriumi Lietu
voje skirti diplomatą John A. Cloud
jaunesnįjį, kuris šiuo metu dirba
Berlyne, JAV ambasadoriaus Vokie
tijoje pavaduotoju.
J. A. Cloud yra karjeros diplo
matas, priskiriamas prie labiausiai
patyrusių diplomatinės tarnybos
atstovų kategorijos. Prieš atvykda
mas į Berlyną, jis dirbo JAV prezi

Vilnius, balandžio 7 d. (BNS) —
Kauno Vytauto Didžiojo universitete
(VDU) įsiplieskia skandalas dėl šios
mokslo įstaigos administracijos va
dovų atlyginimų, kurie dešimtis kar
tų viršija „eilinių" dėstytojų algas.
Penktadienį paviešinti duome
nys rodo, kad kai kurių universiteto
prorektorių metinė alga viršija ket
virtį milijono. Anot akademinės ben
druomenės atstovų, tokie vadovybės
atlyginimai yra 20-25 kartais dides
ni, nei kitų dėstytojų.
Valstybės kontrolės duomeni
mis, 2004 metais VDU tarptautinių
ryšių prorektorius per metus su
priedais gavo daugiau nei 255,000 li
tų, studijų prorektorius — p e r
252,000 litų. Mokslo prorektorius
gavo kiek mažiau — per 126,000 li
tų, rektorius — 158,000 litų.
„Tai, kad prorektoriai sugebėjo
uždirbti per ketvirtį milijono, nuste
bins eilinį VDU dėstytoją, nustebino
tai ir mane", — penktadienį spaudos
konferencijoje Seime sakė VDU se
nato narys Tadas Klimas.
Pasak T. Klimo, informacija apie
vadovybės algas, kaip ir kitus uni
versiteto finansinius reikalus, sena
tui - aukščiausiajai savivaldos insti
Haroldas Šinkūnas
tucijai — nebuvo teikiama.
Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr
„Bent šitam universitete sena
t a s nėra informuotas, kaip tie pini
Vilnius, balandžio 7 d. (BNS) —
gai, gaunami iš studentų mokesčių,
Prezidento ir Aukščiausiojo Teismo
skirstomi,
Nukelta į 6 psl.
pirmininko konflikte minimas vals-

dento specialiuoju padėjėju ir Na
cionalinės saugumo tarybos vyres
niuoju direktoriumi t a r p t a u t i n e i
ekonomikai. Dar anksčiau jis dirbo
JAV misijos Europos Sąjungoje va
dovo pavaduotoju.
J. A. Cloud aukštuosius mokslus
baigė Connecticut universitete ir
George Washington universitete. Jis
pakeis kadenciją Vilniuje baigiantį
JAV ambasadorių Stephen Mull, ku
ris Lietuvoje dirba nuo 2003 metų
rugpjūčio pabaigos.
JAV ambasados Vilniuje atsto
vas spaudai Anthony Pahigian sakė.
kad S. Mull išvyks iš Vilniaus šią va
sarą.

Valiutų santykis
1 U S D — 2.832 LT
1 E U R — 3.452 LT

V. Adamkaus patarėjas atsistatydina
tybės vadovo patarėjas teisės klausi
mais Haroldas Šinkūnas nusprendė
atsistatydinti.
Prezidentas Valdas Adamkus
pranešė j a u prieš porą dienų gavęs
savo patarėjo atsistatydinimo prašy
mą, tačiau sprendimo dar nepriėmė.
„Aš prieš porą dienų esu gavęs
jo pareiškimą. Jis guli ant mano sta
lo, bet sprendimas bus padarytas ta
da, kai aš gausiu pakankamai infor
macijos", — sakė V. Adamkus.
Paklaustas, ar pritaria kai ku
rių politikų išsakytai nuomonei, kad
prezidentas turėtų atsiprašyti V.
Greičiaus už ketvirtadienį viešai pa
sakytus žodžius, kad nepasitiki AT
vadovu nei kaip teisininku, nei kaip
žmogumi, V Adamkus teigė: „Ką?
J ū s juokaujat? Tai aš noriu jūsų pa
klausti, kas ir kieno turėtų atsiprasyti", — sake V. Adamkus.

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG
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Iš Ateitininkų g y v e n i m o
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org

Baigiamieji ŠAAT 2003-06 m. kadencijos posėdžiai
Kas sėkmingai nuveikta, kas dar atliktina
NIJOLE BALČIŪNIENE
ŠAAT PIRMININKĖ
V

V

S.m. sausio mėn. 27 ir 28 d. Či
kagoje susirinko, jau trečius metus
triūsianti ir dabar bebaigianti savo
kadenciją, Siaurės Amerikos atei
tininkų taryba. Pirmasis posėdis šio
dviejų dienų kalbų maratono jvyko
pas Oną ir Joną Daugirdus. Siame
posėdyje dalyvavo tik tarybos nariai.
Skaniai pavaišinti Onos pagaminta
vakariene, geroje nuotaikoje sėdome
prie darbo. Šio posėdžio tikslas —
apibūdinti šios kadencijos atliktus
darbus ir paruošti gaires ar siūly
mus naujai išrinktai tarybai.

Kas atlikta?
Kas metai skelbiamas metinis
šūkis į kurį įeina metinė veiklos
tema. Juo vadovaujasi visos sąjun
gos tų metų susirinkimams ir
stovykloms.
Kun. Stasio Ylos parašyto
„Ateitininkų vadovo? trečioji laida
su priedu yra paruošta. Šiuo projek
tu rūpinasi Algis Norvilas. Tikimasi,
kad „Vadovas" bus atspausdintas iki
kongreso pradžios.
ŠAAT dvasios vadovo kun.
Kęstučio Trimako iniciatyva buvo
išspausdintos Adelės Dirsytės mal
daknygės „Marija, gelbėki mus"
naujos laidos lietuvių ir anglų kalba,
biografinės brošiūros „A Voice from
Siberia: Adele Dirsyte's Struggle
Against Tyranny" ir "Šauksmas iš
Sibiro: Adelė Dirsytė ir kalėjime
sukurta maldaknygė"; išspausdina
mi ir platinami lankstinukai lietu
vių ir anglų kalba, įvykdyti trys
vajai, pasiunčiant informaciją apie
A. Dirsytę ir medžiagą šimtui lietu
vių kilmės parapijų JAV ir

Išrinkta nauja
ŠAAT valdyba
Rinkimų komisijos pirm. Pra
nas Zaranka praneša, kad per
kovo mėnesj vykusius korespondencinius rinkimus į Šiau
rės Amerikos ateitininkų tary
bą išrinkti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algis Norvilas
Birutė Bublienė
Kazys Razgaitis
Danguolė Kuolienė
Ses. Margarita Bareikaitė
Loreta Grybauskiene
Aloyzas Pakalniškis
Rasa Narutytė - Kasniūnienė
Jolita Kisieliūtė - Narutienė
Pranas Pranckevičius
Aldas Kriaučiūnas
Virgus Volertas

Kandidatė: Marytė Viliamienė
Šios valdybos kadencija tesis
iki 2009 metu

Dalis Š. Amerikos ateitininku tarybos, bebaigiančios savo kadencija. Iš. k: Ona Daugirdienė, Aloyzas Pakalniškis, Marytė
Nevvsom, Petras V. Kisielius, Nijolė Balčiūnienė, kun. Kęstutis Trimakas, Loreta Grybauskiene, Kazys Razgaitis, Laura
Lapšytė ir Vytas Maciūnas.

Kanadoje; taip pat pasirūpinta
finansine parama išleisti monografi
ją „Adelė Dirsytė: gyvenimas ir dar
bai". Įkurtas Adelės Dirsytės fondas.
Vykdomas parašų rinkimo peticijos
vajus kreipiantis į Lietuvos Res
publikos prezidentą, Seimo pirmi
ninką ir ministrą pirmininką su
daryti galimybes ieškoti A. Dirsytės
palaikų, kad jie būtų perkelti į
Lietuvą.
Suruošta ateitininkų jubiliejinė
stovykla Dainavoje, kuriai vadovavo
jubiliejinės stovyklos ruošimo ko
miteto pirm. Ona Daugirdienė.

Kas siūloma naujai tarybai?
Pirmiausia, tai toliau tęsti me
tinius šūkius ir iš jų išplaukiančias
temas. Reikia užbaigti Adelės Dirsy-

leškomi vadovai MAS
vasaros stovyklai
Studentai ir vyresni ateitininkai,
norintys vadovauti š.m. Moksleivių
ateitininkų vasaros stovykloje Dai
navoje, yra prašomi kreiptis į
MAS CV pirm. Dainę Narutytę
Quinn el-paštu: DLNQ@aol.com
Moksleivių vasaros stovykla vyks
liepos 12- 23 d.

XV Kongreso
interneto nuorodos
Visi kviečiami dalyvauti XV
Ateitininkų kongrese Panevėžyje
š.m. rugpjūčio 18-20 d. Kongreso
tema: „Kristuje gyvenkime ir kur
kime". Kongreso organizacinio ko
miteto informaciją galima rasti
internete adresu: http://lietuvosateitis.org Čia jau rasite informaciją
apie Panevėžio viešbučius ir svečių
namus, kur iš toliau atvykstantys
gali apsistoti.
Išsamesnės informacijos dėl XV
Kongreso rengimo ir dalyvavimo
galite teirautis ei. paštu:
kongresas@ateitis.lt

tės peticijas ir Ateitininkų kongreso
metu jas įteikti Lietuvos Respub
likos prezidentui, Seimo pirminin
kui ir ministrui pirmininkui. Norint
surinkti kuo daugiau parašų, AF
valdyba sutiko atnaujinti parašų
peticijoms rinkimo vajų Lietuvoje.
Norima iki kongreso išleisti informa
cinį lankstinuką apie ateitininkiją ri
jos veiklą. Kartu su visomis sąjun
gomis sutvarkyti visų sąjungų įsta
tus. Viena iš SAAT komisijų turėtų
apsiimti tvarkyti visų ateitininkų
adresyną. Turime prisidėti ir remti
Ateitininkų kongresą Lietuvoje.
Svarbu dalyvauti spaudoje, aprašyti
ateitininkų veiklą ir ją remti. Būtina
artimai bendradarbiauti su sąjun
gomis ir Lietuvos ateitininkais.
Nukelta į 4 psl.

Jau registruojami
jaunučiai vasaros
stovyklai
Jaunųjų ateitininkų stovykla
įvyks š.m. liepos 3 - 12 d. Daina
voje. Priimami vaikai nuo pirmo
iki aštunto skyriaus. Registraci
jos anketas rasite ateitininkų
tinklavietėje: www.ateitis.org.
Iki balandžio 15 d. pirmenybė
bus duodama JAS nariams. Po to
priimsime visus norinčius sto
vyklauti pagal užsiregistravimo
eilę. Primename, kad anketos
nebus dalinamos kuopose. Visą
registracijos medžiagą turite
atsispausdinti iš interneto. Jeigu
turėsite sunkumų, kreipkitės į
registratorę Grasildą Reinytę:
grasilda@sbcglobal.net
Jei
turite klausimų apie stovyklą
kreipkitės į Laimą Aleksienę,
laleksa@ameritech.net
Laukiame energingų, linksmų
stovyklautojų!
— JASCV
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DALIAI BUDREIKIENEI —
LIETUVOS RESPUBLIKOS
PILIETEI
IONAS KAZIMIERAS
BURDULIS
Piliete!
Jūs atvertėte naują Lietuvos
istorijos puslapį, pakvietėte tautą
atgaivinti protėvių dvasią, kuri nuo
nepriklausomybės atkūrimo dienos
buvo paminta naujųjų prispaudėjų,
kuri skausmingai skynėsi kelią į
gyvenimą pro korupcijos brūzgynus,
apraizgiusius valstybės iždą, kuri
bergždžiai budino tautos sąmonę,
nes neįstengė prasimušti pro darb
davio godumą ir valdžios savivalę
bei abejingumą seno žmogaus kan
čioms, pamintoms jaunuolio viltims.
Piliete!
Pasakiusi „Ne!" darbdavio savi
valei, jūs išreiškėte valią daugelio
dešimčių tūkstančių darbininkų,
kurie, nedrįsdami pasipriešinti savo
darbdavių savivalei, kenčia dvasines
kančias, kurie yra priversti susi
taikyti su beteisio vergo, darbinio
gyvulio dalia, tenkintis varganais
skatikais — išmalda vietoje teisingo
užmokesčio už darbą, — nors širdies
gilumoje sutinka su Jumis ir negali
nesižavėti Jūsų didvyrišku poelgiu ir
tvirta valia.
Piliete!
Pasakiusi „Ne!" darbdavio savi
valei, jūs stojote ginti vaikų, kurių
tėvai vos išgali juos išmaitinti, bet
negali duoti jiems nei tinkamo iš
silavinimo, nei tvirtų moralės pag
rindų vėlesniam gyvenimui, nes be
teisis gyvenimas verčia beprasmiais
išvedžiojimais pačią moralės, garbės
ir teisingumo sampratą ir traukia
vaikus ir jaunuolius į nusikaltimų
liūną.
Piliete!
Pasakiusi „Ne!" darbdavio savi
valei, jūs stojote ginti tėvų ir senelių,
kurie nematė gyvenimo džiaugsmo
ir laimės, vilkdami okupanto jungą,
o iškovojus nepriklausomybę, yra
priversti tenkintis vargana egzisten
cija tam, kad naujieji milijonieriai ir
milijardieriai galėtų mėgautis savo
milijonais.
Piliete!
Pasakiusi „Ne!" darbdavio savi
valei, jūs stojote ginti 150,000 savo
nelaimės draugų, nesugebančių ir
nedrįstančių apginti savo interesų,
ir 350,000 savo tautos narių — savo
bendrapiliečių, priėmusių lemtingą
sprendimą palikti Tėvynę, tapusią
jiems pamote.

Piliete!
Pasakiusi „Ne!" darbdavio savi
valei, jūs pateikėte kaltinimą Lie
tuvos Respublikos Seimui ir Vyriau
sybei — aukščiausiems valstybės
pareigūnams, — bejėgiškai trypčiojusiems įžūlios savivalės akivaizdo
je, užsimerkusiems ir nenorintiems
pastebėti nei masinio darbininkų
apiplėšimo, nei masinio darbdavių
vengimo mokėti mokesčius, įrodžiu
siems, jog jie vengia vykdyti savo
konstitucinę pareigą — tarnauti tau
tai, — ir pasistačiusiems sau gėdos
ir paniekos paminklą.
Piliete!
Jūs, aiškiai ir suprantamai pa
sakėte ir parodėte, kas yra tautos
garbė, o ne iškilūs politikai, o ne gar
būs teisėjai, o ne publikos išpaikin
tos vienadienės garsenybės, kurie
yra pilni tuščios garbės, godūs turto
ir prabangos. Jūs įrodėte, jog tautos
moralė yra gyva, jog ji gali prisikelti,
nors yra paniekinta ir sutrypta į
purvą. Jūs įrodėte, jog lietuvis ne
vergaus saviems prispaudėjams,
kaip nevergavo nė svetimiems.
Piliete!
Jūs pasakėte tik vieną tiesos
žodį, bet tas žodis tautai yra kur kas
labiau reikalingas ir svarbesnis,
negu šimtai neveikiančių įstatymų,
kurių nebijo nesąžiningi darbdaviai
ir valstybės iždo vagys, kurių nepai
so teisėjai, ginantys nesąžininguo
sius prieš doruosius. Jūs pasakėte
tik vieną tiesos žodį, kurį ištarėte
Dievo valia. Jūs pasakėte tik vieną
tiesos žodį, kurį išgirdę susirūpino ir
išsigando dėl savo likimo daugelis
nesąžiningų darbdavių ir valdininkų
— erkių ir dėlių siurbėlių sąjunga,
tunkanti iš paprasto žmogaus kan
čios, kuri per tokį trumpą laiką savo
darbininkų prakaito ir kraujo lašus
išmoko paversti auksu.
Piliete!
Jūs iškėlėte kovos už savo teises
vėliavą, nors tvirtiems vyrams tokia
našta labiau priderėtų negu glež
niems moters pečiams, nes vyras pri
valo kovoti už savo šeimą, o moteris
— ją rūpintis prie namų židinio. Tad
veskite mus į tą kovą ir žinokite, jog
Jūs šioje kovoje ne vieniša, šaukite
mus, ir mes pakilsime, nes kiekvie
nam darbui riekia ir pasiruošimo, ir
pasiryžimo. Dievo valia pašaukė jus,
ir tai teikia vilties, kad silpnadvasiai
sustiprės dvasia, kad teisus reikalas
nugalės.

DANUTE BINDOKIENE

Politikai atrado
savo tikrąjį pašaukimą

P

agal š.m. balandžio 6 d. BNS
pranešimą, grupelė Lietuvos
politikų išleido jų sekamų
pasakų kompaktinę plokštelę.
Tarp tų talentingų pasakorių yra
ir visiems gerai pažįstami — Čes
lovas Juršėnas, Antanas Bosas,
Eugenijus Gentvilas, ir kai kurie
kiti. Džiugu, kad mūsų tautos poli
tikai pagaliau ryžosi talentus,
kuriais pasižymi savo politinės
karjeros eigoje, panaudoti plates
niu mastu — sekant pasakas vai
kams (suaugusiems „pasakas" jie
jau seniai seka). Jei ši kompaktinė
plokštelė turės pasisekimą, galbūt
ir kiti susigundys tokia patogia
savęs garsinimo forma pasinau
doti, net sukuriant pasakas, kurios
geriausiai atitinka pasakotojo as
menybę. Pvz., kaip iš adatos dy
džio opozicinės partijos vadovo
ydos priskaldyti kelis vežimus
naudingos propagandos savo prieš
rinkiminei kampanijai; kaip, nu
vykus į provinciją, apsvaiginti
klausytojus pasakomis apie „me
daus ir pieno upes", iš kurių jie visi
galės apsčiai gėrybių pasisemti,
atidavę balsą už pasakorių; kaip
įsigyti stebuklingą stalelį, kuris
kasdien pasidengia gardžiausiais
valgiais, ypač gėrimais, ir visą
likusį gyvenimą smagiai leisti gerų
draugų kompanijoje, nepakėlus nei
piršto; kaip deguto statinėje iš
maudyti ir dar plunksnomis api
barstyti savo priešininką, neišsidegutavus rankų; kaip meluoti
visokioms komisijoms, tiriančioms
neskaidrią veiklą ir išvengti pinokiškos nosies; kaip, pasinaudojant
Rytų šalelės geraširdiškumu, vištą
paversti gulbe ir t.t.
Tokios pasakos tikrai turėtų
pasisekimą liaudyje ir liktų, kaip
gero, sumanaus politiko veiklos
pavyzdys ateities kartoms. Pra
džiai galėtume net pasiūlyti kitą
grupę politikų, kurie sudarytų
naujos kompaktinės pasakų plokš
telės branduolį — K Bobelį, K.
Prunskienę, V. Uspaskichą, A.
Zuoką, A. Brazauską...
Tik nemanykime, kad Lietu
vos politikai turi pasakų porinimo
monopolį. Kiekviena valstybė pa
sižymi savais pasakoriais, net talentingesniais už lietuvius. Gal
būt, sužinoję apie Lietuvos politikų

išleistą kompaktinę pasakų plokš
telę, jie taip pat susigundys pa
našiu užmoju. Juk politikams
visuomet trūksta lėšų — plokštelė
būtų papildomas pajamų šaltinis,
tad jiems nereikėtų nuolat kaišioti
ranką į valstybės iždą.
Neseniai kažkelintai preziden
to kadencijai „kone vienbalsiai"
perrinktas Baltarusijos politikas
tebepasakoja pasaką apie meilės ir
lojalumo kupiną šalį, kurios gyven
tojai jam po kojų savo balsus ir
širdis dar kartą paklojo. Tiesa,
kaip ir kiekvienoje pasakoje, taip
ir šioje, yra ne tik geriečių, bet ir
blogų veikėjų — šiuo atveju — lie
tuvių, kurie esą mėginę į laimė
jimą riedančio jo vežimo ratus pa
galių prikaišioti. Tačiau viskas
baigėsi gerai: blogieji sukišti „cypėn", Lietuvai pasiųstas griežtas
perspėjimas, o Minske suruošta
prezidento pergalės šventė.
Pasakų pasakojimu neatsi
lieka ir Vašingtonas. Iš tikrųjų
„tūkstantis ir viena naktis" nu
blunka prieš pasakėles, sklin
dančias iš Baltųjų rūmų, Kong
reso, Senato. Pastarosiomis savai
tėmis kasdien išgirstame vis naują
„pasakos apie imigracijos įsta
tymų pakeitimą" variantą. Taip 12
mln. nelegalių imigrantų kasdien
sėdi ant kėdės kraštelio, ausis
ištempę klausosi, kas bus toliau,
nors kol kas šios pasakos eiga la
biau sunarpliota, kaip vilnonių
siūlų kamuolys, netyčia patekęs į
linksmų kačiukų nagus. Galbūt
net patys pasakotojai dar nežino
pasakos galo, besistengdami, kad
ir „avis liktų sveika, ir vilkas so
tus".
JAV prezidentas (o ką bekal
bėti apie viceprezidentą!) moka ir
daugiau pasakų, ypač vadinamųjų
„man galima, tau — ne". Žinoma,
verta ir teisinga, kad didžvalstybės vadovui būtų skirta ypatingų
privilegijų (jis, kaip žinome, pui
kiai moka tomis privilegijomis pa
sinaudoti), todėl šią pasaką galė
tume pavadinti realistine. Deja,
kol kas nebuvo girdėti, kad Baltieji
rūmai ruoštųsi išleisti pasakų
plokštelę, tad turime pasitenkinti
jų įnamių pasakų klausydami
radijo, TV laidose arba skaitydami
spaudoje...

Aptarė dvišalį bendradarbiavimą
Š.m. balandžio 4 d. Lietuvos
Respublikos ambasadorius Jungti
nėse Amerikos Valstijose Vygaudas
Ušackas susitiko su JAV Nacio
nalinių sveikatos institutų (National
Institutes of Health-NIH) direkto
riumi dr. Elias A. Zerhouni, su ku
riuo aptarė dvišalį bendradarbia
vimą.
Lietuvos ambasadorius taip pat
apsilankė ir NIH sistemos, kuriai
priklauso 27 institutai bei tyrimų
centrai, labaratorijose, kuriose dirba
Lietuvos mokslininkai.
Susitikimo su dr. E. A. Zerhouni
metu V. Ušackas išreiškė interesą
plėsti bendradarbiavimą tarp Lietu
vos ir JAV medicinos tyrimų bei
mokslo įstaigų. NIH direktorius pri

tarė Lietuvos rodomam dėmesiui
plėtoti bendradarbiavimą ir pakvietė
Lietuvą pabrėžti 3—4 svarbiausias
sritis, kuriose mokslininkai iš Lie
tuvos galėtų atlikinėti tyrimus, fi
nansuojamus NIH. Dr. E. A. Zerhou
ni sakė, kad institutai yra suintere
suoti priimti mokslininkus iš Lie
tuvos, kurie dirbtų NIH ir, pasiėmę
patirties, po vienerių metų sugrįžtų į
Lietuvą. Dr. E. A. Zerhouni pažy
mėjo NIH teigiamą patirtį, ben
dradarbiaujant su Lietuvos medici
nos įstaigomis.
Šiuo metu NIH teikia stipendi
jas ir paramą Vilniaus universite
to Medicinos fakultetui, Kauno Me
dicinos universitetui bei AIDS cen
trui.

NIH direktorius, remdamasis
bendradarbiavimo su kitų valstybių
patirtimi, pažymėjo potencialiai
didelį JAV lietuvių vaidmenį, stipri
nant bendradarbiavimą tarp NIH ir
Lietuvos medicinos institucijų. JAV
lietuviai žino, kaip ruošti programas
ir paraiškas bei gauti stipendijas
tyrimams, ir tai, anot E. A. Zerhou
ni, yra didelis privalumas. Direk
torius pritarė dar glaudesniam Lie
tuvos ir JAV lietuvių mokslininkų
bendradarbiavimui.
LR ambasada Vašingtone kvie
čia medicinos, biomedicinos, bio
chemijos, biofizikos, biologijos ir che
mijos srityje dirbančius lietuvius
išreikšti savo interesą dėl bendra
darbiavimo tarp NIH ir Lietuvos

stiprinimo, ir apie tai pranešti am
basados patarėjai Sigitai Kava
liūnaitei 2002-234-5860, tęs. 120,
sigita. kavaliūnaite@ltembassyus.org
Nacionaliniai sveikatos institu
tai (National Institutes of Health)
yra JAV Sveikatos apsaugos ir
žmogiškųjų resursų departamento
padalinys, atliekantis medicinos
tyrimus, kurio metinis biudžetas yra
apie 29 milijardai JAV dolerių. NIH
taip pat yra didžiausias pasaulyje
biomedicinos tyrimų centras. NIH
šiuo metu dirba 6 tyrinėtojai iš
Lietuvos.
LR ambasados
pranešimas
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Iš ateitininkų gyvenimo
Šiaurės Amerikos ateitininkų
taryba baigia savo kadenciją
tęsinys—atkelta iš 2 psl.

AAT antrasis posėdis, sausio 28
d. Ateitininkų namuose, Lemonte. Šiame posėdyje dalyvavo
tarybos nariai: Loreta Grybauskienė, Vytas Maciūnas, Petras V.
Kisielius, Nijolė Balčiūnienė, Aloy-

S

biografinį leidinį „Jonas Paulius II:
gyvenimas, idėjos, veikla", o šiuo
metu spaudai ruošia gyvybės kultū
ros ugdymo ir veiklos gaires. SAAT
Dvasios vadovas tikisi, kad tiek
Lietuvos, tiek išeivijos ateitininkai,
atkreipę dėmesį bei pastangas į
gyvybės kultūros puoselėjimą, tuo
pačiu tinkamiau atsilieps ir į gausias
dabarties problemas ir nauju įnašu

Kun Kęstutis Trimakas ir ŠAAT pirm. Nijolė Balčiūnienė

zas Pakalniškis, kun. Kęstutis Tri
makas, Ona Daugirdienė, Laura
Lapšytė, Kazys Razgaitis, Marytė
Newsom ir Darius Polikaitis. Taip
pat dalyvavo AF tarybos narys
Juozas Polikaitis, AFT JAV atstovė
Ramunė Kubiliūtė ir sąjungų
pirmininkai/atstovai. Posėdyje dar
dalyvavo sendraugių
Dainavos
stovyklos ruošos komiteto pirm.
Viktutė Siliūnienė, buvęs MAS pirm.
Liudas Landsbergis, „Ateitininkų
vadovo" trečios laidos administrato
rius Algis Norvilas, Ateitininkų
namų pirm. bei www.ateitis.org
tinklavietės vedėjas Pranas Pranc
kevičius ir Ateitininkų šalpos fondo
valdybos pirm. Vytenis Darnusis.
Posėdyje kun. Kęstutis Trima
kas apžvelgė jo po 2005 m. Jubi
liejinės stovyklos veiklą tiek išeivi
jos, tiek Lietuvos ateitininkų tarpe
plėtojant popiežiaus Jono Pauliaus
II skelbtą gyvybės kultūrą. Šios kul
tūros ugdymas derinasi ir su SAAT
paskelbta 2005-2006 veiklos metų
tema „Gyvenkime, kurkime, veiki
me per Kristų", o taip pat su 2006 m.
Ateitininkų kongreso šūkiu „Kris
tuje gyvenkime ir kurkime". Išspaus
dinęs jubiliejinėje stovykloje skaity
tą savo paskaitą „Gyvybės kultūra,
mirties kultūra ir lietuvių tauta", jis
platino ją, užmezgė ryšį su tuo judė
jimu besidominčiais tiek išeivijoje,
tiek Lietuvoje. Si brošiūra davė
pradžią gyvybės kultūros leidinių
serijai: Lietuvoje jis išspausdino

praturtins ateitininkiją bei lietuvių
visuomenę.
Pranas Pranckevičius skaidrė
mis parodė, kaip veikia www.ateitis.
org interneto svetainė. Visus kvietė
apsilankyti ir prisidėti prie darbo:
siųsti įvairius aprašymus, žinutes ir
nuotraukas red. Romualdui Kriau
čiūnui romask@acd.net, kuris
persiunčia Pranui Pranckevičiui įdė
jimui į tinklavietę. Ten apsilankę, ra
site JAV ir Kanados ateitininkų
veiklos kalendorių, kurį veda Lidija
Ringienė, j.ringus@comcast.net.
Prašome jai siųsti savo parengimų,
susirinkimų ar iškylų datas. Pranas
Pranckevičius pranešė, kad Ateiti
ninkų namuose vyksta įvairiausi
susibūrimai. Ateitininkų namai yra
atviri visiems norintiems jais pasi
naudoti.
Ateitininkų šalpos fondo pirm.
Vytenis Darnusis trumpai pranešė
apie fondo suvažiavimą, supažindi
no, kaip yra skirstomi pinigai ir
pasakė, kaip kreiptis į ASF prašant
paramos. Prašymo anketas galima
rasti www.ateitis.org.
JAS CV pirm. Laima Aleksienė
pranešė, kad jaunučių ir jaunių yra
daug. Susirinkimai vyksta regulia
riai, nes įsipareigojusios globėjos
įdeda daug darbo ir energijos. Šiuo
metu bandoma sustatyti planą, kaip
įtraukti naujai atvykusius. Saulius
Cyvas perskaitė MAS C V pirm.
Dainės Quinn pranešimą. Naujai
išrinkta MAS CV rūpestingai

ruošiasi sudaryti jų kadencijos veik
los planą susirinkimams, rekolekci
joms ir stovykloms. Ona Daugirdienė
perskaitė SAS C V pirm. Vyto
Vaitkaus pranešimą, atskleidžiantį,
kad studentai entuziastingai stoja į
darbą, yra kupini idėjų ir ateities
planų.
Sendraugių
ateitininkų
Dainavos stovyklos ruošos komiteto
pirm.Viktutė Siliūnienė pranešė,
kad stovyklos ruoša yra įpusėjusi ir
kviečia visus dalyvauti šioje stovyk
loje. Stovyklos nuotaika visada būna
pakili, įdomios paskaitininkų temos,
įvairios vakarinės programos suau
gusiems ir jaunimui.
AF tarybos JAV atstovė Ramunė
Kubiliūtė pranešė, kad ji palaiko ryšį
su Lietuvos AF valdyba, taryba ir
kongreso ruošos komitetu. Ramunė
Kubiliūtė sutiko būti ryšininke kon
greso ruošoje, skelbiant įvairią kon
greso ruošos informaciją JAV spau
doje. Ji dar pranešė, kad prel. Edis
Putrimas su grupe iš Kanados vyks
ta i Lietuvą rugpjūčio 3-20 d. Jie
mielai priims tuos, kurie norėtų kar
tu keliauti į Lietuvą ir dalyvauti
kongrese. Visa kelionė bus sutvarky
ta agentūros Kanadoje, susisiekant
su ASTRA (Best Way Travel)
astra.bestway@on.aibn.com tel:
(416) 249-7710. Prel. Edžio Putrimo
el-pašto adresas yra putrimas®
uzsielovadas.org.
Algis Norvilas pranešė, kad kun.
Stasio Ylos „Ateitininkų vadovo"
trečiasis leidimas eina prie galo. Yra
tariamasi su „Morkūnas ir Ko"
spaustuve Lietuvoje ir daromos visos
pastangos, kad „vadovas" būtų mū
sų rankose prieš kongresą.
Finansų komisijos iždininkas
Aloyzas Pakalniškis pranešė, kad
visi iždai kuriuos ŠAAT globoja
(ŠAAT, ASS CV, ir A. Dirsytės iždai)
yra sąžiningai tvarkomi. Įstatų ko
misijos pirm. Vytas Maciūnas pra
nešė, kad ŠAAT įstatų priedas bus
suredaguotas ir įteiktas adv. Rimui
Domanskiui.
Ona Daugirdienė trumpai api
būdino jubiliejinę stovyklą. Stovyk
loje buvo pasiūlyta sudaryti paskai
tininkų sąrašą — asmenų suge
bančių skaityti paskaitas, iš kurio

Visos nuotraukos Kazio Razgaičio.

Ramunė Kubiliūtė

vos stovyklai. Vėliava tiktų visoms
ateitininkų sąjungų stovykloms.
Petras V. Kisielius su Kaziu Razgaičiu susitarė su Kanados ateitinin
kais, kad jie nuvyks į Toronto vasa
rio mėn. bendram visų ateitininkų
susirinkimui. Subuvimo metu nu
matyta rodyti Razgaičio skaidres iš
praėjusių veiklos metų, siekiant
pakurstyti norą atgaivinti atei
tininkų veiklą Kanadoje.
Šįmet Ateitininkų studijų dienos
Dainavoje Darbo dienos savaitgalį
neįvyks. Dainavos stovyklos taryba
praneša, kad tą savaitgalį bus
švenčiama Dainavos stovyklos 50
metų sukaktis.
Dalinuosiu su Jumis, mieli atei
tininkai, šia apžvalga apie ateiti
ninkus, dirbančius įvairiose parei
gose. Vertinu jų ir tarybos narių pa
siaukojimą ateitininkų organizacijai.
Gal tas žodis „pasiaukojimas" nela
bai čia tinka. Juk tie, kurie dirba su
jaunimu, ir tie, kurie sutinka kandi
datuoti ir įsipareigoja tokiam darbui,
dirba iš meilės savai organizacijai,
skatinančiai ir ugdančiai meilę Die
vui, savo šeimai, savai tautai, žmoni
jai. Jie visi yra pasiryžę visa atnau
jinti Kristuje.

Prisikėlimo Mišios Cicero
Sv. Antano bažnyčioje
Velykų rytą 6:30 vai.
Velykų dienos Mišios 9 : 0 0 vai.
Kviečiame lietuvius, ypač gyvenančius Čikagos
vakariniuose priemiesčiuose, į šią lietuvišką
^ :r
šventovę (kampas 50 Avenue ir 15 gatvės,
Cicero mieste) pagarbinti prisikėlusi Kristų.

Ankstyvą šv Velykų rytą
išgirsite sol. Lijaną
Kopustaitę-Pauletti ir
nuostabų parapijos chorą
vadovaujamą muz.
Vilmos Meilutytės.
Šv. Mišias aukos
kun. Kęstutis
Trimakas.
r
Vytas Maciūnas ir Algis Norvilas

būtų galima pasirinkti paskaiti
ninkus, susipažinti su naujais pas
kaitininkų veidais ir naujomis temo
mis. Visi pasidžiaugėme, kad stovyk
la atnešė pelno ŠAAT iždui ir, kad
galime drąsiau veikti. Diskutuota
bendra ateitininkijos vėliava Daina-
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GYVENIMO D U O N A
daug rašo apie vaišes ir vestuves.
Tai liudija apie Evangelijų auten
tiškumą. Senovės kultūroje vaišės ir
Evangelijose randame aprašy valgymas sudarė labai reikšmingą
mų apie puotas, vestuves, nes ir pats gyvenimo dalį. Anų laikų, ypač ne
Jėzus vestuvėse ar puotose dalyvau turtingiems žmonėms, valgymas ir
davo. Kanos vestuvėse, pritrūkus vy vaišės didelis įvykis. Kristaus ginčai
no, Jėzus apie 120 galonų vandens su fariziejais prasidėjo nuo priekaiš
pavertė vynu (Jn. 2. 1-12). Pas Si tų, kad Jis ar Jo mokiniai rankų
moną per pietus Viešpats priėmė vie nenusiplauna prieš valgant, arba
ną nusidėjėlę jai atleido nuodėmes kad subatos dieną lukštena kviečių
(Lk. 7, 36-50). Dangaus karalystę varpas ir valgo. Gal ir mums atrodo,
Jėzus palygino su karalaičio vestu kad valgymo ir vaišių aprašymai
vėmis, į kurias buvo užkviesta dau Evangelijose užima labai daug vie
gybė žmonių, bet mažai kas buvo tos.
pasiruošę į jas ateiti. Vienas buvo
Jėzaus atsisvekinimo su apašta
atėjęs be vestuvinių drabužių. Už tai lais kalbos buvo pasakytos Velykų
jis buvo išmestas laukan į tamsybes vakarienės metu. Tai buvo prieš
(Mt. 22, 1-14). Sūnui palaidūnui kančią ir mirtį paskutinė vakarienė.
sugrįžus į tėvo namus, buvo suruoš Apie jos iškilmingumą ir svarbą gal
ta labai didelė puota, nes reikėjo ima susidaryti nuovoką, kad tai būtų
visiems džiaugtis, kad pražuvęs sū tarsi Kristaus, kaip aukščiausiojo
nus atsirado (Lk. 15, 11-32). Tur kunigo malda (Jn. 17, 1-26). Velykų
tuolio ir Lozoriaus palyginimas, ku vakarienės metu Jėzus įsteigė Eu
riuo nurodoma, kaip vienas pražuvo charistijos sakramentą. Paėmė duo
pragaro kančiose, o kitas buvo an nos, Jis laužė ją ir davė apaštalams,
gelų nuneštas į Abraomo prieglobstį, tardamas „Tai yra mano kūnas, ku
vaizduojamas ištaigingomis turtuo ris už jus atiduodamas. Tai darykite
lio puotomis (Lk. 16, 120-31).
mano atminimui" (Lk. 22, 19). Taip
Savaitę prieš kančią Viešpačiui pat, ir vyno taurę paėmęs į rankas,
buvo suruoštos vaišės Betanijoje, tarė, kad tai yra Jo kraujas ir liepė iš
kur gyveno iš numirusiųjų prikeltas jos gerti. Nebuvo lengva apaštalams
Lozorius. Lozoriaus sesuo Morta susitaikyti su tokia didele paslapti
patarnavo, o kita sesuo, Marija, paė mi, kad štai jie valgo savo Viešpaties
mus svarą brangių tepalų iš grynojo kūną ir geria Jo kraują. Prie tos pas
nardo, patepė Jėzui kojas ir nu lapties jie buvo ruošiami ilgą laiką.
šluostė j a s savo plaukais (Jn. 12, Kanos vestuvėse, kai jie su svečiais
1-8). Mūsų laikų ir mūsų kultūros išgėrė visą vyną, Jėzus vandenį pa
žmogui atrodo, kad Evangelijos per vertė vynu. Tyruose Jis kelis kartus

KUN. VIKTORAS
RIMŠELIS. MIC

Į Bordenko komisijos tyrinėjimus nebuvo
pakviesti nei Lenkijos Raudonojo Kryžiaus, nei
kitų kraštų atstovai. Po keturių mėnesių „tyri
nėjimų", Burdenko komisija, vėliau paremta So
vietų Sąjungos Aukščiausiosios tarybos, buvo
pavadinta „Nepaprasta valstybės komisija nag
rinėti nusikaltimus įvykdytus vokiškųjų fašistų ir
jų bendrininkų". Ši nepaprasta komisija, savo ruož
tu, sudarė „Specialią komisiją nagrinėti ir tirti
aplinkybes sušaudant lenkų karininkus Katyno
miške vokiškųjų fašistų užpuolėjų rankomis".
iomis svarbiai skambančiomis afišomis Krem
lius turbūt bandė atkreipti sąjungininkų ir
pasaulio dėmesį, kad jie labai rimtai žiūri į šį
reikalą ir deda daug pastangų įrodyti Goebels
teisybę esant „melu". Sovietų specialioji komisija,
vadovaujama jau minėto M. N. Burdenko, paskelbė
savo tyrimų protokolą, pilną gana įtikinančių
„įrodymų", beveik šimtaprocentiniai pripildytą iš
piršto išlaužtais faktais, kuriuos iš dalies jau esu
anksčiau paminėjęs. Jie net leido keletui korespon
dentų, įskaitant ir JAV ambasadoriaus Maskvoje
Harriman dukterį, aplankyti Katyne vėl atkastus
kapus, bet ji mažai ką ten patyrė. Greičiausiai savo
tėvo patarimu, ji buvo įtikinta oficialiai priimti
sovietų versiją, kaip buvo priimta daryti tarp
Vakarų sąjungininkų vyriausybių galvų. Lenkija
tapo atpirkimo ožiu. 1943 m. lapkričio 28 d. - gruo
džio 1 d., Teherane Lenkija buvo apgauta, išduota
ir nustumta į pašalį, kai Churchill ir Roosevelt
Stalinui pripažino sienas, kurias pastarasis nus
tatė 1939 m. rugsėjo 28 d. susitarime su Hitleriu.
Ten jie taip pat sutarė Lenkiją palikti, slaptu susi
tarimu, Sovietų Sąjungos interesų sferai. Kaip jau
gerai žinome, Lietuva, kartu su kitomis Pabaltijo
valstybėmis, irgi pakliuvo į tą pačią kategoriją, į tą
patį krepšelį. Stalinas gavo visa, ko jis tik norėjo.
Teherane Katyno žudynių klausimas nei vienu
žodžiu viešai nebuvo paminėtas, nes jie (ypač
Churchill ir Roosevelt) nutarė tą klausimą nutylėti
„vienybės labui dėl bendros draugystės kovoje prieš
Vokietiją". Vakariečiai naiviai patikėjo, kad
Stalinas išpildys savo pažadą Lenkijoje leisti
demokratiškus — laisvus rinkimus ir t.t.

pamaitino tūkstantinę minią su ke
liais kepalėliais duonos ir pora žuvų.
Jis padaugino duoną, nes Jis yra
daiktų esmės Viešpats. Bet ar tai su
prato minia ir ar suprato apaštalai?
Kai su penkiais kepalėliais mie
žinės duonos ir su dviem žuvimis
pavalgydino penkių tūkstančių vyrų
minią, neskaitant vaikų ir moterų,
dar didesnė minia rinkosi Kaparnaume. Žmonės ieškojo Jėzaus, nes
toks žmogus, kuris gali padauginti
duoną, buvo jiems labai reikalingas.
„Jūs ieškokite manęs ne todėl, kad
esate matę stebuklų, bet kad prisivalgėte duonos ligi soties" (Jn. 6, 26).
Po duonos padauginimo tyruose
Kafamaumo sinagogoje Jėzus miniai
kalbėjo, jog Jis yra duona, nužengusi
iš dangaus. „Aš esu gyvenimo duona!
Kas ateina pas mane, niekuomet ne
bealks, ir kas tiki mane, niekuomet
nebetrokš" (Jn. 6, 35). Žydai murmė
jo tarp savęs, kad Jėzus buvo pasa
kęs, jog Jis yra duona, nužengusi iš
dangaus. Mat, jie pažinojo visus Jo
gimines ir Jį patį Nazarete. Jėzus
kalbėjo, kad Jo kūnas yra gyvoji
duona ir sakė: „Jei nevalgysite Žmo
gaus Sūnaus kūno ir negersite Jo
kraujo, neturėsite savyje gyvybės!"
(Jn. 6, 53). Kai išgirdo ir tikrai
suprato visi klausytojai, jog Jėzus
savo kūną laiko tikru valgiu ir savo
kraują tikru gėrimu, tada minia ir
daugelis mokinių pasipiktinę nuo Jo
pasitraukė, nes jie negalėjo tokių žo
džių klausytis.
Jau dvidešimto amžiaus pabai
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pagalbos prieš Japoniją, kuri tuomet gana stipriai
laikėsi. Dar buvo baimės ir dėl Vokietijos „naujųjų
ginklų", kuriais tuo metu vokiečių propaganda
labai viešai švaistėsi, ragindama savo tautiečius
laikytis ir juos įtikinti ateinančia Trečiojo Reicho
pergale. Vokiečių „Fau 1" ir „Fau 2" ( V - l ir V-2)
raketos tuomet jau skrido per Anglų kanalą ir
sproginėjo Londone. Vakarų žvalgyba turėjo žinių,
kad vokiečiai „skaldo atomą" ir galintys pasidaryti
atominę bombą. Ir sprausminiai lėktuvai jau buvo
pradėję raižyti Vokietijos padanges. Pats savo
akimis mačiau ne vieną prieš karo pabaigą, siaub
ingai kaukiant virš Bambergo nematytu greičiu.
T o d ė l ir tylėjo visi, dantis sukandę, dėl Katyno
žudynių iki karo pabaigos ir dar vėliau. Patys
rusai šį reikalą buvo iškėlę karo nusikaltėlių
teisme Nuernberge, bet nutilo, neradę pakankamai
įrodymų savo naudai. Į šį teismą sovietai buvo atsi
gabenę ir jau minėtą dr. Marco Markov, vokiečių
suorganizuotos Tarptautinės medikų komisijos
narį. Manoma, kad jis buvo atvežtas tiesiai iš
Liubenkos kalėjimo Maskvoje, kur jis „pakeitė"
savo nuomonę apie Katyno žudynių kaltininkus.
Šiam kriminologijos dėstytojui iš Bulgarijos NKVD
„perplovė smegenis", pagelbėdama „prisiminti'',
kad Gestapo jį j ė g a " buvo privertęs pasirašyti ty
rimų protokolą, kuriuo Katyno žudynių data buvo
vienbalsiai nustatyta 1940 m. pavasarį, kada Ka
tyno miškas su savo Kozy Gory (Ožkų kalvomis)
neabejotinai buvo sovietų rankose. Vokiečių advo
katams pavyko įrodyti, kad tos žudynės nebuvo
vokiečių kaltė. Deja, tolimesnė teismo procedūra
tuo klausimu buvo staigiai nutraukta. Kai 1946 m.
lapkričio 1 d. paskutinis sprendimas buvo Nuern
Iš tiesų, Vakarų sąjungininkai turėjo daug berge paskelbtas, rusų kaltinimai dėl Katyno buvo
pagrindo palaikyti gerus santykius su sovietais. Jie išbraukti be paaiškinimų kodėl.
Pagaliau. 1951 m pabaigoje ir visus kitus me
bijojo, kad Stalinas ir Hitleris nepadarytų atskirų
karo paliaubų Antra. Amerikai reikėjo sovietų tus '1952 m.-. JAV Kongreso specialioji komisija

Š

goje po K r i s t a u s mums taip pat yra
sunku klausytis kalbos, jog Eucha
ristijoje, po duonos pavidalu yra
tikrasis J ė z a u s k ū n a s , o po vyno pa
vidalu - tikrasis Jo kraujas. Visi
moksliniai instrumentai m ū s ų Eu
charistijoje a t r a s tik duonos ir vyno
ląsteles bei atomus. Čia protas nieko
negali p a s a k y t i . Mes t i k i m e tik
Kristaus žodžiais. Protas suvokia
duonos esmę, o tikėjimas išpažįsta
Kristaus kūną. Niekas nepaaiškins,
kaip, valgant duoną, ji pasidaro žmo
gaus k ū n u , ir niekas n e p a s a k y s ,
kaip d u o n a Eucharistijoje v i r s t a
Kristaus k ū n u . Kristus Dievas yra
daiktų e s m ė s Viešpats. Todėl Jis
viską gali. J i s iš dieviškos meilės
atrado galimybę duonos esmę pa
keisti savo k ū n u ir vyną savo krauju,
kad galėtų būti visą laiką arti mūsų.
Nieko n ė r a artimesnio žmogui už
maistą, k u r i s palaiko jo gyvybę ir
tampa gyvuoju kūnu. Kristus tapo
Eucharistijoje dangišku sielos mais
tu, kad mes t u r ė t u m e amžiną gyven
imą. Per Eucharistiją dieviška gyvy
bė yra palaikoma ir tobulinama žmo
gaus sieloje taip, kad visa žmogaus
buitis sudievinama. Įsteigdamas Eu
charistiją, Kristus paruošė žmogui
dangišką puotą, kad mes galėtume vi
są laiką pasilikti drauge su Juo. Šios
žemės visi iškilmingieji pokyliai yra
tiktai mažas ženklas tos draugystės
ir gyvybės pasidalijimo, kuris vyksta
Eucharistijoje, kai mes j a naudoja
mės, nes ji yra pradžia amžinojo gyve
nimo su savo Dievu ir Viešpačiu.

pravedė savo tyrimus dėl Katyno žudynių. Buvo
apklausinėta daugybė liudininkų, į s k a i t a n t ir
keletą žymių lietuvių, ir prieita sprendimo, kad
Sovietų Sąjungos saugumo daliniai kalti ir atsakin
gi už šias žudynes. Ši komisija rekomendavo visus
savo radinius apie Katyną perduoti Generalinei
Jungtinių Tautų Asamblėjai, su viltimi, kad iš ten
šis reikalas nueis į Tarptautinį pasaulio teisingu
mo teismą teisti Sovietų Sąjunga už „nepaisymą
įstatymo, kuris buvo pripažintas visų civilizuoto
pasaulio tautų". (82nd Congress, C.R. 8864, 1952).
Jei neklystu, T.P.T.T. iki šios dienos dar nėra
apkaltinęs nei vieno įtariamojo dėl Katyno miško
žudynių ar kitų nusikaltimų prieš pasaulinę teisę.
Čia dar noriu pacituoti Winston Churchill
pasisakymą savo knygoje „Triumph and Tragedy"
apie prezidento Roosevelt pastabą,- norint užbaigti
diskusijas su Stalinu dėl Lenkijos klausimo: „Virš
penketą šimtmečių Lenkija buvo bėdos šaltiniu".
Dokumentų „kavonės"

S

avo aprašymo apie Katyno žudynes užbaigi
mui nutariau panaudoti 20-ąjį skyrių iš Allen
Paul knygos „Katyn", pavadintą „Slaptieji planai".
Šiame skyriuje autorius aprašo, kas atsitiko su
Tarptautinės komisijos ir pačiu vokiečių Katyno
miške lenkų karininkų kišenėse ar batuose rastais
dokumentais, pabaigus atkasinėjimus, po to kai į
keturiolika dėžių supakuoti dokumentai ir kiti as
meniniai nužudytų karininkų daiktai apleido Smo
lensko laboratoriją, k u r tie radiniai buvo atidžiai
sunumeruoti, pažymėti sąrašuose ir sudėti į spe
cialias dėžes. Visą šį darbą prižiūrėjo vokietis patalogas, forensinių mokslų specialistas — kriminologas dr. Gerhard Buhtz, dirbęs Krokuvos Forensinės
medicinos institute (Jogailos vardo univ.).
Prižiūrėti iš Smolensko į Krokuvą nugabentas
dėžes dr. Buhtz pavedė savo asistentui dr. Werner
Beck, kuris nuo tada tapo pagrindine figūras dra
moje, kai dėžės su sovietus inkriminuojančia me
džiaga gana ilgai keliavo vis toliau į Vakarus, kad
tik nepakliūtų į sovietų saugumo r a n k a s . Kro
kuvoje Medicinos institute su medžiaga iš Katyno
dr. Beck pagelbėjo bene dešimties lenkų daktarų ir
technikų grupė, su kuriai jis artimai susibičiuliavo
ir tuo pačiu įsigijo pagarbą lenkų tautai.
Bus daugiau.
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Lauko k a r i u o m e n ė s Vadas

lankėsi I r a k e

Lietuvos kariai pratybų metu.
Vilnius, balandžio 7 d. (BNS) —
Vizitą Irake baigęs Lauko (sausu
mos) pajėgų vadas brigados genero
las Arvydas Pocius yra įsitikinęs, jog
būtinas mokymo centras, kuriame
priešmisijiniuose mokymuose daly
vaujantiems kariškiams būtų per
duodama dar ,,karšta" tarptautinėse
misijose sukaupta Lietuvos ir są
jungininkų karių patirtis.
Be to, A. Pocius sako sieksiąs,
kad būtų įsteigti specialiai parengtų
aukštos kvalifikacijos karo psicho
logų etatai. Psichologijos specialistai
padėtų tiek tarptautinėse misijose
įvairių problemų patinantiems ka
riams, tiek Lietuvoje likusiems jų ar
timiesiems.
Kaip penktadienį spaudos kon
ferencijoje pasakojo iš vizito į Pietų
Iraką, kur tarnauja Lietuvos būrys
LITCON-7, grįžęs A. Pocius, kovinių
pamokų centro ir karo psichologų
patirties bus semiamasi iš Danijos.
Si šalis — daugiametė aktyvi tarp
tautinių operacijų dalyvė, jautriai
reaguojanti į savo karių saugumą ir
tarnybos sąlygas.
Maždaug pusšimtis Lietuvos
taikdarių tarnauja netoli Basros,
Saibos logistikos bazėje dislokuota
me Danijos batalione, Didžiosios Bri
tanijos divizijoje.
„Karo psichologai dirbs su ka
riais prieš misijas ir bus nuolat pa
sirengę išvykti į misijas, kad padėtų
susitvarkyti su problemomis, kurios
ypač gali iškilti į misijos pabaigą", —
pasakojo A. Pocius. Jo teigimu, Afga
nistano Goro provincijos atkūrimo
grupėje, kurios kariai neturi galimy
bės pusmetinės misijos metu grįžti
namo atostogų, karo psichologai tu
rėtų dirbti nuolat.

Krašto a p s a u g o s ministerijos nuotr

Brigados generolo A. Pociaus
teigimu, karo psichologų pagalba
dažnai reikalinga ir karių artimie
siems, kurie neretai iki šiol buvo pa
liekami be dėmesio.
Pasak Lauko pajėgų vado, į Ira
ką specialiai k a r t u vyko Krašto ap
saugos savanorių pajėgų Didžiojo
kunigaikščio Butigeidžio mokomojo
bataliono vadas majoras Zigmantas
J a n k a u s k a s . Siame batalione esan
čiame mokymo centre parengti j a u
keli būriai, išvykę į misijas Kosove,
Irake ir Afganistane. P a s dragūnus
planuojama įsteigti ir A.Pociaus mi
nimą ,,karštų pamokų" centrą.
,,Centre dirbs Balkanuose, Irake
ir Afganistane t a r n y b ą baigę kariai,
kuriuos mes nuolat keisime", — sakė
A. Pocius.
Pasak A. Pociaus, Danijoje toks
kariuomenės kovinio mokymo cen
tras įsteigtas j a u anksčiau. J i s anali
zuoja iš misijų užsienyje gautą infor
maciją apie t e c h n i k ą ,
šaudybą,
sprogmenų testavimą, kovinę tak
tiką, ir rengia b ū t i n u s pataisymus
kovos statutuose ir įvairiose lauko
instrukcijose. Tokiu būdu užtikrina
ma, kad į misijas išvykstantys karei
viai turės naujausią informaciją apie
tarnybos specifiką ir kintančias sąly
gas, priešininko t a k t i k ą ir ginklus.
Lauko pajėgų v a d a s pasakojo,
kad teroristai nuolat tobulėja. Per
nai d u k a r t ir vieną k a r t ą šiemet ap
silankęs Irake, A. Pocius turėjo gali
mybę įsitikinti, kaip keičiasi sukilė
lių taktika ir ginkluotė. P e r kelis
mėnesius nuo savižudžių sprogdin
tojų, kurie patys n u s p a u s d a v o deto
natorių, buvo pereita prie nuotoliniu
būdu, per mobilųjį telefoną detonuo
jamų „gyvųjų bombų".

Vadovų konfliktas gali peraugti į kri
Atkelta iš 1 psl.
ir tolydžio gilėjantis prezidento i r
teismų valdžios konfliktas rodo
esant didelį tarpinstitucinio bendra
darbiavimo trūkumą, o pasirinkti
krizės sprendimo būdai yra, jo nuo
mone, akivaizdžiai klaidingi ir pavo
jingi.
Konfliktą t a r p Aukščiausiojo
Teismo (AT) pirmininko Vytauto
Greičiaus i r Prezidentūros įžiebęs
Biržų rajono apylinkės teismo pirmi
ninkas Valentas Margevičius trau
kiasi iš savo posto. Teisėjas teigia ne
begalįs dirbti, nes prezidentas j u o
nebepasitiki.
Viešai iškilusios abejonės dėl V.
Margevičiaus tinkamumo eiti teisėjo
pareigas įsiūbavo skandalą dėl Lie
tuvos teismų sistemos.
Ketvirtadienį prezidentas Val
das Adamkus Aukščiausiojo Teismo
pirmininkui Vytautui Greičiui i š 
reiškė nepasitikėjimą dėl to, kad šis
nebuvo linkęs prisiimti jokios kaltės
Biržų apylinkės teismo pirmininko
V. Margevičiaus skyrimo istorijoje.
AT pirmininkas teigė esąs nu
stebęs dėl tokios prezidento pozicijos
ir tvirtino, kad V. Adamkų suklaidi
no jo patarėjai Teismų taryboje, ne
pranešę šalies vadovui apie skanda
lingus V. Margevičiaus biografijos
faktus.
Tuo tarpu, kalbėdamas apie

Aukščiausiojo Teismo pirmininko ir
prezidento konfliktą, parlamento va
dovas Artūras Paulauskas sako, kad
šioje istorijoje reikia pripažinti klai
das ir pradėti kalbėtis iš naujo. J i s
teigia šiandien susitikęs su Vytautu
Greičiumi ir mano, kad Aukščiausio
jo Teismo pirmininkas, pasisakęs
prieš Valento Margevičiaus paskyri
mą Biržų apylinkės teismo pirminin
ku, yra teisus.
„Dabar vieni nori pasirodyti tei
sesni ir pridengti savo sprendimą:
tarkime, visi Teismų tarybos nariai
balsavo už pritarimą šiai teisėjo kan
didatūrai, išskyrus V. Greičių ir pre
zidento atstovą, kuris susilaikė. To
dėl jie šiandien turėtų, galbūt, patys
pamąstyti, a r teisingai padarė. Taip
pat turėtų pagalvoti ir prezidento
patarėjas, kuris, atėjęs iš Teismų ta
rybos posėdžio, turėjo informuoti
prezidentą apie kilusį konfliktą.
Taip pat ir prezidentas turėtų pa
klausti specialiųjų tarnybų ir prieš
paskyrimą gauti atsakymą apie kan
didatą. Kad ir keista, bet visoje šitoje
istorijoje Vytautas Greičius yra tei
sus. J i s tikrai vienintelis pasisakė
prieš šito teisėjo skyrimą", — kalbėjo
Seimo pirmininkas.
Anot A. Paulausko, reikėtų „pri
pažinti klaidą, kad buvo paskirtas
žmogus, nevertas teisėjo vardo, o po
to susėsti ir ramiai kalbėtis.

Universitete įsiplieskia „prorektorių skandalas n
Atkelta iš 1 psl.
visiškai nėra jokios informacijos", —
teigė T. Klimas.
Pasak senato atstovo, VDU, kaip
ir „privilegijų skandale" įklimpusi
Seimo kanceliarija, turi savo auto
mobilių parką, tačiau kokiais tiks
lais jis naudojamas — neaišku.
„Universitete y r a automobiliai,
tačiau mes nežinome, nei k a s va
žiuoja, nei kur, nei kada", — sakė
VDU dėstytojas.
Lietuvos mokslininkų sąjungos
pirmininko Antano Kulakausko tei
gimu, kovoti su aukštųjų mokyklų
vadovybės savivale kol kas trūksta
priemonių.
„Realių kontrolės mechanizmų
n ė r a nei iš išorėje, nei viduje. Kons
titucija garantuoja universitetų i r
mokslo institucijų savivaldą, bet sa
vivalda realiai virto administracijos
savivalda, kurioje nedalyvauja aka
deminės bendruomenės nariai. VDU
atveju, senatas, kaip aukščiausias
savivaldos organas, turintis kontro
liuoti administracijos veiklą, net ne
žino, kas dedasi unversitete", — sa
kė A. Kulakauskas.
Mokslininkų sąjungos pirminin

kas sakė esąs įsitikinęs, jog didžiu
lius atlyginimus pasiskyrę adminis
tracijos vadovai atsakomybės iš
vengs, nes pasirodys, jog priedai prie
atlyginimų priskaičiuoti nepažei
džiant teisės aktų.
Tačiau, pasak A. Kulakausko,
šioje situacijoje turi būti atsižvelgta
ir į „etikos dalykus".
Duomenis apie VDU vadovybės
atlyginimus paskelbęs Seimo pirmi
ninko pavaduotojas Gintaras Stepo
navičius mano, jog vienintelis gink
las kovoje su privilegijomis — viešu
mas.
Liberalas ketina siūlyti "Viešųjų
ir privačių interesų derinimo valsty
bės tarnyboje pataisą, kuri įpareigo
tų viešai skelbti kiekvieno valstybi
nėje įstaigoje dirbančio vadovaujan
čio pareigūno atlyginimą.
Praėjusią savaitę atgarsio visuo
menėje s u l a u k ė Vytauto Didžiojo
universiteto (VDU) rektoriaus Vy
tauto Kaminsko užuominos populia
riam viešo gyvenimo komentatoriui
filosofui Leonidui Donskiui trauktis
iš šio universiteto Politikos mokslų
ir diplomatijos instituto direktoriaus
pareigų.

Teisiamas buvęs Vilniaus policijos vadas

* Ketvirtadienį
Anglijoje
įvyko š i u o l a i k i n ė s p e n k i a k o v ė s
pasaulio t a u r ė s varžybų antrasis
etapas. Deja, vyrų varžybų finale
šeštadienį Lietuvos atstovų nema
tysime. Ketvirtadienį kvalifikacinė
se varžybose geriausiai sekėsi Justi
nui Kinderiui, kuris surinko 4,160
taškų (be jojimo rungties) ir A grupė
je tarp 24-ių sportininkų užėmė 12-ą
vietą. Kvalifikacinių varžybų B gru
pėje startavęs Vytautas Stanislovaitis surinko 3,996 taškus ir liko sep
tynioliktas t a r p 26-ių penkiakovininkų.
* Kinijoje vykstančiame pla
netos p l a u k i m o čempionate (25

m ilgio b a s e i n e ) p e n k t a d i e n į 36as t a r p 75 d a l y v i ų v y r ų 50 m
r u n g t i e s peteliške kvalifikacinėse
varžybose finišavo bei į pusfinalį ne
pateko Paulius Viktoravičius. Lietu
vos plaukiko r e z u l t a t a s — 24.90 se
kundės. Kitas Lietuvos plaukikas 50
m rungtyje peteliške Emilis Vaitkai
tis buvo diskvalifikuotas.
* Antrąją p e r g a l ę i š e i l ė s Tur
kijoje v y k s t a n č i a m e a s m e n i n i a 
me Europos š a c h m a t ų čempio
n a t e iškovojo Š a r ū n a s Šulskis. S.
Šulskis trečiajame r a t e žaisdamas
juodosiomis figūromis nugalėjo rusą
Konstantin Sakajev ir, surinkęs 2
taškus iš 3 galimų, pakilo į 43 vietą.

Vilnius, balandžio 7 d. (BNS) —
Buvusį Vilniaus policijos vadovą Eri
ką Kaliačių prokuratūra prašo pri
pažinti piktnaudžiavus tarnyba ir
skirti 3 metų laisvės atėmimo baus
mę, jos vykdymą atidedant tokiam
pačiam laikui.
Šią bausmę Vilniaus miesto 3ojo apylinkės teismo posėdyje penk
tadienį pasiūlė Vilniaus apygardos
prokuratūros prokuroras Giedrius
Danelius.
Prokuratūros
kaltinamajame
a k t e rašoma, kad į E. Kaliačiaus so
dybą Vilniaus rajone, Svironių vien
sėdyje, areštantai buvo vežami nuo
2000-ųjų rugsėjo iki 2002-ųjų spalio.
Prokuratūros duomenimis, ten jie
kasė duobes, barstė juodžemi, vale

vandens telkinį, genėjo medžių ša
kas, kirto krūmus, rovė medžių šak
nis, pjovė malkas, klojo plyteles ir
atliko kitus darbus.
Iki 2005-ųjų gegužės 10 dienos ši
sodyba buvo E. Kaliačiaus nuosavy
bė. Vėliau ji buvo padovanota sūnui.
Kaltintojų teigimu, policijos va
das areštuotuosius darbams į savo
privačias valdas vežėsi siekdamas
turtinės naudos — nenorėdamas
samdyti darbininkų, transporto,
pirkti kuro. Prokuratūros vertinimu,
tokiais savo veiksmais E. Kaliačius
pažeidė įstatymus, sumenkino poli
cijos autoritetą.
Teismo posėdžiuose apklausti 18
buvusių areštantų paliudijo, kad dir
bo E. Kaliačiaus sodyboje.
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Pasaulio

naujienos

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

G. W . Bush l e i d o paviešinti
slaptą i n f o r m a c i j ą
Washington, DC, balandžio 7
d. (,,Interfax7BNS) — Vienas JAV
viceprezidento padėjėjų Lewis Libby
ketvirtadienį prokuratūroje pranešė,
kad slaptos informacijos apie Iraką
paviešinimą spaudoje sankcionavo
JAV prezidentas George W. Bush.
Pasak jo, būtent sutikus G. W.
Bush , 2003 metų liepos 8 dieną jis
susitiko su laikraščio „The New York
Times" korespondente Judith Miller
ir pateikė jai duomenų, kuriems pri

skirta slaptumo kategorija.
„Kaltinamasis paliudijo, kad jo
pokalbiui su J. Miller pritarė prezi
dentas, kuris perdavė šį pritarimą
j a m per viceprezidentą Diek Cheney", — sakoma specialiojo juridinio
patarėjo Patrick Fitzgerald išvadoje.
Tačiau prokuratūra nerado jokių
duomenų, kurie rodytų, jog G. W.
Bush ar D. Cheney būtų prisidėję
prie to, kad L. Libby atskleistų CŽV
agentės Valerie Plame tapatybę.

Japonijos opozicijos vadovas — I. Ozavva
Tokyo, balandžio 7 d. („ReutersTBNS) — Japonijos pagrindinės
opozicinės Demokratų partijos, kuri
stengiasi atgauti rinkėjų pasitikėji
mą, vadovu penktadienį buvo išrink
tas parlamento veteranas ir buvęs
įtakingas valdančiosios partijos vei
kėjas Ichiro Ozavva.
63 metų I. Ozavva per rinkimus
įveikė 59 metų buvusį sveikatos ap
saugos ministrą Naoto Kana. Vadovo
rinkimai buvo surengti po to, kai
praėjusią savaitę dėl nevykusio mė
ginimo diskredituoti valdančiąją Li
beralų demokratų partiją atsistaty
dino Seiji Maehara.
I. Ozavva aktyviai reiškėsi politi
koje ir yra užsitarnavęs reformų ša
lininko reputaciją — tai galėtų pa
dėti demokratams pataisyti savo
įvaizdį. Tačiau jis taip pat buvo kal
tinamas dėl autokratinės taktikos ir
įgijo priešų partijoje.
I. Ozavva, kilęs iš kaimiško ša
lies šiaurės regiono, pirmą kartą į
parlamentą buvo išrinktas 1969aisiais, būdamas 27 metų amžiaus,
kaip valdančiosios Liberalų demok
ratų partijos (LDP) kandidatas. J i s
buvo LDP generalinis sekretorius,
bet niekada nedirbo svarbiame vy
riausybės poste.

1993-iaisiais jis ir dar maždaug
40 deputatų pasitraukė iš LDP, su
keldami grandininę reakciją, kuri
n u t r a u k ė keturis dešimtmečius tru
kusį LDP valdymą bei sudarė sąly
gas t r u m p a m ateitį į valdžią refor
m a s remiančiai koalicijai.
„Jis išeina, jis naikina; jis grįž
ta, jis naikina; jis vėl išeina ir naiki
na", — kažkada eilėraštyje apie I.
Ozavva rašė Naoto Kana, pats siekęs
tapti Demokratų partijos vadovu.
Kaip ir premjeras Junichiro Koizumi, I. Ozavva ragino vyriausybę
vykdyti reformas. 1993 metais išleis
toje savo knygoje „Planas Japonijai
atstatyti" I. Ozavva Japonijos politi
ką lygino su dinozauru, kurio labai
mažos smegenys, ir kaltino ją dėl ne
sveiko dėmesio susitarimui, truk
dančio priimti greitus sprendimus ir
reiškiančio, kad iš esmės niekas ne
būna atsakingas.
I. Ozavva nuo pat pradžių ragino
patikslinti neaiškų kariškių statusą
pagal pacifistinę šalies konstituciją
ir siekti lygiavertiškesnės diplomati
nės partnerystės su JAV bei didesnio
Japonijos vaidmens Azijoje.
Tyliai kalbantis I. Ozavva juoka
vo: „Turiu praktikuotis kalbėti vie
šai. Jei nesistengsiu, būsiu išbartas".

Pasaulis k r i t i k u o j a Nepalą
K a t h m a n d u . balandžio 7 d.
(AFP/BNS) — Nepalas, kuriame im
tasi griežtomis priemonėmis vaikyti
protesto demonstracijas prieš kara
lių, vėl sulaukė tarptautinės bendri
jos kritikos ir JAV, Europos Sąjun
gos, Indijos bei Japonijos susirūpini
mo pareiškimų.
Penktadienį Nepale jau a n t r ą
dieną vyko visuotinis streikas, kurį
organizavo opozicijos partijos, nuša
lintos prieš metus ir du mėnesius,
kai karalius Gyanendra perėmė vi
sus valdžios įgaliojimus. Salį para
lyžiuojantis streikas paskelbtas ke
turioms dienoms.
Opozicinės partijos ketina tesėti
savo pažadą — šeštadienį sostinėje
Kathmandu surengti didelį mitingą,
nors valdžia uždraudė viešus susi
būrimus ir, pasak aktyvistų, j a u
areštavo daugiau kaip 300 žmonių,
nepaisiusių šio draudimo.
Maždaug dešimt žmonių buvo
areštuota penktadienį ryte per vieną
protesto akciją sostinėje.
„Šie areštai ir demokratijos sie
kiančių aktyvistų puldinėjimas pa
žeidžia jų esmines pilietines teises",

dalies. Kariai jau kelias dienas palei
Elbę krauna smėlio maišus, kad su
mažintų potvynio žalą.

— sakė JAV valstybės departamento
atstovas Sean McCormack.
Įtakinga Nepalo kaimynė Indija
pareiškė, kad areštai „duoda prie
šingus rezultatus", ir paragino kara
liaus vyriausybę paleisti šimtus pas
tarosiomis dienomis sulaikytų ak
tyvistų.
„ R a g i n a m e tuoj pat paleisti
areštuotus (asmenis) ir grįžti į dialo
go bei susitaikymo kelią", — sakoma
ketvirtadienį paskelbtame oficialia
me Indijos vyriausybės pareiškime.
Europos Sąjunga ir Japonija
reiškė panašų susirūpinimą ir ragi
no G y a n e n d r a vyriausybę leisti
rengti taikius protestus, nebeareštuoti žmonių ir paleisti tuos, kurie
j a u sulaikyti.
Žmogaus teisių gynimo organi
zacija „Amnesty International" taip
pat paragino vyriausybę nutraukti
areštus.
J u n g t i n i ų Tautų generalinis
s e k r e t o r i u s Kofi Annan paragino
Kathmandu valdžią neatimti iš pilie
čių jų teisės taikiai protestuoti ir iš
reiškė susirūpinimą prasidėjus areš
tams.

STOKHOLMAS
Švedijos teisėsauga penktadienį
nusprendė paleisti į laisvę suimtą
Rusijos mokslininką, kuris, dirbda
mas Upsalos universiteto žemės
ūkio genetikos laboratorijoje, buvo
įtartas šnipinėjęs užsienio valstybei.
Rusų genetiko Andrėj Zamiatin su
ėmimas vasarį Švedijoje sukėlė dip
lomatinį Maskvos protestą. Švedijos
vyriausiasis prokuroras Tom Lindstrand pareiškė, jog nėra įrodymų,
kad jis būtų kėlęs pavojų Švedijos
saugumui ar komerciniams šios ša
lies interesams. Rusijoje ši žinia bu
vo sutikta palankiai.

EUROPA
MINSKAS
Baltarusijoje penktadienį iš ka
lėjimo išėjo buvęs Lenkijos ambasa
dorius, kuris kartu su šimtais kitų
žmonių buvo įkalintas po protestų
prieš prezidento Aleksandr Luka
šenka perrinkimą ir kuris sakė, kad
kalėjime buvo mušamas. Mariusz
Maszkievvicz areštas papiktino Var
šuvą, ir lenkų premjeras pareikala
vo jį nedelsiant paleisti. Praėjusią
savaitę M. Maszkievvicz buvo at
vežtas į ligoninę dėl širdies veiklos
sutrikimo, jam buvo įtartas infark
tas. Ligoninės darbuotojai penkta
dienį sakė, kad jis jau išrašytas.

LONDONAS
Britai Europoje pirmauja pagal
baruose ir restoranuose išgeriamų
alkoholinių gėrimų kiekį — pernai
per vieną apsilankymą tokioje įstai
goje jie išgerdavo vidutiniškai tiek
alkoholio, kiek atitinka 2.2 pintos
(1.3 1) nestipraus šviesaus alaus. Vo
kiečiai ir ispanai išgerdavo viduti
niškai po 1.9 pintos, o švedai buvo
patys nuosaikiausi — tik po 1.5 pin
tos arba mažiau nei Europos vidur
kis (1.8 pintos).

BRIUSELIS
Italijai gresia baudos už tai, kad
ji nevykdo Europos Sąjungos (ES)
teismo nuosprendžių, pripažinusių,
kad ji pažeidė bendrijos aplinkos ap
saugos įstatymus. Europos Komisija
I E K ) paskutinį kartą įspėjo Italiją
dėl neįgyvendintų dviejų 2004 metų
Europos Teisingumo teismo nuo
sprendžių, pripažinusių, k a d vyriau
sybė nesugebėjo tinkamai sutvar
kyti dviejų sąvartynų. Jei Italijos
vyriausybė nesureaguos į Komisijos
įspėjimą, pastaroji paprašys teismo
už kiekvieną tebesitęsiančio pažeidi
mo dieną skaičiuoti baudą.

RUSIJA
MASKVA
Rusijos prezidentas Vladimir
Putin pakritikavo gubernatorius už
tai, kad jie nerodo iniciatyvos įgy
vendindami prioritetinius nacionali
nius projektus ir nenori asmeniškai
įsigilinti į jų detales. Prezidentas pa
brėžė, kad „gubernatoriai turi pa
teikti nuodugniau parengtų ir ap
mąstytų siūlymų", konkrečiai — dėl
projekto „Nebrangus būstas".

BERLYNAS
Siaurės Vokietijos miestams ir
gyvenvietėms penktadienį grėsė dar
didesni potvyniai, kai Elbės vanduo
pasiekė rekordinį lygį. SchlesvvigHolstein žemės Lauenburg mieste
Elbės vanduo pakilo iki 8.74 m —
daugiau už aukščiausią lygį, užfik
suotą 2002 metais, kai nuo potvynių
smarkiai nukentėjo šiaurinė ir ry
tinė Vokietijos dalys. Pasak miesto
pareigūnų, vanduo jau apsėmė rū
sius, o po vandeniu greitai gali atsi
durti ir senamiestis. Kaimyninėje
Saxonia žemėje Elbės vanduo per
valandą pakildavo vienu centi
metru. Penktadienio rytą jis siekė
7.4 m ir buvo užliejęs tris ketvirta
dalius istorinės Hitzacker miesto

M. 'MM
OceanJm

BAGHDAD
Baghdad šiitų mečetėje penkta
dienį, jos viduje susisprogdinus vie
nam mirtininkui, o kitam — lauke,
žuvo mažiausiai 40 žmonių, pranešė
policija. Per sprogimą taip pat buvo
sužeisti 45 žmonės. Mečetė šiauri
niame Baghdad rajone priklauso
SCIRI — įtakingiausiai partijai Ira
ką valdančiame Šiitų susivienijime.
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MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr.,-Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
wvAv.C8rtwfasufgefyancbnBastnea(th.oom

GEDAS M. GRINIS, MD

Dr. VILIUS MIKAITIS
Dr. ANDRIUS KUDIRKA
Dr. JUSTYNA STENCELE
Šeimos d a k t a r a i ir c h i r u r g a i
10811 W. 143 r d St Oriand Park, IL 60467
Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimą

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

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

(262) 948-6990

630-941-2609

Chiropraktika ir
manualinė terapija

I Stuburo ir skausmo ligos

A«b«r
Health
Center

Telefonas (708)-239-09O9
•
•
•
•
•

Manualinė terapija
Chiropraktika
Bioenergetinė kompiuterizuota įranga
Kraujo tyrimai
Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R.

Kerelytė

Chiropraktikos gydytoja
6420 West 127th Street Palos Heightt, IL 60463

JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD
MAUNAK V. RANA, MD
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir
gydymo specialistai

Eigin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
EkGnove: 847-718-1212
www.illinoispain.com

Dr. Vida I.Puodžiūnienė
Healthy Connection
Chiropracfc & Rehab Okic

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

S

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

Ausų, nosies, gerklės
ligos

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

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

(

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

815-723-1854

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

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

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGOS

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

Tel. 773-434-2123

KAFDOLOGAS-ŠIFOES UGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
GAHJĖ SABALIAUSKAS, M.D.
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road,

Tel. 773-585-2802
Valandos pagal susitarimą kasdien,
išskyrus sekmadienį

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

DAR KELETAS PATARIMŲ
DĖL MEDICARE PART D
Medicare Part D - tai receptinių
vaistų programa, siūlanti daug vais
tų apdraudos planų. Tie, kurie nori
įsirašyti, turėtų tai padaryti iki š. m.
gegužės 15 d. AARP duoda dar ke
letą naudingų patarimų:
1. Kaip pasirinkti geriausią
vaistų planą? Reikia atsižvelgti į
kainą, plano pasiūlymus ir vaistinę,
kad ji nebūtų toli. J kainą (vieniems
metams) įeina ir „premium" (mėne
sinis mokestis už planą) „deductible"
ir „copay" (kiek reikia pačiam primo
kėti), plius dar kiek pinigų reikės
vaistams išleisti per „coverage gap",
arba „doughnut hole" laikotarpį, kai
vaistų planas nieko nemoka už vais
tus.
Sužinoti, kiek viskas kainuos ir
kokius pasiūlymus parinktas vaistų
planas turi, galima, skambinant
Medicare „hot line" 800-633-4227,
arba kompiuteryje „Drug Plan
Finder" wivw.medicare.gov
2. Saugokite atsiųstą paštu in
formaciją iš buvusios darbovietės
apie jūsų turimą vaistų apdraudą.
Ten pranešama, ar jūsų vaistų
apdraudą jums bus tęsimas ir toliau.
Pranešama, kad jūsų turimą vaistų
apdraudą yra tiek pat gera, kaip ir
Medicare Part D. Ir jei nutartumėt
pakeisti tą apdraudą, arba tos vaistų
apdraudos davėjas, iš buvusios dar
bovietės ją nutrauktų, tada galė
tumėte su tuo pranešimu įsirašyti į
Medicare Part D nemokant pabau
dos. Bet jei turima vaistų apdraudą
nėra tokia gera, kaip Medicare Part
D siūloma, tada gal reikėtų pagal
voti apie įsirašymą į Medicare Part
D (receptinių vaistų programą) iki š.

m. gegužės 15 d. O jei tokio praneši
mo apie turimą vaistų apdraudą
visai negavote, tuoj paskambinkite
jos davėjui, kad atsiųstų raštišką
pranešimą apie jūsų vaistų ap
draudą.
3. Žvelkite į ateitį. Jei dabar ir
nenaudojate receptinių vaistų, arba
naudojate nedaug, pagalvokit apie
įsirašymą į Medicare Part D, imant
patį pigiausią vaistų planą. Tai būtų
užsitikrinimas ateičiai, kada gali
prireikti ir daugiau ir brangesnių
vaistų. Daugelyje vietovių yra siūlo
mi vaistų planai tik už 15 dol.
mėnesinio mokesčio.
Pabauda už pavėluotą įsirašy
mą bus taikoma po š. m. gegužės 15
d. už kiekvieną pavėluotą mėnesį. Ir
ta pabaudos suma bus pridedama
prie reguliariaus Medicare Part D
mėnesinio mokesčio tol, kol tokia
apdraudą egzistuos. O jei įsirašote,
leidžiama keisti vaistų planą vieną
kartą metuose.
4. Papildomi paaiškinimai spau
diniai apie Medicare Part D: 1. „Me
dicare Drug Coverage: The Basics"
(# D 18444) 2. „The New Medicare
Prescription Drug Coverage. What
You Need to Know" (#D18350) 3.
„Extra Help for People with Limited
Income" (#D 18351)
Šiuos spaudinius galima užsisa
kyti, skambinant 888-687-2277,
arba kompiuteryje
wivw.aarp.org/ medicareX
Jei norite palyginti vaistų pla
nus, ar klausti klausimus, skambin
kite 800-633-4227, o kompiuteryje
www.medicare.gov
(iŠ AARP k o v o m ė n . ž i n i a r a š č i o )

VILNIUS 2006
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš
įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai.
PIGIAUSIOS KAINOS!!!
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Valandos pagal susitarimą
H)MUNDAS VEJNAS, MD., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

6918 W. Archer Ave. Ste 5 r 6
Chicago. IL 60638

Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

Midvvest Heart Specialists
15900 W. 127th St Ste 200
Lemont, IL 60439
630-7194799.
Priklauso Good Samaritan, Central DuPage,
Edward ir Elmhurst ligoninėms.

* Moteris pirks darbą senų žmonių
priežiūroje Dovvners Grove ir aplinkiniuose
rajonuose. Tel. 708-369-1298

Ginekologija

* Pirksiu gerame stovyje lietuviško raidyno
mašinėlę. Tel. 773-476-7089.

RAMONĄ C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A
Dovvners Grove, IL 60515
630-852-340C
Valandos pagal susitarimą

Ruošia: Aldona Šmulkštienė
2711 VVest 71 Street,
Chicago, IL 6 0 6 2 9
Tel. 773-476-265S; fax. 773-436-6906

ĮVAIRŪS-

* Moteris ieško senelių priežiūros darbo su
grjžimu namo. Patirtis, rekomendacijos.
Darbą atlieka su meile ir sąžine. Tel. 773332-8153
* Moteris ieško darbo 2 dienoms per sa
vaitę pietiniuose rajonuose. Vairuoja, gera
anglų kalba, rekomendacijos. Tel : 630460-3089
..•%••

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

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

Brone Barkauskiene te-. -:s-.i;:-3~"Pax 708-403-4414 E-mail: mamabar3@aol.com
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MARŠ,
MARŠ,
TRA TA TA!

Dantų gydytojai
1

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

IONAS KAZIMIERAS
BURPULIS

galėsime atsidėti savo mylimam dar
bui — saugoti kalinius, malšinti
riaušes, tramdyti
teroristus ir
saugoti tautos ramybę. Supraskite,
JUOZAS GREVELDA
jog visą dieną tik kilnoti užtvarą ir
Pandorą iš žemės ir vandens atidavinėti pagarbą keliems val
nulipdė ugnies dievas Hefaistas ir dininkams, kurie tos pagarbos gal nė
pasiuntė ją žmonėms, bausdmas už trupinėlio neverti, — anoks čia
Prometėjo nusižengimą. J a i atida užsiėmimas narsiems ir šauniems
rius skrynią, kurioje buvo paslėptos kariams.
— Palaukite, — nepasimetėme
visos žmonijos ydos ir nedorybės, jos
tuoj pat išsprūdo išorėn ir apniko mes. — Bet j u k Turniškėse gyvena
žmones, iki tol buvusius be ydų ir ne tik pagarbos neverti valdininkai,
gyvenusius dorai. Dzeusui paliepus, ten gyvena ir Respublikos preziden
ji skrynią tuoj pat uždarė, tačiau po tas, ir premjeras, ir užsienio diplo
laiko, —joje buvo likusi tik viltis...
matai!
— Ne apie juos kalbu, — su
Tautos valia išrinktas preziden
tas Valdas Adamkus atidarė lygiai skubo pasitaisyti narsus ir šaunus
tokią pačią skrynią, istorijon Tur karys. — Jie rytą išvažiuoja į tarny
niškių vardu patekusią, ir išleido iš bą, vakare sugrįžta, mes juos visada
jos visas valdančiojo elito eibes ir mielai išlydim ir sutinkam. Yra aibė
šunybes, palikęs tik viltį, k a d jie eili kitų, kurie šlaistosi t a i šen, tai ten
nį kartą sugebės išnešti sveiką kailį — tai uogauti, tai grybauti. Žiūrėk,
už savo nusikaltimus. Ir sakykite kad nesupainiotum, k a s kieno čia
paskui, kad realybėje jokia analogija dėdė a r svotas, uošvė a r anyta. Ačiū
neegzistuoja, kad senovės graikų Dievui, pagaliau pailsėsim.
mitai — tai tik gražios pasakos...
— Kaip sekėsi įvykdyti slaptą
Ir pasipylė iš jos visokia bjau pulko išvedimo planą? — pasi
rastis — tai ir N-asis Vidaus pulkas, teiravome ką tik praradusį savo sta
privalantis palaikyti viešąją tvarką tusą okupantą. — Ar buvo išvengta
ir saugoti vagis, plėšikus, prievar kraštutinumų, provokacijų, žudynių
tautojus ir žmogžudžius, k a d nepa iš už kampo?
bėgtų iš cypės; tai ir Seimo šuo, be
Okupanto veidą nušvietė plati
sirūpinantis įstatymų skaidra, klai šypsena, nuo ausies iki ausies.
dos nepadarytų; tai ir premjeras, „į
— Ką jūs, kokie d a r kraštutinu
jaučio skūrą" surašęs savo darbus mai? — nusijuokė jis. — Viskas pa
tautos laimei ir gerovei, žiūrintis, vyko labai gerai. Iš ryto gavome
kaip Čia Lietuvoje d a r labiau nedar vidaus reikalų ministro įsakymą, o
bą sumažinus, dar daugiau tinginių po pietų visas pulkas j a u buvo seno
ir dykaduonių iš Lietuvos Europon siose kareivinėse. Vakarę, grįž
išprašius ir infliaciją į ožio ragą su- damas po darbo namo, premjeras net
rietus; tai ir...
migrena susirgo, pamatęs, jog sargy
Daug blogybių toje skrynioje. bos postas tuščias. Galima vargšą ir
Mūsų tikslas anaiptol nėra jas visas užjausti — kiek jis savo laiku prieši
analizuoti, aprašyti ir į katalogus nosi ankstesniajam vidaus reikalų
įtraukti. Mums svarbu konstatuoti, ministrui, kuris norėjo mano pulkui
jog Lietuvoje pagaliau prasidėjo užkarti tą nemalonią okupacinę mi
didžioji Pradžia — susikaupę neš siją ir pagaliau užkorė, kad jį kur
varumai buvo pradėti valyti nuo nelabasis ambasadorium paskirtų!
pačių viršūnių. Ar taps Lietuvos val Galiausiai premjeras j a m nusileido,
stybės vardas ir veidas švaresni, mes apsiprato, o dabar, vėl nutrūko
nežinome, tai parodys ateitis. Prie vadžios... Gaila man pono premjero,
valdžios lovio, taip gardžiai kve be apsaugos vienišam kaip našlai
piančio, visais amžiais, visais laikais čiui pasijutusiam.
lėkdavo debesys musių, ir nėra
— Tai kas dabar bus? — suglu
tokios galybės, kurios jas sunaikinti mę pasiteiravome poną Heraklį.
galėtų. Sako, jog užsienyje viskas
Ponas Heraklis gūžtelėjo pe
kitaip, ten tų valdžios musių kai kur čiais.
ir visai nesama, bet juk Lietuva —
— Kas m a n darbo, kas dabar
tai ne užsienis! Ką gi, kol kas tai bus? — atrėmė j i s m u m s . — Man
viską ir paaiškina, o kas bus paskui, rūpi mano karių kovinis parengi
pažiūrėsim.
mas, karinė drausmė ir pulko kovinė
Mus nustebino žinia, jog Lietu galia. Buvusi okupacinė zona nepra
voje iki pastarųjų dienų buvo slapta žus, tegul privatizuoja, kas tik netin
okupuota zona — Turniškės, — iš gi, juolab, kad prichvatizacija jau
kurios dabar buvo n u t a r t a išvesti seniai įsibėgėjo. Man atrodo, kad
okupacinį dalinį — N-ąjį Vidaus seniai laikas į tą zoną nusiųsti mo
pulką. Operacija buvo labai slapta, kesčių inspekcijos ir tardytojų de
kad nesuuostų užsienio slaptosios santą, gal tada pasikeistų ir pats tos
tarnybos ir neužgrobtų Turniškių, zonos statusas.
kurios kažkurį laiką būtų atsidūru
— Gal žinote, kaip į jūsų pulko
sios be jokios apsaugos.
išvedimą reagavo Vyriausias kariuo
Mes sumanėme šiuo pikantišku menės vadas? — pasiteiravome pul
klausimu pasikalbėti su išvedamo ko vadą.
— Vyriausias kariuomenės va
pulko vadu Herakliu Apostolovu ir
paklausėme jį, su kokiomis nuo das seniai reikalavo iš premjero, kad
taikomis pulko kariai, puskarinin vidaus pulkus sugrąžintų karinei
kiai ir karininkai palieka okupacinę vadovybei arba generaliniam polici
jos viršininkui. Dabar, reikia ma
zoną.
— Su labai pakilia nuotaika! — nyti, ir čia pagaliau įsivyraus tvar
regimai apsidžiaugė klausimu pul ka, — atsakė vadas.
Palinkėjome vadui karinės sėk
kininkas Heraklis. — Mes jau bu
vome praradę viltį, jog kada nors mės ir išsiskyrėme, mes — j redakci
atsikratysime okupantų statuso ir ją, o jis — į kareivines.

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

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

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

Dr. DALIA J O D V V A L I S

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

Dantų gydytoja
15543 W. 127th Str.
Suite 1 0 1 , Lemont, IL
Tel. 6 3 0 - 2 4 3 - 1 0 1 0

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

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

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už pneinamą kainą.
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai.

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

Odos ligų specialistai
'. '

II

D R . K. JUČAS

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

RUTH JŪRATĖ BARSKY, M D

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

3235 W. 111 St, Chk2co.lL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

120 Center Mali # 318 Oak Brook IL 60523

Tel. 630-571-2630

$ww, autotradeusa .com

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.
ATLIEKAME AUTOMOBILIU REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1 192
-
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LIETUVOS KRYPTIMI
Tęsinys iš balandžio 1 d., šeštadienio, 10 psl.
IUSTIN MURPHY

PASIVAIKŠČIOJIMAS
SENELĖS TAKAIS
Senelė, nors Amerikoje su nie
kuo nekalbėjo lietuviškai, Lietuvai
atgavus nepriklausomybę, ėmė ra
šyti laiškus giminėms \ Raseinius —
savo gimtinėn. Jai pavyko sėkmingai
apsikeisti dešimtimis laiškų, tačiau
kai kartą pamėgino jiems paskam
binti — pokalbis neįvyko: lietuvių
kalba tėvynėje smarkiai pasikeitė.
Be to. senelė per daugelį JAV pra
leistų metų įgijo akcentą.
Šiaip ar taip, iš Vokietijos vyk
damas į Lietuvą, turėjau keletą
vardų ir adresų, kurie man gerokai
padėjo. Taigi senelės giminaičių
Gintarės ir Roberto bei vienintelio
angliškai kalbančio mano pusbrolio
Laimono palydėtas, penktadienio
vakarą atvykau į Raseinius pas
Gintarės tėvus, Antaną ir Danutę.
Jie gyveno apleisto sovietinio mies
telio pakraštyje. Jų būstas, priklau
santis varganam namų kompleksui,
tarsi stiebėsi ganyklų, į kurias buvo
atsuktas namo fasadas, link. J i e
sutiko mane tarytum ilgai nematytą
šeimos narį. Šių žmonių svetingu
mu, be abejo, būtų didžiavusis Se
nelė.
Šeštadienis turėjo būti svarbi
diena — kelionė į mokyklą, kapines
ir Minionius. Pirmiausia — Raseinių
gimnazija. Ilgas pastatas, kurio iš
vaizdos nedarkė amžius ir remonto
pėdsakai — nuo sienų žemyn nukarę
putplasčio lakštai. Gimnazija turėjo
savo archyvą, tačiau mokykloje ras
tas žmogus atsisakė jį atrakinti.
Užlipome laiptais į antrą aukštą,
kad galėtume apžiūrėti fotografi
jomis nukabinėtas sienas, liudijan
čias apie kartų kartas čia žengusių
vaikų žingsnius, nuo 1919 m. aidu
atsiliepiančius iki šių dienų. Ir iš
tiesų, Maria buvo čia, 1944-ųjų metų
laidos nuotraukoje, viršutinėje eilė
je, dešiniajame kampe. Akivaizdu,
kad tai — vienintelis, neredaguotas
kadras, nes Maria žvelgė kažkur pro
šalį, į žemutinį nuotraukos rėmelio
kampą, tačiau net ir šioje 60-ies
metų senumo nuotraukoje jos veidas
buvo ryškus ir spinduliavo tik jai
būdinga energija. Kai aš per stiklą
taikiausi nufotografuoti Maria, pro
šalį ėjusi mokytoja paklausė, ar aš
nenorėčiau pasižvalgyti archyvuose.
Ten ji ištraukė moksleivių sąrašą,
surašytą trapia kaligrafiška rašyse
na. „Marijona Čepaitė, #64". Vadi
nasi, jos vardas nebuvo Maria! Gal
tai ne ji? Netrukau pastebėti, kad

mokyklą 1946 metais baigė kita
mokinė, vardu Marija — o gal čia
klaida? Gerokai ankstesnės klasės
sąraše puikavosi Silvestras Čepas.
Nuotraukoje — tvirtas ir žvaliai
atrodantis vaikinukas. Ir tai buvo
viskas, ką mokykla galėjo man
pasiūlyti. Laimonas man papasako
jo, kad jis lankė kitą mokyklą, tačiau
šioje buvo užsukęs į keletą disko
tekų. O aš tuo metu galvojau: Maria,
Marija, Marijona — ir mėginau su
rasti šios istorijos galus.
Danutė mus palydėjo į kapines.
Netoli pietinio įėjimo, prie pat take
lio, ilsėjosi Ona, senelės sesuo, Lai
mono močiutė ir mano teta, palaido
ta drauge su vyru. Ji mirė 1984-aisiais, vienerius metus prieš man
gimstant. Šiek tiek toliau — dar vie
nas kapas — Silvestro — jos tėvo, ir
Petronėlės —jos motinos. Šalia — Jo
nas — Onos brolis, Rožė ir Monika
— seserys. Jonas mirė nuo tuber
kuliozės 1958 m. Jis buvo žinomas
tuo, kad nuolat kartojo posakį: „ge
riau turėti 100 draugų nei 100 litų".
Laimonas miglotai prisiminė Moni
ką. Tuo tarpu Rožė, kaip paaiškėjo,
buvo netoliese kapą tvarkiusios mo
ters draugė. Sutiktoji moteris papa
sakojo, kad ji anksčiau dirbo bib
liotekoje ir kad Rožė bibliotekai pa
dovanojo daug knygų. Tačiau mano
dėmesį labiausiai patraukė Silvestro
likimas. Jis kartu su broliais išvyko į
Ameriką amžių sandūroje. Užsidir
bęs pinigų ir išpirkęs savo teises į
ūkį, jis grįžo namo, palikęs savo
brolius Amerikoje. Jis mirė prieš 66
metus, kai Maria buvo keturiolikos.
Niekuomet nepamatęs, kaip jo duk
ra palieka gimtinę, niekuomet neži
nojęs, kad ji svetimoje šalyje susi
laukė vaikų, kurie susilaukė savo
vaikų, tarp jų ir manęs, kažin ar jis
kada galėjo bent įsivaizduoti šį
proanūkio apsilankymą jo paskuti
niojo poilsio vietoje?
Kita vertus, nėra nieko geriau,
kaip ateiti ir išreikšti pagarbą tiems,
kurie mylėjo tuos pačius žmones,
kaip ir aš. Ypač šiuo atveju, kai man
niekuomet neteko savo prosenelio
sutikti gyvo. Nepaisant amžių ir ats
tumo, skyrusio mus, mes esame
viena šeima. Stovėdamas čia, supra
tau, kad kadaise Maria, mintyse
siekdama suvokti dabartį ir nutiesti
tiltus į ateitį, taip pat čia stovėjo ir
matė, kaip į žemės gelmes buvo
nuleistas jos tėvo karstas. Laimonas
man papasakojo, kad anksčiau kapi
nėse buvo daug daugiau medžių,
tačiau neseniai juos nukirto. „Tiesą
sakant, aš tos vietos jau nebeat
pažįstu", — sakė jis.

Raseinių gimnazija.

Visus tuos metus stengiausi
mintyse „kasinėti" ir sustingdyti
Lietuvą, įsivaizduoti abstrakčią
sąvoką — giminės, tačiau dabar,
atvykęs į Raseinius, supratau, kad
pasaulis keičiasi ir toliau. Išėjau iš
kapinių, palikdamas visą Čepų gi
minę, mintyse iš šio sau pačiam ne
tikėto vizito stengdamasis sudėlioti
vientisą vaizdą.
Tos pačios dienos popietę mane
nusivežė į Minionius, senelės gim
tinę. Kalbant tiksliau — į vietą, kur
kadaise buvo Minioniai, nes šiuo
metu ten niekas nebegyveno. Mes
sustojome medžių proskynoje ir
pasukome neprižiūrimos pievos link.
Čia buvo jos namas. Tikėjausi dide
lio jausmų antplūdžio, tačiau tam
nebuvo jokio materialaus pagrindo
— viso labo, prieš akis plytėjo tuš
čias laukas. Danutė pasakojo, kad,
kai Silvestras čia apsilankė po dau
gelio metų, jis negalėjo atpažinti šios
vietos. Kiek pasidairęs — ką jis
tikėjosi išvysti? — jis sugrįžo į auto
mobilį. Staiga pralinksmėjau, kai
man pasakė, kad važiuosime pasi
žiūrėti senelės namo, kuris, pasiro
do, buvo perkeltas į kitą vietą. Ke
lionės metu žvalgiausi pro langus,
stengdamasis savyje atgaivinti Čepų
intuiciją ir atspėti, kuris namas yra
mano senelės. Netrukus sustojome
prie niekuo neišsiskiriančio namo. Ir
vėl nusivylimas. Tai buvo mažas,
simetriškas, absoliučiai „normalus"
namas, šviežiai išdažytas ryškiai
žalia spalva; kieme mėtėsi žaislai.
Toks nieko sau namas, bet nieko
panašaus į legendomis apipintą se

novinį būstą.
Padariau keletą nuotraukų ir
patraukėme toliau. Paskutinis sus
tojimas planuotoje kelionėje — apsi
lankymas pas senelės pusseserę
Marytė Truskauskaitę. Radome ją
sėdint medinėje kėdėje prie pat įva
žiavimo. Ji buvo susisupusi į šalį,
avėjo medines klumpes, o jos burno
je rikiavosi nebloga kolekcija auksi
nių dantų. Ji nebuvo perspėta apie
mūsų atvykimą ir iš pradžių nerodė
didelio entuziazmo priimti svečius.
Pradėjus su Maryte kalbėtis, kaž
kaip lyg tarp kitko ji prisiminė, kad
Marija mėgo sūrį, ir kad palikdama
Lietuvą turėjo vienintelę suknelę.
Marytė gaudavo šiokių tokių žinių
apie senelę iš Monikos, ir buvo gir
dėjusi apie mane, tiksliau, apie
„Justiną".
Visa tai pasidarė daugiau nei
kelionė į kitų žmonių praeitį. Ne tik
tai šį tą naujo sužinojau apie save.
Štai čia, sename laiške iš tolimos
šalies — man parodė — egzistavau ir
aš; tiksliau, mano lietuviškas vardo
atitikmuo. Marytė ilgai nekalbėjo,
mačiau, kad praeitis jai buvo skaudi
tema. Laimonas papasakojo, kad ji
visuomet buvo labai neturtinga ir
„per vėlai ištekėjo". Be to, ji neturėjo
vaikų ir niekas nevadino jos senele.
Pakeliui į Raseinius, vėl pravažia
vome Minionius. Vos susilaikiau ne
paprašęs, kad sustotų ir leistų man
pasivaikščioti. Keista pakelės Meka,
pagalvojau.
Bus daugiau.
Vertė
Monika Bončkutė

-S i i^ "Neringos" Stovyklos
LIETUVIU KALBA

Birž. 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 A N G L Ų KALBA

Birželio 24-28 d.d. - Šeimų stovykla
Liepos 30-Rugpj. 12d.d. — 7-16m. vaikams
Liepos 12-19 d.d. - Tęsinys 13-16m. vaikams
infoflneringa.org * Nvww.nerinea.ore * 978-582-5592
Nemiga Inc. su Nek.PrJ4amos Sesenmts orjam^itoja rrpraveda stovy/tJas"Xertngps"
stovyklavietėje Verno r te
u s 11 n Mimoniuose

tiksliau, vietoie, kur kadaise iu būta';
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Laukiant Lietuvių fondo metinio suvažiavimo
Balandžio 29 dieną, šeštadienį iš
ryto, 9:30 vai., Pasaulio lietuvių cen
tre Lemonte rinksis lietuvių fondo
nariai į savo 43-čiąjį metinį suva
žiavimą išklausyti veiklos ir finansų
pranešimų bei ataskaitų, išrinkti
trečdalį direktorių (šešis asmenis) ir
tris kontrolės komisijos narius, bei
pasisakyti dėl ateities darbų.
Per 2005-uosius metus Lietuvių
fondo nariai ir vadovai entuzias
tiškai dirbo ir tęsė dr. Antano Raz
mos ir kitų steigėjų prieš 44-rius
metus pradėto milijoninio fondo idė
ją, darbus ir tikslą. Lietuvių fondo
pagrindinis tikslas yra remti lietuvy
bės išlaikymą, telkiant ir saugojant
narių įnašus, kurių uždarbiu palai
komas išeivijos lietuvių švietimas,
jaunimas, kultūra, tradicijos, lietu
vių kalba ir tautinis sąmoningumas.
Praėję 2005-ieji metai buvo geri,
LF metinės pajamos siekė a r t i
900,000 dol. Per tuos metus įstojo
120 naujų narių ir 37 kandidatai,
sulaukėme 3 palikimų, atnešusių
arti ketvirtadalio milijono dol., ir
metų pabaigoje LF t u r t a s buvo dau
giau kaip 15 ir ketvirtadalis milijonų
dolerių. Juos suaukojo nuo LF įs
teigimo pradžios iki dabar per 8,300
LF narių ir kandidatų, kurie buvo ir
yra dosniausi ir nuoširdžiausi lietu
vybės išlaikymo rėmėjai — asmenys
ir organizacijos. Jų aukų ir palikimų
uždarbiai kasmet remia didelėmis
sumomis lietuvišką švietimą, kultū
rą, jaunimą, spaudą, ir visokį lietu
vybės išlaikymą, lituanistines mo
kyklas, Lietuvių Bendruomenę, ki
tas organizacijas, klubus, a n s a m b 
lius ir lietuviškos veiklos centrus.
Tiems dosniems ir nuoširdiems rė
mėjams priklauso visų išeivijos lie
tuvių padėka.
Per 2005 metus stipendijoms ir
lietuvybės išlaikymo paramai, švieti
mo, kultūros, jaunimo ir Lietuvių
Bendruomenių projektams, buvo
paskirstyta arti trijų ketvirtadalių
milijono dol. suma. Iš viso Lietuvių
fondas per 43-jus darbo metus išdali
no arti 13-os ir pusės milijonų dol.
sumą, įskaitant ir vieną milijoną tris
šimtus tūkstančių dol., padovanotų
nepriklausomai ir laisvai Lietuvai.
2005 metų pradžioje LF direk
torių taryba vienbalsiai išrinko L F
steigėją ir ilgametį tarybų bei valdy
bų pirmininką dr. Antaną Razmą L F
tarybos Garbės pirmininku su teise
iki gyvos galvos dalyvauti visuose
LF tarybos, jos komitetų ir komisijų
bei valdybos posėdžiuose. Po praė
jusių metų LF narių metinio suva
žiavimo LF direktorių tarybą sudarė
18 rinktų narių: Saulius Anužis,
Gediminas Balukas, J ū r a t ė Bud
rienė, Sigita Balzekienė, S a u l i u s
Čyvas, Vytautas Kamantas, Marius
Kasniūnas, Vytenis Kirvelaitis,
Daina Kojelytė, Saulius K u p r y s ,
Vytas Narutis, Algirdas Ostis, An
tanas Razma, Ramoną Steponavičiūtė-Žemaitienė, Arvydas Tamulis,
Vytas Vaitkus, J o n a s Valaitis ir
Robertas Vitas. Rudenį dėl sveikatos
iš tarybos pasitraukė direktorius dr.
Gediminas Balukas, nuoširdžiai ir
daug dirbęs Lietuvių fondui nuo pir
mųjų jo steigimo dienų. Visi L F
direktoriai dirbo be jokio atlyginimo,
patys apsimokėdami savo išlaidas ir
keliones LF reikalais, dažnai d a r
aukodami ir didindami LF kapitalą.
2005 metais LF direktorių tary
ba posėdžiavo 8 kartus ir atliko L F
Įstatų nurodytas pareigas bei LF
narių patikėtus darbus Tuoj po LF
metinio nariu suvažiavimo iš LF

valdybos pirmininko pareigų gegu
žės mėnesio pradžioje pasitraukė
Arvydas Tamulis ir nauja valdybos
pirmininke buvo išrinkta kūrybinga
ir entuziastiška Sigita Balzekienė,
buvusi valdybos narė. Metų pabaigo
je a n t r a i vienų metų kadencijai L F
direktoriai perrinko Vytautą Kamantą L F tarybos pirmininku, Vytenį
Kirvelaitį tarybos sekretoriumi ir
Sigitą Balzekienę valdybos pirmininke.

Lietuvių fondo Tarybos pirm.
Vytautas Kamantas.

Metų pradžioje LF direktorių
taryba nustatė L F darbų pirmumus
ir jie buvo planuojami, prižiūrimi ir
vykdomi per LF sudarytus komite
tus, komisijas bei pakomises, per LF
valdybą, LF įgaliotinius bei talki
ninkus, ir per L F raštinės tarnauto
j a s . Dirbo 8 nuolatiniai LF tarybos
komitetai: Garbės (pirm. dr. Jonas
Valaitis), Finansų (pirm. Saulius Čy
vas), Informacijos (pirm. Saulius
Anužis), Įstatų (pirm. Vytenis Kir
velaitis), Lėšų ir narių telkimo
(pirm. Arvydas Tamulis), Meno glo
bos (pirm. dr. Gediminas Balukas,
vėliau Marius Kasniūnas), Palikimų
(pirm. Algirdas Ostis), Pelno skirsty
mo (pirm. Daina Kojelytė). Speciali
L F dr. Antano Razmos vardo 2005
m. Švietimo premijos komisija (pirm.
Sigita Balzekienė) rekomendavo ir
L F taryba paskyrė 25,000 dol. pre
miją A.P.P.L.E. draugijai. Metų
pabaigoje LF direktorių taryba sus
pendavo neribotam laikui tų premijų
skyrimą. Administracinius LF užda
vinius vykdė LF valdybos pirminin
kės pristatyta ir LF direktorių pa
tvirtinta 8 asmenų valdyba (trys jos
nariai buvo L F direktoriai) ir LF
raštinės tarnautojos. Valdyboje kar
tu su jos pirmininke Sigita Balze
kienė dirbo jos pakviesti Ramūnas
Astrauskas, Vytas Čuplinskas, Ma
rius Kasniūnas, Tada Kubilius, Lai
m a Petroliūnienė, Edvardas Šulaitis
ir Vytas Vaitkus. Apie LF tarybos ko
mitetų sudėtį bei jų atliktus darbus
praneš jų pirmininkai per LF narių
metinį suvažiavimą balandžio 29 d.
Visi direktoriai naudojasi elek
troniniu paštu per internetą, jie taip
daugelį klausimų diskutuoja ir ge
riau pasiruošia posėdžiams bei dar
bams. Buvo atsižvelgta į visus LF
n a r i ų laiškus ir suvažiavimuose
iškeltus klausimus, prašymus, pasiū
lymus. Daugelį dalykų LF direkto
riai pakeitė ir toliau keičia, kartu
gerindami ir augindami pagrindini
kapitalą. LF informavo nanus per laiš
kus, pranešimus, per spaudos kon

ferencijas po kiekvieno LF direkto
rių tarybos posėdžio, ir kitokiais
būdais. Neribotam laikui buvo atidė
tas LF Įstatų keitimas. Direktoriai
priėmė administracinių veiklos tai
syklių, tvarkė visą LF turtą, pri
žiūrėjo finansinę atskaitomybę ir
valdybai pravestų darbų vykdymą.
Sėkmingai vyko ir toliau vyksta nau
jų LF narių vajus, didinamas LF ka
pitalas, palaikomi ryšiai su nariais,
įgaliotiniais, visuomene, Lietuvių
Bendruomene, įtraukiama jaunesnė
karta į LF, ieškoma daugiau pali
kimų ir aukotojų specialiems fon
dams LF apimtyje.
Šių 2006 metų pradžioje buvo
sudaryta L F narių metinio suvažia
vimo Nominacijų komisija, kuriai
pirmininkauja Saulius Čyvas, na
riais yra Ramoną SteponavičiūtėŽemaitienė ir dr. Robertas Vitas, jie
kvietė visus LF narius iš anksto siū
lyti kandidatus į LF tarybą ir Kont
rolės komisiją. Kandidatų į LF tary
bą ir į Kontrolės komisiją pavardės
buvo išsiųstos iš anksto susipažinti
visiems LF nariams su kvietimu į
suvažiavimą. Šių metų suvažiavime
pasibaigia šešių LF direktorių ka
dencijos. Penki iš jų — dr. Gedimi
nas Balukas, Algirdas Ostis, dr.
Antanas Razma, dr. Jonas Valaitis ir
Vytas Vaitkus — nekandidatuoja.
Jie daug metų organizavo ir nuo
širdžiai bei pareigingai dirbo Lie
tuvių fonde didelį leituvybės išlaiky
mo ir rėmimo darbą. Daug metų
dirbusi Daina Kojelytė sutiko kandi
datuoti ir kitai kadencijai. Vienų
metų LF kontrolės komisijos kaden
ciją baigia Kazimieras Laukaitis,
Algirdas Saulis ir Aleksas Vitkus. Iš
jų K. Laukaitis kandidatuoja kitai
kadencijai, o pirmininkas A. Saulis
kandidatuoja į LF tarybą. Didelė
padėka priklauso visiems LF direk
toriams ir kontrolės komisijos na
riams.
Trejų metų kadencijai į LF di
rektorių tarybą kandidatuoja Ramū
nas Astrauskas, Rimas Domanskis,
Rimantas Griškelis, Daina Kojelytė,
Almis Kuolas, Algirdas Saulis ir Ma

rija Mažeikaitė-Utz. Išrinkti reikia
šešis direktorius. Vienų metų kaden
cijai į L F kontrolės komisiją kandi
datuoja Kazimieras Laukaitis, Dalia
Povilaitienė ir Vytas Vaitkus. Iš
rinkti reikia tris kontrolės komisijos
narius.
Dėkoju visiems LF nariams už
aukas, palikimus, patarimus, kon
struktyvią kritiką, klausimus ir
laiškus LF tarybai. Kiekvieno nuo
monė yra labai svarbi. Visi LF narių
išrinkti L F tarybos ir kontrolės ko
misijos nariai atsakingai ir sąžinin
gai dirbo. Jie stengėsi gerai atlikti
jiems patikėtus svarbius darbus ir
pareigas pagal sugebėjimus, laiką ir
patirtį. Jie dirbo už draugišką ir
nuoširdų ačiū, išreikštą pasitikė
jimą, nes tai yra didžiausias atlygi
nimas kiekvienam lietuviško darbo
darbininkui.
Nuoširdžiai kviečiu visus L F
narius atvykti ir asmeniškai daly
vauti suvažiavime. Kurie negalėsite
— prašome įgalioti kitą LF narį,
kuris dalyvaus suvažiavime. Labai
kviečiu būsimuosius LF narius at
vykti ir padidinti LF šeimą. Susi
vieniję jėgas, galėsime sėkmingai
siekti L F pagrindinių tikslų — kuo
daugiau lėšų skirti lietuvių mokslui,
švietimui, kultūrai, lietuviško jauni
mo ugdymui išeivijoje ir Lietuvoje
remti. Bendromis jėgomis sieksime
20-ies mln. dol. kapitalo ir daug
naujų narių.
Dar kartą kviečiu visus tautie
čius įrašyti Jūsų vaikus, vaikaičius
bei gimines ar draugus naujais LF
nariais, padidinti Jūsų asmeniškus
įnašus ir prisiminti Lietuvių fondą
Jūsų testamentuose. Lietuvių fondo
nariai y r a didžiausias Lietuvių
fondo kapitalas. Jūsų pastangomis,
dosnumu, idealizmu ir pasitikėjimu
sėkmingai auga Lietuvių fondo
finansinis kapitalas ir įgyvendina
mas pagrindinis Lietuvių fondo tik
slas — remti lietuvybės išlaikymą.
Vytautas Kamantas
Lietuvių fondo tarybos
pirmininkas

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.
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PRAŠOME

APSILANKYKITE!

6 3 1 2 S. Harlem A v e .
S u m m i t , IL 6 0 5 0 1
Dirbame: I — IV 10 vai.r. - 1 0 vai. v.
V — V I 10 vai.r. - 12 vai. v.
VII
10 vai.r. - 9 vai. v

Informacija telefonu 708-594-5622

Pas mus rasite platų asortimentą lietuviškų prekių,
valgių išsinešimui bei alkoholinių gėrimų!
Taip pat priimame užsakymus įvairiom p r o g o m !
Šio mėnesio „special" — lietuviška „Starką ' $23.99!
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NEKILNOJAMASIS TURTAS
Drake
Did
lt Again!

•įf.iūoi* J «

f^Y

5 S.Prospect. Clareodon
Hills. Illinois 60514
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Office
630-325-2800
Mobile

630-746-7593
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630-325-7010

Accent
Homefinders
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Profesionalus
asmeninis
patarnavimas.
Patirtis mieste ir
priemiesčiuose.
Nemokamas
nekilnojamojo
turto įkainavimas.
P neš parduodant
ar perkant,
kreipkitės į
Drake Reaftor

PARDUODA

9201 S. Cicero
Oak Lavm, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443
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ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja
įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose.

Landmark Realty

RIMAS
STANKUS
•
•
•
•
•

Čikagoje ar priemiesčiuose
Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių įkainavimas veltui
Tarpininkaujame gaunant paskola.
Pensininkams nuolaida
_
v..>.v.-.*.'.v.v.v.'.......':..*.

Mindaugas
6 5 1 - 3 4 3 - 0 2 8 6 Cell
mindaugas.m.bubliauskas@wellsfargo.com
\mr www.wfhm.com/weststDaulbranchron. .,.,.
Neslėpkite manęs nuo jūsų draugų ir
Mūsų finansuojamų
paskolų:
• Visokios kredito istorijos
• CDMP - Community Development
M o r t g a g e Program
Paskola be paskolos draudimo:
S200,000 m 6.5% =
• Pirmo namo pirkimas
• Atostogų namo pirkimas
• $0 D o w n
• Statybų finansavimas
• Komercinių statybų finansavimas

Te/.: 630-205-9262
E-mail: amikulis@usa.com
lyairus nekilnojamas turtas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
* Pardavimas
* Surandame
optimaliausią finansavimą
BAM«CRO
REsmi vrui.
BKOKfcRA<;t

VIDA M.
SAKEVICIUS

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

slogos tr negerovių. Medaus g a l i m a
gauti lietuviškose krautuvėse Ir p o
pamaldų PL centre, L e m o n t e .
Tel. 6 3 0 - 3 2 3 - 5 3 2 6

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

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

tj=T
:sSi

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

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

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai
5710 W. 95 St., Oak Lavvn, IL
708-423-5900
l
N A M Ų R E M O N T O IR
STATYBINES PASLAUGOS

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

AMBER CONSTRUCTION Co.
Dengiami stogai, kalamas
„siding", atliekami cemento,
„plumbing" bei kiti namų
remonto darbai.
„Licensed, insured, b o n d e d "
Skambinti Sigitui,
tel. 773-767-1929.

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

Šildymas
Šaldymas

708-889-2148

[VAIRUS-

PASKOLOS NEKILNOJAMAM
TURTUI. PERFINANSAVIMAS
skambinti

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

INTERNATIONAL TRADING I N C
prezidentui GEDIMINUI ZAREMBAI
TEL. 6 3 0 9 1 5 8 8 6 5

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

5556 S. Kedae Chcago, IL 60629
Prekyba, rstafavirnas, aptarnavimas
— Licensed — Bonded— Insured

MIGLINAS TV

FftEE
ESTtMATE

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
Skubiai reikalingi vairuotojai
perkraustytojai, dirbti Skokie
perkraustymo kompanijoje.
Tel. 847-673-3309
Vairuotojai privalo turėti galiojančius
Ulinojaus vairuotojo pažymėjimus.

L O O K I N C FOR F O O D
LITHUANIANS
T O START NEVVVVINE
SELLING A N D EXPORTING
BUSINESS
CALL PHILIP ( 7 0 8 ) 8 4 1 - 7 8 3 9

M a i n t e n a n c e VVorkers
Sought for vvindovv cleaning position
w/Service Building Maintenance, Inc.
to vvork in the suburbs. $ 10/hr to
start, some English req'd. Drivers lic.
6c vehicle a mušt. Advancement &
increase vvages based on exp.

0311630-530-5108,
someone vvill calf you back.

HINSDALE
1 & 2 bedrooms, heat & cooking gas
included, carpeting, dishvvasher,

balcony, parking $680-$800 + security.
CalI eavnings after 7 pm
Tel. 773-685-4975
IŠNUOMOJAME MOTERIMS
KAMBARIUS (2345 W 56 St.)
10 min. nuo traukinio stoteles.
Kaina $275 plius elektra.

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

STASYS

PARDUODA

* Moteris ieško darbo žmonių slaugoje.
Gali pakeisti bet kurią savaitės dieną arba
išleisti atostogų. Tel. 773-863-8473.

Parduodamas „Condominium"
Pasaulio lietuvių centre,
2 miegamieji, 2 tualetai,
kampinis.
Tel.
312-876-9687

* Reikalinga moteris prižiūrėti Floridoje
lietuvę moterj. Tel. 561-951-5503.

— ^ — ^ —
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CONSTRUCTION

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

INCOME TAX SERVICE
Dabartiniai pajamų mokesčių įstatymai apsunkino

ir ateityje apsunkins metinį mokesčių formų
užpildymą. Profesionaliam, sąžiningam ir

konfidencialiam patarnavimui kreipkitės:

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

ĮVAIRUS*

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių prie
žiūros darbo lietuvių šeimoje. Vairuoja, turi
automobilj, rekomendacijas. Pageidautina
šiauriniuose rajonuose. Siūlyti įvairius va
riantus. Tel. 847-336-6156.

773 7 7 8 4 0 0 7
773 531 1833

7 dienos
per savaitę

SIŪLO IŠNUOMOTI
LN-HOME CARE FOR ELDERLY.
Come-go, live-in. Good pay. Mušt
speak English, have work permit,
drivers license and car.
CalI Comfort keepers
847-215-8103

m !

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namų,
gyvybės ir sveikatos draudimai
Select agentė Barbara Murray

SIŪLO DARBĄ
SIŪLO DARBĄ

PASLAUGOS

r — "- — — — — — - . - • — — — « _

Audrius Mikulis
1st C h o i c e R e a l Propertys

773-590-0205
708-425-7160

K. LAUKAIČIO NATŪRALUS MEDUS
ir lietuviška arbata apsaugo visus n u o

U

GREIT PARDUODA
-1|[-^T^-

DRAUDIMO

• -

Tvarkome prašymus dėl pajamų
mokesčio numerio.

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

Remkite ir p l a t i n k i t e
katalikišką spauda

DRAUGAS;

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

iiinriiiiiiii

Always Wlth Flowors
* Įvairios tropinės gėlės
* Gėlės visom progom, gėlės j Lietuvą
* Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės
* Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultacijos - nemokamos)
* Dovanų krepšeliai, suvenyrai, paveikslai.
* Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės
* Bažnyčių, pokyliu saliu ir stalu dekoravimas gėlėmis ir
balionais (nuolaida 20%)

1 1 2 0 S. S t a t e St., L e m e n t IL
8 0 1 5 W . 7 9 St., J u s t k e , IL
Nemokamas t a i . 8 8 8 5 9 4 - 6 6 0 4
Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje.

www.alwayswithflowers.com

•
•
•
•
•

KEPYKLA IR DELIKATESAI
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 duona ir raguoliai
Vestuviniai ir [vairūs tortai
Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje
Aplankykite mūsų svetainę — vvvvvv.racinebakery.com

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre
350 N. Oark,
Chicago. IL 60610

312-644-7750
pirm. - penki.
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 -".uo 8 v.r. iki 1 v.p.p.
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VVESTERN UNION MONEY TRANSFER

Sumažintas pinigų pervedimo Į
-

Lietuvą
mokestis - nuo
*

3

ww

Naudojantis „VVestern Union"
SIŲSKITE DABAR!
SIUNČIAMA SUMA

'

paslaugomis pinigus paprastai jau

PERVEDIMO MOKESTIS*

0,01$ - 100,00$

mPf *7mJF O

100,01$ - 200,00$

10,99 S

200,01 $ - 300,00 $

16,99 $

300,01 $ - 400,00 $

21,99$

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

|

27,99 $
5%

nuo pagrindinės sumosi

po kelių minučių**galima atsiimti
visose agentūrose Lietuvoje!

Norėdami gauti
daugiau informacijos, skambinkite

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

PINIGINĖ PERLAIDA

*

MOKĖJIMO PASLAUGOS

IŠANKSTINIO MOKĖJIMO PASLAUGOS

Be pervedimo mokesčio .,Western Union" taip pat ima mokestj už jūsų dolerių konvertavimą j užsienio valiutą.

"• Lėsg pnesnamumą lemia paslaugos sąlygos, įskaitant agentūros darbo laika Ir laiko {uostų skirtumus. Apribojimus žr. Stūmimo fermoje. Naujos mažesnės kainos ga
dalyvaujančiose .Western Union* agentūrose Čikagoj ^uo 2006 m. vasano 1d įkatnsaf ga'i būti keičiami be ispejimc

© 2006 Western Union Holdings. Inc. Aii Rights Reserve:!.
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DRAUGO FONDAS
4 5 4 5 WEST 6 3 r d STREET
CHICAGO, IL 6 0 6 2 9
Tel.: 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0

PRADĖTAS DRAUGO FONDO
VAJUS
Balandžio mėnesį pradedamas
Kai Draugo fondo pavasario
Draugo fondo 2006 m. pavasario lėšų vajaus laiškai Jus pasieks, prašome į
telkimo vajus. Balandžio 4 d. ištver juos atsiliepti ir atsiųsti didesnį ar
mingoji Draugo fondo talkininkų mažesnį čekį. Nepasiduokime šmeiž
grupė, vadovaujama Antano Valavi tams, nes šmeižiko tikslas yra su
čiaus, nuo pat ryto susirinkę naikinti dienraštį „Draugas". „Drau
„Draugo" patalpose, paruošė pava go" netekus, būtų mums labai liūd
sario vajaus laiškus ir juos išsiun na, bet ypač menka taptų mūsų
tinėjo „Draugo" skaitytojams.
kultūrinė informacija. „Draugas"
Pažvelgus į Draugo fondo nueitą juk nuolat kelia kultūros, dvasinio
kelią, tenka džiaugtis ir dėkoti už gyvenimo siekimus ir laimėjimus.
dosnumą visiems Draugo fondo na
„Draugo" dienraštis neturi to
riams bei stambiems aukotojams — valstybinio užnugario, kurį turi
garbės nariams. Tikimės, kad į šį spauda savoje valstybėje. „Draugas"
pavasarinį vajų dosniai atsilieps remiasi sąmoningais tautiečiais,
skaitytojai, o taip pat prisijungs ir kuriems rūpi lietuviškos kultūros
nauji nariai, nauji skaitytojai. Šis tradicijos ir tų tradicijų išlaikymas.
vajus yra skelbiamas naujiems kom „Draugas" buvo ir yra išeivijos veid
piuteriams įsigyti. Kiekviena, nors ir rodis. Kokia spauda, tokie ir skaity
nedidelė auka Draugo fondui yra tojai. Būkime vieningi ir nepasi
labai svarbi, nes ji parodo, kad jums duokime neigiamai įtakai. Išlaiky
rūpi lietuviškos spaudos, vienintelio kime dienraštį „Draugas".
ir seniausio lietuviško dienraščio
išlaikymas išeivijoje.
Marija Remienė

DON VARNO KARO
VETERANŲ POSTO
60 M. SUKAKTIS
Čikagoje veikia didžiausios šioje
Jubiliejinis pobūvis
šalyje karo veteranų organizacijos —
nebuvo gausus
American Legion (Amerikos legiono)
du lietuviški postai: Dariaus —
Don Varno posto nariai ir pagal
Girėno (Nr. 271), įkurtas 1932 m. ir binio vieneto atstovės 2005 m. gruo
Don Varno (Nr. 986), neseniai at džio 11d. buvo susirinkę į „Camelot
šventęs savo 60-ąją gyvavimo sukak Banket" salę, Hickory Hills, IL,
atšvęsti 60-ąją gyvavimo sukaktį.
tįŠie postai pavadinti žymiųjų či- Gaila, kad dalis vyresnio amžiaus
kagiečių lietuvių vardais. Jeigu apie žmonių dėl ligos čia negalėjo asme
Darių ir Girėną, turbūt, visi lietu niškai dalyvauti ir atsiimti atžymėjiviai žino, kas jie buvo, tai Don Var mo ženklų. Į pobūvį susirinko tik 40
nas yra mažiau girdėtas. Šis vyras žmonių, kurių tarpe buvo jau 90 m.
yra buvęs Čikagos lietuvių jaunimo amžiaus sulaukęs prieš 60 metų į
organizacijos — Lietuvos Vyčių vei postą įstojęs, buvęs žymusis solis
kėjas, žuvęs tarnaudamas JAV ka tas Algirdas Brazis.
Taip pat buvo atžymėti jau 60
riuomenėje II Pasaulinio karo metu
m. postui priklausantys — Joseph
(1944 m. pabaigoje) Vokietijoje.
Don Varno postą suorganizavo Stanaitis, Raymond Termenas, Ben
II Pasaulinio karo veteranai 1945 J. Norbut, Alphonse Kizlaitis, Ed
metais. Pirmasis šio posto vadovas Pocius, Dominic Lamsarges, Chester
(„komanderis") buvo veiklus tautie J. Matewick.
tis Jack L. Jatis-Juozaitis, žinomas
50-ties metų atžymėjimus ga
lietuvių veikėjas, dar ir dabar vo— Raymond Masiliūnas, Bronius
aktyvios tautietės Marijos Rudienės Mikėnas, Edvardas Šulaitis, 45
brolis.
metų — George C. Šalis, Feliksas
Per tuos 60 m. šio posto vado Daukus; 40 metų — V. Kupcikevivais yra buvę dešimtys žmonių, o čius. Kiti gavo trumpesnės narystės
šiuo metu jam vadovauja Clifford pažymėjimus. Dėl įvairių priežasčių
A. Glass. Prie šio posto veikia ir ne visi iš šių pagerbtųjų galėjo
moterų pagalbinis vienetas, kuriam asmeniškai dalyvauti pobūvyje. Tie,
daugiausia priklauso veteranų žmo kurie galėjo atsilankyti ir pabuvoti
nos ar jų šeimų narės. Moterų viene kartu su savo senais draugais ir
tui ilgiausiai vadovavo Anelė Po prisiminti JAV kariuomenėje bei
cienė, o dabar šiose pareigose yra jos karuose praleistas dienas, džiaugėsi
dukra — Mary Ellen Martis-Mar- šiuo renginiu ir dėkojo jo organizato
tienė.
riams.
Don Varnas postui priklauso
Norisi pranešti nelinksmą ži
nemaža veteranų iš Korėjos karo nią, kad neseniai susirgo anksčiau
laikų, kurie tada dar neseniai atvykę minėto renginio vienas iš organiza
iš pabėgėlių stovyklų Vokietijoje, torių — jau 60 metų priklausantis
buvo paimti į JAV armiją atlikti ka Don Varnas postui — Edvardas Po
rinės prievolės. Tačiau ir tokių eilės cius. Linkime šiam veikliam posto
jau mažėja, nes ir jie pradeda iške nariui kiek galima greičiau pasveik
liauti amžinybėn. Prieš metus mirė ti.
ir veiklus posto valdybos narys —
Julius Lintakas.
K d v a r d ą s Sula i t is

Aštunt
šve r tei
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Kurioje eilėje
sėdėsite?
Bilietai jau parduodami:
dainusvente.org/bilietai
Tfcketmaster 1-800-277-1700
teiraukitės apie "Utnuanian Song FestivaT

DAINŲ
ŠVENTĖ
ČIKAGA • 2 0 0 6

Už trijų mėnesių skambės dai
nos aštuntojoje Lietuvių dainų šven
tėje. Penkiasdešimt keturi chorai iš
trisdešimt miestų ir keturių valstijų
kruopščiai ruošiasi šiai tautos šven
tei. Šventės renginiai vyks 2006 m.
liepos 1-2 dienomis Čikagoje. Pati
dainų šventė bus „University of
Illinois UIC Pavilion". Dainų šventės
būstinė — „Sheraton Chicago Hotel
and Tovvers". Speciali kaina daly
viams ir žiūrovams- 119 dol. nakčiai
už kambarį. Kambarių skaičius už
šią kainą yra ribotas, todėl pasku
bėkite užsisakyti kambarius iš
anksto. Iš „Sheraton" viešbučio į
visus Dainų šventės renginius bus
galima nemokamai nuvykti užsaky
tais autobusais.
Visą informaciją apie Dainų
šventę (renginiai, bilietai, nakvynė
ir t.t.) galite rasti Dainų šventės
internetinėje svetainėje:
www.dainusvente.org
Neturinčius interneto, kviečia
me sekti spaudą, kurioje skelbsime
Dainų šventės informaciją.
Šeštadienis, liepos 1 d.
Choristų repeticija nuo 8 vai.
ryto „UIC Pavilion" salėje.
Mugė nuo 9 vai. ryto „Sheraton
Chicago Hotel and Towers".
Susipažinimo vakaronė ir „Jazz
Land" koncertas 8 vai. vakaro „Park
West".
Sekmadienis, liepos 2 d.

Mugė nuo 8 vai. ryto „Sheraton
Chicago Hotel and Towers".
Šv. Mišios 9 vai. r. „Sheraton
Chicago Hotel and Towers".
Aštuntoji Lietuvių dainų šventė
2 vai. p.p. „UIC Pavilion" salėje.
Dainų šventės pokylis 7 vai. v.
„Sheraton Chicago Hotel and Towers".
Bilietus į Dainų šventę galite
nusipirkti „Ticketmaster" bilietų
agentūroje. Tel. 800-277-1700 (JAV)
ir tel. 416-870-8000 (Kanadoje)
arba „UIC Pavilion" bilietų kasose.
Pirkdami šioje kasoje, išvengsite
„Ticketmaster" mokesčio. „UIC Pa
vilion" kasos dirba pirmadieniaispenktadieniais nuo 12 vai. p.p. iki 6
vai. v., šeštadieniais — nuo 12 vai.
p.p. iki 4 vai. p.p.. Bilietų kaina —
22-32 dol. suaugusiems ir 12-22 dol.
vaikams iki 12 m.
Bilietus į susipažinimo vakaronę
ir Dainų šventės pokylį galite įsigyti
užpildę anketą, kurią rasite tinklalapyje:
wwrw.dainusvente.org/bilietai
Susipažinimo vakaronės bilietų
kaina — 30 dol. Pokylio bilietų kaina
— 60 dol. suaugusiems, 45 dol. jau
nimui iki 20 m. ir 30 dol. vaikams iki
12 m.
Aštuntosios Lietuviu Dainų
šventės
Organizacinis komitetas

Lietuvos Dukterys prašo pagalbos
Sakoma — lengviau yra duoti galite trečiadienį, balandžio 12 d.,
nei prašyti. Ir tai yra šventa tiesa. nuo 10 vai. r. arba anksti ryte ket
Nelengva yra pradėti skųstis. Bet virtadienį.
laikas nesustodamas bėga ir negrįž
Velykinių pyragų ir margučių
tamai iš mūsų tarpo nusineša vis išpardavimas balandžio 13 d. vyks
daugiau draugų. Dukterys jaučia nameliuose, 2735 W. 71st Street,
didelę stoką žmonių, kurie galėtų, Chicago, nuo 8 vai. r. Tel. pasitei
kaip ir anksčiau, mums padėti. ravimui: 773-925-3211.
Irena Gelažienė
Todėl dar kartą prašome sesių bei
kitų šeimininkių ar net ir vyrų (jei
tokių yra) prisidėti prie jau tradicija
tapusio Velykų pyragų ir margučių
išpardavimo. Tikslas tas pats —
pagalbos šauksmai nemažėja, bet
didėja. Žmonėms reikalinga pagalba.
Liko be globos senukas, kas padės —
Dukterys, atsitiko nelaimė — vėl
Dukterys skuba į pagalbą. Ačiū
Dievui ir dosniems tautiečiams, jos
dar gyvuoja ir, atrodo, bus dar ilgai
reikalingos. Tad prašome visus, ne
tik narius, prisidėti kuo galite. Būtų
gaila Šios tradicijos atsisakyti, nes
per tiek metų ji buvo ne tik naudin
ga, bet ir nostalgiškai graži.
Atnešti savo iškeptus pyragus
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Metai prabėgo kaip ašaros, kurios skruostus plovė
Kasdien Mamytės įtaka palydi mus prisiminimais
Gyvenimo kelyje.
Darbai, rūpesčiai, svajonės liko
Kartu su neužbaigtu
siuvimu.
Nepailstamai

pasigendam

tavęs.

Mūsų m a m a ir močiutė mus paliko 1986 m. balandžio 4 d. ir
buvo palaidota balandžio 9 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Šv. Mišios už a.a. Angelę bus aukojamos sekmadienį, ba
landžio 23 d. 9 vai. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje.
Kviečiame draugus ir pažįstamus pasimelsti už a.a. Angelę.
Dukterys
šeimomis

Rima

Binder ir Viktorija Matranga su

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
S U M M I T , 7300 W. ARCHER AVE.
CICERO 5940 W. 35 ST.
L E M O N T , 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
E V E R G R E E N PARK. 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.
ALL P H O N E S
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas)
Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

PALOS — GAIDAS
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AfA
JONAS LATVYS
Mirė 2006 m. balandžio 6 d. Wheaton, IL, sulaukęs 91 metų
amžiaus.
Gimė 1915 m. vasario 5 d., Lietuvoje, Panevėžyje.
Nuliūdę liko: sūnus Evaldas Latvys su žmona Lynn ir duktė
Dana Jennings su vyru Lee, anūkai Brigid, Tom, Nora, Chris,
Christine ir John, svainės Sofija Beigienė ir Elena Janu
šauskienė su šeimomis bei a.a. Anicetos Stropienės vaikai su
šeimomis. Lietuvoje liūdi brolis Petras, sesuo Julija, daug
sūnėnų ir dukterėčių.
Velionis buvo a.a. Stasės Latvienės vyras.
A.a. Jonas bus pašarvotas sekmadienį, balandžio 9 d. nuo 3
vai. p.p. iki 9 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401
S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, balandžio 10 d. 9:30 vai. r.
Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionis bus palydėtas
į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 vai. r. bus aukojamos
šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. Jonas bus palaidotas Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdusi šeima
Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkus funeralhomes.com

ADELE KAJOKAITE
JUOZAPAVIČIENĖ
(1918—2006)
Mirė 2006 m. kovo 31 d. Marijampolėje, Lietuvoje, sulauku
si 87 metų amžiaus.
Gimė Punsko trikampyje, Suvalkų apskrityje, Kreivėnų
kaime.
J Ameriką atvyko 1966 m. ir gyveno Marąuette Parko apy
linkėje iki 2001 metų.
Nuliūdę liko giminės ir artimieji Lietuvoje ir Amerikoje.
Velionė į amžino poilsio vietą palydėta 2006 m. balandžio 2
d. ir palaidota Marijampolės kapinėse šalia savo vyro a.a. Jono
Juozapavičiaus.
Nuoširdžiai prašome prisiminti a.a. Adelę savo maldose.
Nuliūdę artimieji

FUNERAL HOME
• Patogioje vietoje tarp Čikagos
ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero
lietuvių kapinių
11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois
(708)974-4410

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
T u r i l a i d o t u v i ų p a t a l p a s visose Čikagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
P a t a r n a v i m a s 2 4 vai.

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916

LACK & SONS
(LACKAVICIUS)

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

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

GAIDAS - DAIMID
LAIDOJIMO NAIVIŲ DIREKTORIAI

3fo3kŠ$fitim
tM™
»»

W&M$Mg' sfmMMm^

^

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

m

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

saw& *ssSainKsaQ*a5

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632

1-773-523-0440;

1-708-873-0500
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ČIKAGOJE

IR

APYLINKĖSE

SKELBIMAI
a i

• Socialinių
reikalų
raštinė
„Seklyčioje" praneša, kad telefonu iš
Lietuvos y r a gautas svarbus pra
nešimas JAV gyvenančiai Daliai Povilauskaitei Helen Sellgi. Prašome
kreiptis į raštinę tel. 773-476-2655.
• S e k m a d i e n į , balandžio 9 d., 12
vai. p.p. Šaulių namų salėje įvyks
metinis V y t a u t o Didžiojo šaulių
rinktinės narių susirinkimas. Visi
nariai kviečiami dalyvauti.
• S e k m a d i e n į , balandžio 9 d., p o
9 ir 11 vai. r. šv. Mišių Palaimintojo
J. Matulaičio misijoje PL centre,
14911 127th Street, Lemont, IL, bus
pardavinėjami bilietai į Lietuvių
pperos pastatymą „Pilėnai". Kvie
čiame įsigyti bilietus į jubiliejinį
spektaklį.
• S a k r a l i n ė s muzikos koncertas
„Septyni paskutiniai Kristaus žo
džiai" Palaimintojo J. Matulaičio mi
sijos bažnyčioje, 14911 127th Street,
Lemont, IL, įvyks balandžio 9 d.,
sekmadienį, 1:30 vai. p.p. Ruošia LB
Lemonto apylinkės valdyba.

9:30 vai. r., po pamaldų Velykiniai
pusryčiai parapijos salėje. Visi
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti pa
maldose. Kartu su šeimomis atšvęs
kime Didžiąją Savaitę ir Kristaus
Prisikėlimo šventę! Tel. pasiteirav
imui: 708-567-9044 (kun. Liudas
Miliauskas).
• V e l y k ų p a m a l d ų l a i k a s Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
bažnyčioje, 6900 S. Washtenaw
Ave., Chicago, IL 60629: Didysis
ketvirtadienis, balandžio 13 d., 7
vai. v. — šv. Mišios, procesija ir Švč.
Sakramento garbinimas iki 10 vai.
v. Didysis Penktadienis, balandžio
14 d., 7 vai. v. — Liturgija, Kryžiaus
pagarbinimas ir Šv. Komunija. Di
dysis Šeštadienis, balandžio 15 d., 1
vai. p.p. — valgių šventinimas. 7
vai. v. — Velykų Vigilija ir Krikštas.
Velykų dieną, balandžio 16 d., 7 vai.
r. — šv. Mišios — Kristaus Prisikė
limas, malda už parapijiečius. 10:30
vai. r. — pamaldos už parapijiečius
ir parapijos geradarius. Pastaba: 8
vai. r. šv. Mišių Velykų dieną nebus.
Išpažintys: balandžio 11 d., antra
dienis, nuo 6 vai. v. iki 8 vai. v.
Didžiojo Penktadienio rinkliava ski
riama Šventosios Žemės šventovėms
išlaikyti.
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Advokatas
iįĘįf
Jonas Cibaitis g g *
Criminal cases,
P^|W i
eivii cases and D UI
6247 S. Kedzie A v e n u e
Chicago, EL 60629
Tel. 773-776-8700
Toli free 24 hr. 888-776-6742
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p
IMIGRACINĖS T E I S Ė S
ADVOKATAS
AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217
135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603

Galimos konsultacijos šeštadieniais

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
Specialistas.
Raštinės Čikagoje ir Woodridge.
Tel. 8 7 7 - G y n e j a s a r b a
877-496-3527

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

Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
^mokėjimais ir prieinamais
nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.
SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL 773-585-9500

# Karaliaučiaus k r a š t o lietu ačiū. „Saulutė", (Sunlight Orpviškų m o k y k l ų p a r a m a i p e r h a n Aid), 4 1 4 F r e e h a u f St., Le
Mažosios Lietuvos lietuvių draugiją m o n t , IL 60439, Tel. (630) 243Čikagoje aukojo: $ 1 0 0 V y t a u t a s 7275.
• B a l a n d ž i o 12 d. lietuvių c e n t r e
Rašytinis, Jonas Vasys. $50 Liudas
„Seklyčia" tradicinės popietės ne
ir Rūta Šmulkščiai, George S ved,
• A.a. J o h n Connolly atmin
bus. Linkime visiems ramybės,
William Unakis, Marija V a i t k u s , imą pagerbiant, jo žmona Regina
susikaupimo ir linksmų Šv. Velykų.
Irena Virkau. $40 Feliksas ir J a n i n a Bagdonienė
Connolly
atsiuntė
Bobinai.
$25
Rūta
M.
de
Abreau,
„Saulutei"
$600,
kuriuos
suaukojo
J.
•
Ziono lietuvių parapija, 9000
• D i d ž i o s i o s S a v a i t ė s ir V e l y k ų S. Menard Ave, Oak Lawn, IL 60453 Ona H. Michelevičius, Marija Re Levanas $60, L. Lauciūtė $50, R.
pamaldos Tėviškės bažnyčioje 6641 Ziono lietuvių liuteronų evangelikų
inienė, Paulius ir Aldona Švarcai. Bagdonas $100, P . Bagdonas $100,
S. Troy Street, Chicago, IL 60629. bažnyčia ir kun. Valdas Aušra $20 Vincent Bigelis, Zigmas ir Vir- L. R. Naughton $25, R. Odem $25,
Verbų — Kančios sekmadienį, ba
ginia Grybinas, Sofija Klevas, Regi R. Connolly $240. „Saulutė" dėkoja
kviečia visus kartu švęsti Didžiąją
landžio 9 d., 10 vai. r. pamaldos su
savaitę ir Velykas. Pamaldos Ziono na Taunys, J . V. Vizgirda. $15 Theo- už aukas padėti vargingai gyvenan
Šv. Vakariene. Dalyvaus dr. Ramin
parapijos bažnyčioje vyks: Balandžio dore ir Ritonė Rudaičiai. $10 Jurgis tiems vaikams Lietuvoje ir reiškia
ta Lampsatytė su dukra Indre ir
13 d., Didįjį Ketvirtadienį, 6:30 vai. Kisielius, Dalia Briedytė Stonienė, nuoširdžią užuojautą a.a. John Con
sūnum Jonu. J i e atliks muzikinę v. šv. Mišios anglų kalba. Balandžio Longinas Svelnis, D a n u t ė Uogintas, nolly šeimai bei artimiesiems.
programą. Didysis Penktadienis,
14 d., Didįjį Penktadienį, 5 vai. p.p. Vytautas Zdanys. $5 J o n a s Antana
balandžio 14 d., 5 vai. p.p. pamaldos
vičius. Dėkojame visiems rėmėjams.
•
„The O a k Tree Philantšv. Mišios lietuvių kalba. Po Mišių
su Šv. Vakariene. Velykos — Prisi
„Karaliaučiaus k r a š t o l i e t u v y  h r o p i c F o u n d a t i o n " atsiuntė „Die
— Šv. Vakarienė. 6:30 vai. v. —
kėlimo pamaldos, sekmadienį, ba
bei", 1394 M i d d l e b u r g Ct., N a - viško Kryžiaus" Lietuvos benamių
Tamsos (Tenebrae) pamaldos. Ba
landžio 16 d., 8 vai. r. Šventinės pa
perville, IL 60540-7011.
p a r a m o s fondui $7,000 padėti Lie
landžio 16 d., Šv. Velykų dieną, 8
maldos lietuvių ir anglų kalbomis.
tuvoje vargingiausiai gyvenantiems.
vai. r. — Prisikėlimo pamaldos.
Dalyvaus choras. 9:30 vai. r., po
• „Saulutė", Lietuvos vaikų Fondo įkūrėjo pageidavimu Lietu
Giedos parapijos mišrus choras,
pamaldų Velykiniai pusryčiai para
solistai. Po pamaldų visi kviečiami globos būrelis dėkoja už a u k a s p a  voje fondui vadovauja kardinolas
pijos salėje. Visi nuoširdžiai kviečia
Velykiniams pusryčiams parapijos dėti našlaičiams, beglobiams ir in Audrys Juozas Bačkis, o JAV Indrė
mi dalyvauti pamaldose. Kartu su
salėje. 11 vai. r. Velykinės pamaldos validams vaikams, daugiavaikėms Tijūnėlienė. Nuoširdžiai dėkojame,
šeimomis atšvęskime Didžiąją Sa
šeimoms bei studentams Lietuvoje. „ D i e v i š k o Kryžiaus" fondas („Divaitę ir Kristaus Prisikėlimo šventę! lietuvių kalba. Visi maloniai kvie Aukojo: J a n i n a Miliauskienė — v i n e C r o s s F u n d f o r t h e H o čiami dalyvauti. Tel. pasiteiravimui:
Tel. pasiteiravimui: 708-567-9044
708-422-1433, e-paštas: zionlith- $100 kun. klebonui Vytautui Kajo meless"), 4 1 4 F r e e h a u f St., Le
kui Alvite, „The Oak Tree Philant- m o n t , IL 60439. Aukos nurašomos
lutheran@aol.com
• D i d ž i o s i o s s a v a i t ė s ir V e l y k ų
hropic Foundation" $1,000. Labai n u o federalinių mokesčių.
pamaldos lietuvių evangelikų liu
• Šv. V e l y k ų dieną, balandžio
teronų Tėviškės bažnyčioje, 6641 S.
16 d., 1 vai. p.p. PLC didžiojoje salė
Troy Street, Chicago, IL 60629. je vyks Šeimos Velykų šventė. Po
mokslo sekcijos pirmininkė dr. Al pijos mokyklos patalpose (įėjimas
Verbų — Kančios Sekmadienį, ba pietėje dalyvauja aktorė iš Lietuvos
n u o bažnyčios). Visų kuopos narių
dona Vasiliauskienė savo moksli
landžio 9 d., 10 vai. r. pamaldos su Virginija Kochanskytė, seselė Pran
dalyvavimas būtinas. Po susirinki
nius siekius nukreipė į k a t a l i k ų
Šv. Vakariene. Pamaldose dalyvaus ciška, dainininkė Audronė Simanointelektualių asmenybių istoriją.
mo — pabendravimas.
Hamburg (Vokietija) muzikos aka nytė, šoks Vaikų šokio teatras. Ma
Meninėje dalyje dalyvaus klarnetis
demijos profesorė dr. R a m i n t a
žųjų su margučiais lauks Velykė ir tas Rimas Paulauskas. Bus vaišės.
• B a l a n d ž i o 2 9 d., šeštadieni, 7
Lampsatytė su vyru dr. Rupertu jos palyda, „Bravo" kavinė ruoš
JAV LB Kultūros taryba, Romos vai. v. Balzeko lietuvių kultūros
Fischer-Lampsatis ir vaikais Indre
šventinius pietus, kun. A. Paliokas, katalikų federacija ir ALTas kviečia
muziejuje Illinois universiteto profe
bei Jonu, viešintys šiuo metu p a s
SJ, pašventins Velykų stalą. Kvie visus į šią intelektualinę dvasinę
sorius Giedrius Subačius pasakos
tėvelį Jurgį Lampsatį Čikagoje. čiame šeimas dalyvauti Velykų
paskaitą.
apie lietuviškus motyvus JAV rašy
Pamaldų metu b u s prisiminta mo šventėje. Vietas galite užsisakyti
tojo Upton Sinclair romane „The
kytoja Palmyra Lampsatienė (mi paskambinę telefonu 630-964-5965.
• Balandžio 23 d., s e k m a d i e n į , 2 Jungle" (1906 m.). Lietuvių kalba
rusi 1993 m.). Šia proga dr. Raminta
Balandžio 21 d., penktadienį, 7:30 vai. p.p. Jaunimo centre, 5620 S.
r o m a n a s pirmą kartą išspausdintas
su vaikais gros fortepionu muzi vai. v. Jaunimo centro kavinėje,
Čikagoje 1908 m. pavadinimu „Rais
Claremont Ave., koncertuos atlikėjai
kinius kūrinius. Didysis Penktadie
5620 S. Claremont Ave., Chicago, iš Lietuvos Liveta ir P e t r a s Kaz
tas". Paskaitoje sužinosite apie pir
nis, balandžio 14 d., 5 vai. p . p . vyks dviejų dalių vakaras-susitikimųjų emigrantų patirtį Čikagoje. Po
lauskai. Maloniai kviečiame visus
pamaldos su Šv. Vakariene. Velykos
mas. Pirmoje dalyje aktorės Virgi atvykti į koncertą.
paskaitos — vaišės. Įėjimas nemo
- Prisikėlimo pamaldos, sekmadienį, nijos Kochanskytės programa „Gy
k a m a s . Tel. pasiteiravimui: 7 7 3 balandžio 16 d., 8 vai. r. Šventinės venimas — tai kaip graži kelionė".
582-6500.
• A L R K Moterų s ą j u n g o s 3 k u o 
pamaldos lietuvių ir anglų kalbomis Dalyvaus dainininkė Audronė Sisu Šv. Vakariene. Dalyvaus choras. manonytė. Antroje dalyje — penkta pa balandžio 22 d., šeštadienį, 3 vai.
• J A V L B V i d u r i o v a k a r ų apy
p.p. šaukia kuopos n a r i ų metinį
dienio džazas.
gardos valdyba visus kviečia į apy
susirinkimą, kuris vyks Švč. Mer
gardos metinį suvažiavimą, kuris
gelės Marijos Gimimo parapijos
Sigutė Žemaitienė iš Cicero
• B a l a n d ž i o 22 d., šeštadienį, 4 salėje, 6900 S. W a s h t e n a w Ave.,
įvyks gegužės 20 d. 9 vai. r. „Sek
„Draugo"
krautuvėlei
vai. p.p. Balzeko lietuvių kultūros Chicago, IL 60629. Bus kavutė.
lyčioje", 2711 W. 71st Street, Chica
padovanojo
daug gražių
muziejuje istorikė dr. Aldona Vasi
go. Lauksime J A V LB apylinkių
lietuviško lino takelių,
liauskienė skaitys paskaitą „Arki
• Cicero J ū r ų š a u l i ų k u o p o s valdybų, JAV LB tarybos narių ir vi
servetėlių, staltiesių ir kt.
vyskupas Mečislovas Reinys: mokslo
sų apygardos narių, kuriems rūpi
„Klaipėda" metinis narių susirinki
Dėkojame už dosnią auką.
ir tikėjimo vienovė". Lietuvių kata mas vyks balandžio 23 d., sekma
JAV LB veikla. Tel. pasiteiravimui:
likų mokslo akademijos Istorijos dienį, 11:30 vai. r. Šv. Antano para630-243-6302 (Aušrelė Sakalaitė).

