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Sveiki sulaukę Šv. Velykų! 
Teisininkai: V. Uspaskichas negali valdyti Lietuvos 

Naujosios koalicijos vadovai (iš kairės): Viktoras Uspaskichas, Algirdas Bra
zauskas ir Kazimira Prunskienė. oigos Posaškovos (ELTA) nuotr. 

Vilnius, balandžio 13 d. (BNS) neteisėtai dalyvauja valdžiai svars-
— Darbo partijos vadovas Viktoras tant bei sprendžiant valstybės rei-
Uspaskichas, pareiškęs, jog dėl vers- kalus, teigia nepriklausomi teisės ži
lo pasitraukia iš valdžios ir politikos, novai. 

Neteisūs ir politikai 

Taip pat, jų vertinimu, valstybės 
politikai ir pareigūnai elgiasi netei
sėtai, atstovaudami V. Uspaskicho 
pozicijai ar bendradarbiaudami su 
juo sprendžiant valstybės reikalus. 
Tokios išvados skelbiamos tyrime, 
kurį atliko nevyriausybinis Teisės 
projektų ir tyrimų centras antiko
rupcinės organizacijos „Transparen-
cy International" Lietuvos skyriaus 
užsakymu. 

Tyrimo autoriai pažymi, kad 
Viešųjų ir privačių interesų derini
mo valstybės tarnyboje įstatymas 
draudžia valstybės politikams ir ki
tiems valstybine tarnyba užimtiems 
asmenims savo valstybinę ir politinę 
veiklą derinti su savo verslo reika
lais, t .y, draudžia būti privačių ir 
viešų interesų konflikte. 

Kaip matyti iš Vyriausiosios tar
nybinės etikos komisijos (VTEK) 

Šv. Velykos — šventė visiems 
Vilnius, balandžio 13 d. (BNS) 

— Sv. Velykas Lietuvoje švenčia be
veik visi gyventojai, rodo tyr imas. 
Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų 
bendrovės „TNS Gallup" duomeni
mis, tai, kad šv. Velykos yra svarbi 
ar labai svarbi šventė teigia 99 proc. 
tyrimo dalyvių. 

„Nežymus požiūrio į krikščioniš
kas tradicijas skirtumas atsispindi 
tik pagal gyventojų amžių. Vyres
nieji šv. Velykas vertina rimčiau, o 
jaunimui nuo 20 iki 29 metų ši pava

sario šventė yra šiek tiek mažiau 
svarbi", — pranešime cituojamas 
„TNS Gallup" rinkodaros direkto
rius Edmundas Bražėnas. 

Jo teigimu, šv. Velykas švenčia ir 
kitos Baltijos šalys. „Minėti šią pa
vasario šventę šiemet ketina 89 proc. 
Estijos ir 90 proc. Latvijos gyvento
jų. Šiose šalyse, kaip ir Lietuvoje, la
biau tradicijų laikosi ir šią šventę 
reikšmingesne laiko garbingesnio 
amžiaus žmonės", — sako E. Bražė
nas. 

Užsienio reikalų ministru gal i 
t a p t i V. Ušackas? 

Vilnius, balandžio 13 d. (BNS) 
— Į atlaisvintą užsienio reikalų mi
nistro postą gali pretenduoti karje
ros diplomatas, dabartinis Lietuvos 
ambasadorius JAV Vygaudas Ušac
kas, pranešė Lietuvos televizijos 
naujienų tarnyba. Su pačiu V. Ušac-
ku žurnalistams trečiadienį susi
siekti nepavyko. 

Ambasados trečiasis sekretorius 
Kęstutis Vaškelevičius nepatvirtino, 
kad V Ušackas pretenduoja į minis
trus. 

„Šiuo metu ambasador ius su 
šeima atostogauja. Ambasador ius 
nėra gavęs jokių kitų pasiūlymų, iš
skyrus pasiūlymą tęsti diplomatinę 
tarnybą, atstovaujant Lietuvai kito
je valstybėje", — teigė K. Vaškelevi
čius. 

Lietuvos televizija trečiadienį 

Vygaudas Ušackas 
LR amabasados JAV nuotr 

pranešė, kad su šiuo diplomatu ve
damos derybos. Neoficialiais duo
menimis, V. Ušacką į ministrus gali 
siūlyti Darbo partija. 

V. Uspaskichas šiuos praneši
mus suskubo paneigti. Tačiau Darbo 
partijos vadovas nepasakė, ką norė
tų matyti užsienio reikalų ministro 
poste. 

Socialliberalai 
trauksis 

Į opoziciją 
Vilnius, balandžio 13 d. (BNS) 

— Iš valdančiosios daugumos pasi
traukusi Naujosios sąjungos (social
liberalų) frakcija Seime ketina pasi
skelbti opozicine. 

Tai pranešė iš Seimo pirmininko 
pareigų prieš kelias dienas atstaty
dintas socialliberalų vadovas Artū
ras Paulauskas. 

„Kol kas mes šitos pozicijos ne
išsakėme, išsakysime po švenčių, 
bet mūsų pasitarimas šiandien paro
dė, kad mes būsime opozicijoje", — 
sakė A. Paulauskas, pridūręs, jog 
atitinkamas pasitraukimo į opoziciją 
pareiškimas jau yra ruošiamas. 

Socialliberalų vadovas vylėsi, 
jog partijos sprendimus vykdys ir iš 
Vyriausybės atšaukti užsienio rei
kalų ministras Antanas Valionis bei 
Socialinių reikalų ir darbo ministrė 
Vilija Blinkevičiūtė. 

Socialdemokratai ir „darbiečiai" 
tuo tarpu viešai reiškia viltis, jog V. 
Blinkevičiūtę gali pavykti išlaikyti 
ministrės poste. 

Pats A. Paulauskas teigė neturįs 
pagrindo abejoti dėl V. Blinkevičiū-
tės pasitraukimo iš Vyriausybės. Pa
sak jo, abu dar nepasitraukę minist
rai tai padarys artimiausiu metu. 

A. Paulauskas per ankstyvais 
vadino klausimus, ar jis ketina tapti 
Seimo socialliberalų frakcijos se
niūnu, šiame poste pakeisdamas 
Vaclovą Karbauskį. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUCAS.ORG 

2005 metų birželio 16 dienos spren
dimo, V. Uspaskichas gali būti pri
skirtas prie stambaus verslo atstovų 
— jam ir jo sutuoktinei priklauso 
vienuolikos įvairių bendrovių akcijų. 

VTEK nustatė, kad tuometinis 
ūkio ministras V. Uspaskichas įgy
vendino verslui sukurti Maskvoje 
planą. Nukelta \ 6 psl. 

Iš ateitininku veiklos. 
Su šv. Velykomis! 
Apie sakralinės muzikos 
koncertą Lemont, IL. 
Lietuvos įkaitai Stutthof 
kacete. 
Menas, literatūra, 
mokslas. 
Kas skrenda Paukščių 
taku? 
Žingsniai, Įprasminę 
gyvenimą. 
Tautiniu šokiu vienetas 
„Suktinis". 
Viskas griūva... 
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Valiutų san tykis 
1 USD — 2.849 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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Iš Ateitininkų gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org 

Sveiki sulaukę Sv. Velykų J t 

.Sesės ir Broliai! 

G
erasis Ganytojas teigė, kad Jis guldo savo gyvybę už sielas, bet turi 
galią ją vėl pasiimti (plg. j n 10, 14-18). Tai Jis ir įvykdė savo žemiško 
gyvenimo pabaigoje. Velykų metu visą tai mes minime ir išgyvename. 

Savo mirtimi ir prisikėlimu Kristus atnaujina mus. Atnaujinkime ryšį su Juo, 
kad Jo pagalba galėtume atnaujinti mūsų veiklą, darbą, mokslą, kūrybines 
pastangas, šeimas, visuomenę ir tautą. Telaimina Jis mus visus išeivijoje ir 
Lietuvoje. 

Kun. Kęstutis A. Trimakas 
Šiaurės Amerikos ateitininkų dvasios vadovas 

J 
* * * * * 

Mielieji ateitininkai, 

is mirė ir prisikėlė. Jis atėjo, siųstas Tėvo parodyti kelią į amžinąjį gyvenimą 
Džiaugsmo Karalystėje. Jis tai užtikrino savo mirt imi ir prisikėlimu. Šv. 
Dvasios vedami, kelkime ir mes savo širdis su malda į Prisikėlusį Kristų. 

Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba sveikina 
visus ateitininkus su šv. Velykomis! 

Nijolė Balčiūnienė, pirmininkė 

* * * * * 

Tegul Kristaus Prisikėlimo šventė primena, 
kad Dievo meilė mums yra amžina. 

Linkime Jums visiems Šv. Velykų džiaugsmo. Aleliuja! 

Jaunųjų ateitininkų sąjungos Centro valdyba 

* * * * * 

Aleliuja! Aleliuja! 

Lai šios Šventos Velykos atnaujina mūsų visų ryžtą prisikelti iš žemiškų 
rūpesčių ir varžtų, ir ištikimai sekti Jėzaus Kristaus kelią. Garbė Kristui! 

Moksleivių ateitininkų sąjungos Centro valdyba 

* * * * * 

Prisikėlusio Kristaus meilė ir viltis tepripildo Jūsų širdis ir gyvenimus! 

Studentų ateitininkų sąjungos Centro valdyba 
nuoširdžiai linki visiems džiaugsmingų šv. Velykų. Aleliuja! 

* * * * * 

Šv. Velykų proga sveikinam Ateitininkų šalpos fondo narius ir visą 
ateitininkišką šeimą. Linkim, kad prisikėlęs Kristus skatintų mus į vidinę 

ramybę, gilesnį krikščionybės ir ateitininkiškų principų supratimą. 

Ateitininkų šalpos fondo taryba ir valdyba 

* * * * * 

Brangūs broliai ir sesės ateitininkai, išsisklaidę visame pasaulyje, 

Lai Kristaus Prisikėlimo šventė mums visiems būna 
paskata skleisti Kristaus atneštą šviesą ten, kur mes gyvename. 

Ateitininkų namų valdyba 
Ateitininkų namai • 12690 Archer Ave • Lemont, Illinois 

* * * * * 

Tavo džiaugsmo takai užžėlė... 
Žemiškosios netekties šešėliais 
sukaustyta siela artėja, 
vienžodę maldą širdy nešina, 
šimtus jau kartų to pakako... 
Tikiu ir ši malda bus išgirsta. 
Tikiu - ir palengvėja: 
širdy pražysta lelija. 

—Nijole Graiulienė 

Su prisikėlusiu Kristumi mūsų širdyse tepražysta 
meilė Jam ir visai žmonijai Džiaugsmingo Aleliuja! 

w w w ateitis org kolektyvas 

Moterys prie tuščio Jėzaus kapo. 1 346 m. pedra!bes vienuolynas, Barcelona. 

Stovyklos 
Dainavoje 
Sendraugių 

2006 m. sendraugių ateitininkų 
stovykla vyks liepos 23 - 30 d., Dai
navoje. Stovyklos tema — „Su dai
na!" Registracija naujiems stovyk
lautojams prasideda šiandieną, ba
landžio 15 d. Sendraugiai ateitinin
kai, norintys dalyvauti prašome 
skambinti Rūtai Kulbienei tel. 708-
447-7121. 

Moksleivių 
Ieškomi vadovai MAS 
vasaros stovyklai 

Studentai ir vyresni ateitinin
kai, norintys vadovauti š.m. Moks
leivių ateitininkų vasaros stovykloje 
Dainavoje, yra prašomi kreiptis \ 
MAS CV pirm. Dainę Narutytę 
Quinn el-paštu: DLNQ@aol.com 
Moksleivių vasaros stovykla vyks 
liepos 12- 23 d. 

Jaunučių 
Jaunųjų ateitininkų stovykla 

įvyks š.m. liepos 3 - 12 d. Dainavo
je. Priimami vaikai nuo pirmo iki 
aštunto skyriaus. Registracijos an
ketas rasite ateitininkų tinklavietė-
je: www.ateitis.org Registracija 
jau prasidėjo — visi kas norėtų va
žiuoti nedelsiant registruokitės, nes 
vietų gali pritrūkti. Jeigu turite 
klausimų, susijusių su registracija, 
kreipkitės j registratorę Grasildą 
Reinytę: grasilda@sbcglobal.net 
Jei turite klausimų apie stovyklą, 
kreipkitės \ Laimą Aleksienę, lalek-
sa@ameritech.net Laukiame ener
gingų, linksmų stovyklautojų' 

— JAS CV 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 
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„Pasilikite su mumis" (Lk 24:30) 

Šv. Velykų proga sveikinu jus, brolius ir seseris Kristuje, išsi
barsčiusius po visus pasaulio kontinentus, kraštus, miestus ir 
kaimus. 

Dėl įvairių istorinių, asmeninių priežasčių lietuviai pasitraukė, 
emigravo iš Lietuvos į kitus pasaulio kraštus, arba ne savo valia net 
buvo ištremti į tolimas Sibiro tundras. Kiek tenka man susipažinti su 
lietuviais ir jų šeimomis, parapijomis, misijomis, bendruomenėmis 
pasaulyje, esu pastebėjęs, kad vieni prisimena Lietuvą su nostalgija 
ir ilgesiu, kiti didžiuojasi savo kilme ir išlaiko religines bei tautines 
tradicijas su pasididžiavimu. O kiti, asimiliuodami į vietinę visuo
menę, atitolsta nuo savo tapatybės. 

Mes skaitome Luko Evangelijoje (25:13-35) po Jėzaus Kristaus 
kančios įvykių ir Prisikėlimo, kad du apaštalai iškeliavo iš Jeruzlės į 
Emauso miestelį. Beeinant jie sutiko svetimą keleivį ir, besikalbėda
mi su juo, apaštalai jį pakvietė, sakydami, kadangi jau vakaras, 
„pasilikite su mumis" vakarienei (Lk 24:29). Bevalgant vakarienę, jie 
atpažino, kad tas „svetimas keleivis"yra prisikėlęs Jėzus Kristus. 

Švenčiant Jėzaus Kristaus Prisikėlimo šventę, linkiu jums per 
šias Velykas ir kasdieniniame gyvenime atpažinti Kristaus artumą ir 
nebijoti Jį pasikviesti „pasilikti su mumis". 

Tegul šios Velykos būna proga jums giliau jas įvertinti ir įpras
minti, įpinant savo šeimos bei mūsų lietuviškas religines tradicijas, 
kurios kyla iš mūsų tautinės prigimties ir padeda išreikšti Velykų 
šventės džiaugsmą. Net popiežius Jonas Paulius IIyra rašęs, „...kad 
kiekvienai kultūrai krikščionys turi rodyti tinkamą pagarbą, nes 
joms ne tik galima ką nors pasakyti ar duoti, bet ir daug ką išgirsti 
bei priimti. Šiame kultūrų dialogo procese patvirtinama, kas 
kiekvienoje jų yra gera ir teisinga, kartu siekiant pašalinti kliūtis 
kelyje į tikėjimą...", kad gyvasis Kristus visuomet būtų pripažintas ir 
pasiliktų su mumis. 

„Kas laimins mūsų žemišką kelionę, Rūpintojėli, jei nebus Tavęs" 
Rūpintojėli, Rūpintojėli, nepalik mūs krašto, nepalik širdžių" (gies
mė; „Rūpintojėlis"). 

Linkiu visiems palaimintų Šv. Velykų! 
Jūsų Kristuje, 

Prelatas Edmundas J. Putrimas 

R 

2006 m. balandžio mėn. 16 d. 

Brangūs Amerikos lietuviai, 
Sveikinu Jus Kristaus ir gamtos Prisikėlimo šventės — šventų 

Velykų — proga. 
Velykų rytas, liudydamas Kristaus Prisikėlimą, atskleidžia 

mums begalinę Dievo meilę. Tikėkime šia meile ir pasilikime joje. 
Tegu Dievo meilė ir malonė, bei Prisikėlimo dvasia lydi Jus visus 

ateinančius metus. Tesuteikia ji Jums stiprybės, kad savo vienybe ir 
darbais išlaikytume lietuvybę bei toliau stiprintume Lietuvos valsty-
bę. 

Tegubšventų Velykų džiaugsmas aplanko kiekvieno Jūsų širdį ir 
namus, atnešdamas meilę, sveikatą bei dvasios ramybę. 

Vygaudas Ušackas 
Ambasadorius 

2006 Velykos 

Šiandieną Kristus iš mirties 
Jau kėlės džiaugsmui mūs širdies 
Su didele galia, garbe, 
Tesiejam padėka, šlovė! 
Aleliuja! 

O, Jėzau Kristau malonus, 
Mūs Išganytojau brangus. 
Kurs vadovai mus iš mirties, 
Vesk į džiaugsmus savos garbės! 
Aleliuja! 

Jėzus Kristus prisikėlė! Iš tikrųjų prisikėlė! Aleliuja! 
Sveikinu visus lietuviškos šeimos Dievo vaikus, linkėdamas, kad 

Viešpaties Kristaus Prisikėlimo šviesa paliestų ir nuskaidrintų mūsų 
kasdienybės pilkumą atnaujinta viltimi ir sustiprintu tikėjimu. 

Krikščioniškoje bendrystėje švęskime Dievo ir Tėvo begalinę 
meilę, skirtą kiekvienam iš mūsų, kuri pasireiškė Jo Sūnaus Jėzaus 
kančia ir mirtimi ant kryžiaus bei Jo pergalingu ir mirtį nugalinčiu 
Prisikėlimu. Didįjį penktadienį Dievas parodė, kad Jis yra Tas, kuris 
nusileidžia iki pat žmogiškosios būties gelmių, nenorėdamas palikti 
net menkiausio iš savo vaikų be vilties ir be ateities dieviškoje am
žinybėje. Dievo Sūnaus prisikėlimas iš numirusių, tai ženklas vi
siems Dievo vaikams, kad tikėjimas Viešpačiu Kristumi plačiai atve
ria Dievo karalystės, kuri yra skirta visiems Dievo vaikams, vartus. 

Jėzus Kristus prisikėlė! Iš tikrųjų prisikėlė! Aleliuja! 
Kun. Valdas Aušra, 

Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapijos klebonas 

DANUTE BINDOKIENE 

Su šv. Velykom! 

Velykų rytas pirmuosius te
kančios sau lės sp indul ius 
pasitinka varpų gaudimu ir 

džiaugsmingais „Aleliuja! Kristus 
nugalėjo mirtį!" giesmės aidais . 
Argi reikia stebėtis , kad saulė , 
užsikrėtusi tuo velykiniu džiaugs
mu, tekėdama pradeda dangaus 
pakraštyje šokinėti kaip j a u n a s 
ėriukas (taip bent buvo įsitikinusi 
lietuvių liaudis), o visa pavasariš
ka gamta — ypač tekant is vanduo 
— prisipildo stebuklingomis ga
liomis, kuriomis leidžiama pasi
naudoti ir žmogui, jeigu tik jis su
geba jas atpažinti... 

Senoji lietuvių liaudis tai pa
daryti sugebėjo! Dėl to tiek pa
pročių (ir burtų), susietų su Kris
taus Prisikėlimo šventės ry tu , 
buvo sukūrusi. Nors kai kurie pa
pročiai išlikę iki mūsų laikų (dau
giausia kraštotyrininkų išleistose 
knygose), bet nūdien žmonės juos 
pamiršę, nes nebetiki Velykų ryto 
stebuklingumu, ku r i s liejasi iš 
bažnyčių, kar tu su „Linksma die
na mums nušvito; kėlės Kristus, 
mirtis krito" giesme, galingu var
gonų gaudimu ir varpų, l iūdnai 
nutilusių Didįjį ke tvi r tadienį , 
skambėjimu. 

Džiaugiasi gamta, džiaugiasi 
žmonės, nes pagal iau pasibaigė 
ilgoji kelionė „septynių mylių 
tiltu" ir jo pabaigoje visi išvydo 
„pražydusią leliją": Dievo Sūnus , 
kaip buvo žadėjęs, atpirko žmoni
ją, „išgriovė pragaro var tus — 
išrovė mirties geluonį". Tad svei
kinkime vieni ki tus, džiaukimės ir 
linkėkime linksmų Velykų! Prisi
keikime tarpusavio meilei, at lai
dumui, bendradarbiavimui ir kil
niems darbams. Velykų ryto ste
buklų akivaizdoje juk viskas įma
noma... 

Laimingi tie, kurie gali Kris
taus Prisikėlimo šventę sut ikt i , 
lietuviškai melsdamiesi, giedoda
mi, kartu su sesėmis ir broliais 
lietuviais. Neseniai į šį k raš t ą 
atvykusiems „L inksma diena 
mums prašvito" giesmė primins 
tėvynėje praleistas Velykas ir ten 
pasilikusius art imuosius, o ilgiau 
čia gyvenantiems suteiks džiaugs
mo, dar kartą dalyvaujant Velykų 
ryto apeigose gimtąja ka lba . 
Branginkime ir remkime parapi
jas, kuriose t e b e s k a m b a l ietu
viškas žodis, giesmė, stenkimės jų 

neišleisti iš savo rankų, nes, kartą 
praradę, nebesusigrąžinsime. Ve
lykų rytą prisižadėkime atsikra
tyti nesutarimais , panaikinti sprū
džius parapijos bendruomenėje ir 
sutvirtinti šeimyninius tarpusavio 
ryšius — j u k ir parapija yra mūsų 
šeima. 

Lietuviškos Velykos apipintos 
prasmingais ir gražiais papročiais, 
tradicijomis. Tai tarytum tiltas, 
mus jungiant is tiek su lietuvių 
t a u t a tėvynėje, tiek su visame 
pasaulyje išsisklaidžiusiais jos 
vaikais. Kai vieni kitus lietuviškai 
sveikiname, sakydami: „Sveiki 
sulaukę šventų Velykų", kai mar
g iname velykaičius, o paskui, 
susirinkus šeimos nariams ir drau
gams, juos dovanojame, daužome 
ir kar tu valgome, tuomet tarytum 
susijungiame „lietuvišku keliu", 
kuris prasmingesnis net už „Bal
tijos kelią", pažadinusį lietuvių 
tautą siekti laisvės ir nepriklau
somybės. Lietuviškų Velykų kelias 
— ne rankomis, bet širdimis — 
sujungia visus lietuvius, kur jie 
begyventų. 

Kai kam tas „septynių mylių 
tiltas", nusidriekęs per visą Ga
vėnią, buvo skausmingas, pilnas 
rūpesčių, ligų, vargų, galbūt net 
netekčių. Kai kas juo praėjo leng
vais žingsniais, bet visi ilgainiui 
susi t inkame ties „pražydusia leli
ja" ir visi, jei ne ausimis, tai bent 
širdimi, girdime tą patį džiaugs
mingą Aleliuja! Jis mus stiprina ir 
paguodžia, teikdamas viltį, kad 
Dievo Sūnaus kančia ir mirt is 
suteiks jėgų žengti į asmeninį 
prisikėlimą. 

Velykų rytą su nuoširdžiais 
linkėjimais prisiminkime ir tėvynę 
Lietuvą, kuri vis brenda iš krizės į 
krizę, iš vienos problemos ar nesu
tarimo į kitą. Šiuo metu jai ypač 
reikia mūsų maldų, gerų linkėjimų 
ir dėmesio, nes tamsiosios jėgos 
toli gražu nesiruošia paleisti Lie
tuvos iš savo voratinklio, vis tvir
čiau ją apraizgydamos jo lipniais 
siūlais, kad galėtų grobį atiduoti į 
pavojingiausio Lietuvos priešo 
nasrus. 

„Draugas" sveikina savo skai
tytojus, bendradarbius , rėmėjus 
bei visus lietuvius su Kristaus 
Prisikėl imo švente ir pavasa
riu! 

¥ 

I 
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/ Sveiki sulaukę Šventų Velykų: 
Džiaugsmingai švęsdami Kristaus Prisikėlimą, vėl 
įsipareigokime stiprinti išeivijos dvasinį gyvenimą. 

Tegul mirtį nugalėjęs Kristus veda kiekvieną iš 
mūsų ir visą tautą į naują atgimimą. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

ROMOS KATALIKU FEDERACIJA 
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2006 M. VELYKOS 

Brangūs 
broliai ir seserys 

Kristuje! 
Velykos! Jėzus Kristus 

prisikėlė! Šie angelo žodžiai iš 
esmės buvo pirmoji Evange
lija, paskelbta po Prisikėlimo. 
Tai toji pati Evangelija, kuri 
byloja ir apie Jo. kančią, nes 
angelas kalbėjo apie Jį, kaip 
apie Jėzų iš Nazareto, kuris 
buvo nukryžiuotas. 

Šie žodžiai išreiškė Kris
taus žmogiškumą, Jo nusiže
minimą, gyvenant tarp žmo
nių, ir Jo gėdingą mirtį ant 
kryžiaus. Visi šie trys dėme
nys sugretinami su Jo pri
sikėlimu iš numirusių — Bet
liejus, Nazaretas ir Jeruzalė 
kartu yra jo gimimo, kančios 
ir prisikėlimo ženklai. 

Velykos yra amžinosios Kristaus garbės diena ir taip pat mūsų 
linksmybės bei švento džiaugsmo diena. Tai amžinosios garbės 
Kristaus, kuris prisikėlė naujam gyvenimui, nugalėjęs mirtį, diena. 
Linksmybės ir džiaugsmo diena mums, kurie esame gyvieji mis
tinio Kristaus kūno nariai. Kadangi Kristus yra to kūno galva, mes 
taip pat esame Jo garbės dalininkai. Kristus yra ne vien žmogus 
tarp žmonių, bet naujasis Adomas, savyje sutelkęs visą žmoniją. Jo 
Prisikėlimo triumfas yra ir visų jo mistinio kūno narių triumfas. 

Jėzus gyvena tarp mūsų, mumyse ir su mumis. Jis yra labiau 
gyvas už visus gyvuosius. Virš visų dabarties reikmių, virš visų, 
žmogaus egzistenciją slegiančių, suvaržymų, virš valstybių ir tau
tų nesutarimų, Jis iškyla visa savo garbe. Kiekvieno tikinčio 
krikščionio gyvenimas skelbia tai, ką praeityje apaštalai paliudijo 
savo krauju: „Jis prisikėlė iš numirusių, ir mes esame to liu
dininkai". 

Istorikas H. G. Wells yra rašęs, kad „milijonams žmonių Jėzus 
yra daugiau negu žmogus. Istorikui to nepakanka. Istorikas, norė
damas, kad jo knyga būtų skaitoma kiekvienoje pasaulio šalyje, turi 
ieškoti įrodymų, kurie nepaneigiami, kurie tikėjimą paremtų fak
tais. Tačiau po daugiau kaip po 1900 metų istorikas, toks, kaip aš, 
kuris net savęs nevadina krikščioniu, atranda šio labiausiai ryš
kaus asmens viziją, besisukančią apie jo asmenį ir gyvenimą. Mes 
vis dar pajuntame dalį tos traukos, kuri anuomet taip paveikdavo 
žmones, kad jie, tik kartą Jėzų sutikę, viską palikdavo ir tapdavo Jo 
sekėjais. Jis juos pripildė meile ir drąsa. Jis kalbėjo kaip žinovas ir 
autoritetas, kuris stebino išmintinguosius. 

Bet ir kiti mokytojai tai darydavo. Vien tik šie talentai nebūtų 
suteikę Jam visiškos, nedylančios garbės, kuri ir dabar Jam pri
klauso. Tai Jo paskleistų naujų, drąsių idėjų pasekmė. Tai viena 
labiausiai neįprastų pasaulėžiūrų, bet kuomet sukrėtusių ir pakei
tusių žmonių mąstyseną. Dar iki šiol pasaulis neįstengė tų nepa
prastų iššūkių, kuriuos atnešė Kristus, tiksliai suprasti. Bet nuo 
tada, kai šios doktrinos buvo atskleistos, pasaulis tapo nebe tas ir 
kiekvienas žingsnis į pilnutinį Kristaus tiesų pažinimą, yra žings
nis į visuotinę brolybę, kurią Jis skelbė. 

Pagrindinis istoriko klausimas, matuojant asmens didybę, yra 
šis: kokią sėklą jis pasėjo? Ar pakreipė žmonių mąstyseną nauja 
linkme, kuria žmonija seka net po to, kai ją paskleidusio asmens 
nebėra? Atsakymas į šį klausimą aiškiai liudija, kad negalime abe
joti Jėzaus pirmavimu". 

Taip, Jėzus yra mūsų gyvenimo širdis, visatos centras, žmoni
jos istorijos, taip pat mūsų asmeniškos istorijos ašis, žmonių vilties 
ir Dievo meilės, Dievo planų šiam pasauliui bei kiekvienam iš mūsų 
centras. 

Velykų malda turėtų būti pripildyta dėkingumu už mūsų dva
sinį paveldą, malonės prašymu pakilti naujam gyvenimui, kurį 
Kristus atnešė į žemę, diena iš dienos tvirtėti savo tikėjimu. Be Jė
zaus mes tiek mažai apie save. apie žmoniją, apie Dievą žinotume. 
Mes vaikščiotume tamsybėse paklydę. Lai Kristaus Šviesa išsklai
do tamsybes ir paklydimo ūkanas. 

Švęsdami šią didžiąją šventę, tėvai marijonai, kartu su manimi, 
linki visai ,.Draugo" šeimai tikrojo Kristaus Prisikėlimo prasmes 
supratimo. Lai Jėzus sustiprina mūsų tikėjimą, viltį ir meilę. Lai 
Aleliuja skamba garsiai ir skardžiai, kad šią džiaugsmingą giesmę 
išgirstų visi Velykų žmonės! Linkime visiems palaimingų Velykų! 

Kurt. Donald S. Petraitis, MIC 
Provincijolas 

APIE SAKRALINES 
MUZIKOS KONCERTĄ 

LEMONTE 
FAUSTAS STROLIA 

Buvo nepaprastai malonu daly
vauti Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje Verbų sekmadienio popie
tės koncerte, kuriame buvo atlieka
ma prancūzų romantinio muzikos 
periodo muzika - Theodore Dubois 
(ištarti Dubua) „Septyni Paskutiniai 
Kristaus Žodžiai" su prieš tai Sol
veigos Palionienės maloniai nuteiku
siu Cesar Franck kūriniu vargonams 
- Preliudu, fuga ir variacijomis, op. 
18. Labai jau svajingas preliudas 
kaip upelis tekėjo, o fuga įtikino ne 
tik klausytojus, bet ir bažnyčios visą 
erdvę, kad šie vargonai turi didingą 
skambėjimą ir kad čia esama profe
sionalios vargonininkės. Kūriniui 
sugrįžus į pirminę temą ir pabaigoje 
kiek pavarijuojant, padarytas pras
mingas įvadas į „Septynių Kristaus 
Žodžių" kantatą, juo labiau, kai 
kūrinys buvo skirtas atlikėjos miru
siam vyrui - Sauliui Antanui Palio
nim - prisiminti. 

Religinė Dubois kantata para
šyta solistams - sopranui, tenorui ir 
baritonui, chorui ir orkestrui. Ra
šydamas šią kantatą, Dubois, pats 
neturėjo logiško plano, nes Kristaus 
partiją vietomis atlieka baritonas, 
vietomis tenoras. Keisčiausia, kai 
tuo pačiu baritonu atsiliepia vienas 
iš kartu ant kryžiaus kabėjusių gal
važudžių. Kiek mažiau progų tenka 
kantatoje pasireikšti sopranui, bet 
be soprano būtų pasigesta visiško 
koncertinio balanso. Soprano solo 
(šalia tenoro ir baritono) sumaniai 
įvestas Trečiame ir Septintame 
Žodžiuose. Kompozitorius dargi kan
tatai pridėjo labai gražų ir pras
mingą įvadą iš Senojo Testamento 
(Rūtos knygos), kurį atlieka taip pat 
sopranas. Kažkodėl, jau ir taip ne
daug solinio dainavimo turinti, so
prano solo partija buvo padalinta 
tarp dviejų dainininkių - Genovaitės 
Bigenytės ir Nidos Grigalavičiūtės. 
Bet, kaip minėta, logikos nebuvo ir 
pačiame kompozicijos plane... 

Gerai nuteikė 12 jaunų, šven
tiškai apsirengusių dainininkų, 
tvarkingai išsirikiavusių priešais 
altorių. Jų tarpe buvo ir visi keturi 
solistai. Nors buvo pasiekta daug 
darnaus tarpusavio skambėjimo, 
visgi dominavo sopranai, ant aukštų 

gaidų kiek ir forsuodami, o vietomis 
dėl gero bendro balanso neužteko 
dviejų chore esančių bosų skambėji
mo. Algimantui Barniškiui, daina
vusiam baritono solo, nebuvo įmano
ma tuo pačiu metu prisijungti prie 
choro bosų partijos. Pirmajame 
Žodyje, parėmus tenoro solo Linui 
Sprindžiui, pasigesta pirmos vyrų 
replikos „tolle!" (imkite!). Šiaip 
šiame Žodyje choras labai darniai 
praskambėjo, tik vargiai atitiko 
autoriaus numatytą tempą - „Alleg-
ro con fuoco" (gyvai, ugningai) ir dar 
pažymėtą dvigubu greičiu - „alla 
breve". 

Kantatą vargonais palydėjo 
Solveiga Palionienė su maža grupe 
instrumentalistų: Deborah Verdone 
- fleita, Jennifer Rooney - klarnetas 
ir Dainora Petkevičiūtė - smuikas. 
Reikia labai pasidžiaugti Solveigos 
Palionienės darbo vaisiais, paruo
šus instrumentines partijas, pasi
gėrėtinai surepetavus su instrumen
talistais, choru ir solistais. Šoninė 
vargonų pozicija, kur ji grojo ir iš kur 
turėjo vadovauti visam ansambliui, 
nebuvo jai labai palanki. Todėl 
reikia pripažinti visam ansambliui 
gero lygio muzikalumą, beveik sa
vanoriškai laiku įstojus ir atlikus 
kiekvienam patikėtą dalį. Solveigos 
paruoštas ir programos leidinukas. 
Greičiausiai dėl to, kad dauguma 
atlikėjų buvo nelietuviai, pasirinkta 
kantatos autoriaus originali - lotynų 
kalba. Todėl gerai, kad programose 
šalia lotyniško teksto yra ir lietu
viškai pacituoti Kristaus ištarti pas
kutiniai žodžiai nuo kryžiaus. Betgi 
faktas, kad soprano partiją dainavo 
dvi skirtingos solistės, prašėsi tin
kamo įrašo. 

Labai reikliai koncertui pasi
tarnavo muzikalumas solistų: sopra
no Nidos Grigalavičiūtės ir tenoro 
Lino Sprindžio, kurie lengvai „nar
dė" tarp savo solo ir choristo partijų. 
Gal dėl tos priežasties tenoro soli
niams pasažams vietomis pritrūko 
lygumo. Jie galėjo būti geriau iš
baigti. Algimantas Barniškis tokio 
sprindiško muzikalumo galėtų gal ir 
pavydėti, betgi jis su pagrindu ga
lėtų didžiuotis labai gražiu tembru, 
puikiausia dikcija ir švariai - be for
savimo - didingai paimtom aukštom 
gaidom Nukelta į 5 psl. 
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APIE SAKRALINES MUZIKOS KONCERTĄ 
Atkelta iš 4 psl. 
Gaila, kad be forsavimo an t 

aukštos gaidos įžangoje neapsiėjo 
Genovaitė Bigenytė, kas pakenkė jos 
likusiam labai gražiam dainavimui. 
Tokio forsavimo jau tės i ir choro 
sopranuose, kiekvieną kartą jiems 
„imant" aukštąjį „a-bemol". Visgi, 
reikia pripažinti, kad forsavimas yra 

geriau už detonavimą, ypač kai 
grubi minia tyčiojasi iš Kristaus ir 
siekia jį nukryžiuoti! 

Antrame Žodyje pasigedau tri-
jolinio akompanimento, kurio var
gonai neatliko, o jei jį grojo kiti ins
trumentai, jų nebuvo galima girdėti. 
Pasigedau ir skirtingos nuotaikos 
tarp atlaidaus Kristaus ir minios. Ir 

solistai, ir choras, atrodo, džiaugėsi, 
būdami taip arti vieni kitų, kad Pir
mas Žodis labiau priminė per saulė
lydį palei jūrą pasivaikščioti išėjusį 
laimingą jaunimą, negu nukryžiuoti 
pasirengusią minią. 

Iš instrumentalistų ypač vaiz
džiai akompanimentą papildė fleita 
Antrojo ir klarnetas Ketvirto Žodžių 
įžangose ir ilgi fleitos pasažai Šeš
tame Žodyje. Bet kai kur instrumen-

Solistai Linas Sprindys ir Algimantas Barniškis su choru. 

talistų intarpų galėjo būti daugiau, o 
smuiko partija kiek ryškesnė. Sep
tinto žodžio perkūnijos scena, vir
tuoziškai atl ikta vien vargonais, 
buvo gan tiksli ir įspūdinga. Gan 
išlygintais balsais visas sąstatas 
užbaigė kantatą choraline malda 
„Adoramus te, Christe". 

Kantatos dalis gražiai jungė 
sklandžiai Nerijaus Šmerausko pa
ruošti ir gera dikcija perduoti lietu
viški tekstai. Nors dėl kantatos tu
rinio rimties publika buvo paprašyta 
neploti, kocertui pasibaigus, publi
ka ir plojimu ir net atsistojimu 
gražiai įvertino menininkų pastan
gas. Koncertą rengė LB Lemonto 
apylinkė. 

Pilna bažnyčia kultūringos pub
likos pradėjo plojimu kviesti atli
kėjus, nes koncertas neprasidėjo 
laiku. Rengėjų vardu Stasė Jagmi-
nienė, nenaudodama mikrofono, aiš
kino dėl ko koncertas neprasidėjo 
laiku, tai tik dalis publikos galėjo 
girdėti, todėl didesnė dalis žiūrovų 
buvo nepatenkinti. Tokia renginio 
organizacija nepadėjo nei Pasaulio 
lietuvių centro, nei LB Lemonto sky
riaus įvaizdžiui, nes gerokai dvelkė 
provincialumu. 

Tokį religinį koncertą gal turė
tų ruošti lietuviškai ne Bendruo
menė, o misija ir jos neblogas cho
ras. Bet šį kartą, atrodo, gerai, kad 
nesiblaško, ir - šalia savo tiesioginio 
bažnytinio giedojimo - rimtai ruo
šiasi dalyvauti Dainų šventėje 
„Atsiliepk, daina!" Tad iki pasimaty
mo Dainų šventėje! 

Jono Maleiškos nuotr. 

Abu gavę kumščiu į nugarą, atsipeikėjo. Levas 
krūptelėjo ir įsmeigė akis į Abigailę, pastaroji 
žiūrėjo į jį ir laukė. Apgirtęs jaunuolis delsė, varty
damas akis: prieš jį sukosi medžių viršūnės, nuogi 
žmonės, gili duobė. Rankos sudrebėjo ir jis, nu
kreipęs vamzdį į šoną, graudžiai pamąstė: „Kodėl 
ji čia? Negi nebuvo progos pasislėpti?". 

Sutratėjo šūviai. Martynas ir Levas šaudė ak
lai, užsimerkę. Žmonės krito į duobę su per

šautomis galvomis, negyvi ar sunkiai sužeisti. Mo
terys, nenorėdamos matyti savo vaikų mirties, slė
pė juos už nugaros, ir sušaudytos, pirma jų krito į 
duobę. Penkiametis berniukas, pamatęs, kaip jo 
motina negyva įkrito į duobę, pravirkęs, žiūrėda
mas į Martyną, prašė: 

— Dėde, nešaudyk! Padėk ištraukti iš duobės 
mano mamą... 

Tankūs šūviai poškėjo, jų garsas užblokavo 
dėdžių ausis ir verkiančio vaiko prašymo niekas 
neišgirdo, nesugraudino ir kitų vaikų verksmas. 
Kulka pakirto berniuką ir, vargšelis, apsipylęs 
krauju, stačia galva krito ant motinos kūno. Motina 
sūnų priglaudė šaltame kape. 

Šūvių kraupus garsas sklido po visą apylinkę. 
Vaikai verkė, motinos glaudė mažylius prie krū
tinės, o peršautos krito į duobę kartu su dar gyvais 
vaikais. Iš duobės sklido graudus verksmas. 

Viena sutuoktinių pora, atsisveikindami bu
čiavosi ir peršauti, apsikabinę įvirto į duobę. Kita 
jaunavedžių pora stovėjo apsikabinę ir laukė savo 
eilės. Kulka jį pirmiau pervėrė ir jis pasviro į 
duobę, o jo jaunoji žmona, suklykusi gyva kartu su 
juo nėrė į duobę. Iš duobės sklido širdį veriančios 
aimanos ir dejavimai. 

Vokiečiai pasiskubino egzekutoriams į pagal
bą, taikydamiesi į duobę, iš automatų paleido ke
lias serijas šūvių, tuo pribaigdami viršuje gulinčius 
nelaiminguosius ir balsai nuščiuvo. Lavonai, kaip 
rąstai, gulėsi vienas ant kito. Duobė pilnėjo. 

„Į tokią duobę turėjo būti suguldyta visa lietu
vių tauta, — pamąstė Levas, aptemusia sąmone. — 
O kaip viskas apsivertė...". Levas pakėlė apdū-
mavusias akis į likusius gyvus. Prie duobės stovėjo 
dvi pagyvenusios žydės, senas vyras ir Abigailė. 
Mergina buvo sužeista į kairįjį petį. Dešine ranka 
suspaudusi kraujuojančią žaizdą, ji skausmingu 
žvilgsniu žiūrėjo į Levą. Žydaitės juodos, degančios 
akys išgąsdino jaunuolį, sutrikęs nuleido žemyn 
šautuvą. Jos skausmingas žvilgsnis su priekaištu 
klausė: „Už ką tu mane jauną žudai?" Levas 
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pamišusiomis akimis įsisiurbė į merginą. Jo vaiz
duotėje iškilo malonūs prisiminimai, kaip tais 
ramaus gyvenimo metais, jiedu šoko, kaip jis jaudi
nosi, apimtas aistros jausmo nuo jos švelnių rankų 
prisilietimo ir jo širdis ėmė smarkiau plakti, veidą 
išpylė šaltas prakaitas. Alkūne perbraukęs per 
šlapią kaktą, pasisuko į Martyną ir prislopintu 
balsu paprašė: 

— Tują prib... Aš negaliu... Jaučiu, tuoj apalp-
siu... 

— Tau jos gaila? — paklausė Martynas, apdu
jęs nuo parako tvaiko ir degtinės. Pažvelgęs į 
žydaitę, kreivai šyptelėjęs tęsė. — Suprantu tave, ji 
labai graži. 

Levas nieko neatsakė, pakėlė akis į Abigailę, 
kuri, tarsi atsisveikindama, nusišypsojo jam, 

rodydama baltus, lygius dantis. 
— Šaut! — užrėkė vokietis ir komanda nu

aidėjo medžių viršūnėmis. 
Martynas ėmė taikytis į Abigailę. Mergina ge

rokai nukraujavusi silpo, kojų keliai kaip guminiai, 
linko, galva nesilaikė ant kaklo, sviro į šonus. Jos 
tėvas Davidas jau gulėjo kape, jis savo kūnu užsto
jo dukrą. Kulka persmeigė jo širdį, o Abigailę sužei
dė į petį. Abigailė abejingu, gęstančiu žvilgsniu 
žiūrėjo į šautuvo vamzdį, nukreiptą į ją. Martynas 
sutriko, neišlaikęs jos juodų akių žvilgsnio, ir jo 
ranka sudrebėjo, jis nepajėgė net paspausti gai
duko. Iš Abigailės sužeisto peties tekėjo kraujas per 
visą šoną iki kelių, ji vis labiau sviro į priekį, dar 
kelias sekundes pasvirduliavo ir, praradusi sąmo
nę, krito ant dar šiltų kūnų. Vėjeliui pūstelėjus, 
merginos ilgos garbanos išsisklaidė, kaip išsilieję 
upės vandenys, apnuoginę jos jauną kūną, užklojo 
ją. Vokiečiai pribaigė likusius gyvus žydus, pa
matę, kad šaudytojai pavargo, jie vos ant kojų 
stovėjo. Juodas darbas buvo baigtas. 

Levas ir Martynas piktai nutrenkė šautuvus į 
šalį ir, paėjėję atokiau, sukniubo veidais ant žalių 

samanų. Vyrai, apsvaigę nuo parako tvaiko, šūvių 
trenksmo ir išgertos degtinės, jautėsi dvasiškai ir 
fiziškai išsekę bei tiek nusilpę, kad nepajėgė net 
kalbėti. Jiedu apie pusvalandį gulėjo ant žemės 
nejudėdami. Vokiečiai jiems netrukdė. Kareiviai 
patys užkasė duobę ir išaugusį didelį kapo kauburį, 
dar pamindžiojo savo auliniais batais, kaustytais 
geležimis. 

Baigę darbą, surinko šautuvus, abiem šaudyto
jams į švarko kišenes įbruko po tris šimtus 

doičmarkių ir, gargaliuodami vokiškai, plačiais 
žingsniais nuskubėjo prie pamiškėje stovinčio 
sunkvežimio. Stovėdami užsirūkė, paskui įlipo į 
kabiną, suburzgė variklis ir nuvažiavo dulkėtu 
keliuku. 

Sutemo. Juodame danguje sužybsėjo tūkstan
čiai žvaigždučių. Dangaus viduryje iš po debesų iš
plaukė mėnulio pilnatis, kurio sidabrinė šviesa bal
tai apšvietė varganą žemę. Miške suūbavo pelėda. 

Levas atsisėdo. Jį baugino šio naktinio paukš
čio nelaimę nešantis balsas, dvokiančiu paraku 
kumščiu patrynė patinusias akis ir, pažvelgęs į 
šventa ramybe alsuojantį dangų, atsiduso. Ne
norom žvilgsnis nukrypo į mėnulio šviesos užlietą 
didelį kapą ir sudrebėjo: jam pasirodė, kad kapas 
juda, tuoj prasivers žemė ir žmonės ims lipti iš 
duobės į paviršių.... 

Visą kūną persmelkė šalta srovė, pažiūrėjo į 
šalia gulintį kaimyną, kumščiu bakstelėjo Mar
tynui į pašonę ir paklausė: 

— Miegi? 
— Šlykštu, brolau, — kimiu balsu prašneko 

Martynas. — Burnoje kartu. Gal turi užsirūkyti? 
Levas pasikrapštė abejose kelnių kišenėse ir, 

ištraukęs pokelį cigarečių padavė ir pats vieną įsi
kando. Ranką įkišo į švarko kišenę, išėmė pinigus, 
pavartė ir spjovęs iškvošė pro dantis: 

— Šią naktį aš pragersiu šitus velnio pinigus. 
Martynas atsisėdo ir nusižiovavęs pasipurtė 

nuo krečiančio nakties vėsoko oro, tarė; 
— Ir mano švarko kišenėje šlama popieriniai 

vokiški pinigai. Perkūnas žino, ką su jais reikės 
daryti? — giliai atsiduso ir pridūrė. — Oi, kaip bus 
sunku gyventi po tokio darbelio... 

— Karas — ne kaukių balius. Žūva ne tik karei
viai, bet ir taikūs gyventojai. Žinoma, bus sunku gy
venti, bet reikės gyventi ir kovoti už Lietuvos lais
vę, — pasakė Levas, norėdamas kažkaip pasiteisin
ti ir apraminti bendrininką, brūkštelėjęs degtuką, už
degė kaimyno ir savo cigaretę. Bus daugiau. 
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PHsimintOS M e d i n i n k ų aukos Teisininkai: V. Uspaskichas negali valdyti Lietuvos 

Muitinės departamente surengtose vaišėse savo kūrybą skaito poetė Alma Karo-
s a i t ė . Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr 

Vilnius, balandžio 13 d. (ELTA) 
— Artėjančių Velykų proga prie kuk
laus vaišių stalo ketvirtadienį susė
do Muitinės departamento darbuoto
jai ir 1991 metų liepos 31 dieną Me
dininkuose žuvusių muitinės parei
gūnų artimieji bei vienintelis trage
dijos liudytojas Tomas Šernas. 

Muitinės departamento direkto
rius Rimutis Klevečka įteikė žuvusių 
pareigūnų ir Tomo Šerno šeimoms 
velykines dovanėles, vaikai rideno 
kiaušinius. 

„Kiekvieni metai vis toliau į 
praeitį gramzdina Medininkuose 
įvykusią tragediją. Tačiau tų įvykių 
atminimas visuomet gyvas artimųjų, 
vaikų, visos Lietuvos žmonių širdy
se. Džiugu, kad vis aukštyn stiebiasi 
Lietuvos pasienio poste žuvusių pa
reigūnų atžalos — sūnūs ir dukros, 

jų laukia viltinga ir graži Lietuvos 
ateitis", — kalbėjo R. Klevečka. 

Tokiuose susitikimuose, sakė 
Medininkuose žuvusių Lietuvos poli
cijos ir muitinės pareigūnų — Min
daugo Balavako, Juozo Janonio, Al
gimanto Juozako, Algirdo Kazlaus
ko, Antano Musteikio, Stanislovo 
Orlavičiaus bei Ričardo Rabavičiaus 
— artimieji, pajuntamas susitelki
mas ir ryžtas, kad teisybė bus gina
ma ir kad žudikai bus ne tik įvar
dyti, bet ir sulauks atpildo. 

Pasak T. Šerno, tragiškas Medi
ninkų įvykis mūsų Lietuvos patriotų 
krauju simboliškai nubrėžė Europos 
Sąjungos sieną. Iš to meto įvykių 
atstumo žvelgiant į mūsų šalies gy
venimą aišku, kad žmonių aukos ant 
Lietuvos laisvės aukuro nebuvo su
dėtos veltui. 

G. Kirkilas: koalicija gyvuos iki 
savivaldybių rinkimų kampanijos 

Vilnius, balandžio 13 d. (BNS) 
— Naujoji trijų partijų valdančioji 
koalicija turėtų išsilaikyti iki savi
valdybių rinkimų kampanijos pra
džios, prognozuoja vienas socialde
mokratų (LSDP) vadovų Krašto ap
saugos ministras Gediminas Kirki
las. 

Eiliniai savivaldybių rinkimai 
numatyti kitų metų pradžioje. Jų 
tiksli data dar nėra paskirta. 

„Kiekviena prasidedanti kam
panija yra iššūkis koalicijoms ir ypač 
tokioms nedidelėms, kurios turi ne
didelę persvarą kaip ši. Čia bus tam 
tikras iššūkis, kurį mes irgi galime 
praeiti, jei sugebėsime suderinti sa
vo pozicijas būsimuosiuose savival
dybių rinkimuose", — kalbėjo G. Kir

kilas. 
Iš Seimo pirmininko pareigų at

statydintas iš valdančiosios koalici
jos pasitraukusių socialliberalų va
dovas Artūras Paulauskas taip pat 
teigė, jog koalicijoje likusioms trims 
partijoms bus labai sunku dirbti. 

„Manau, kad šioje koalicijoje yra 
labai daug įtampų, į ją atėję su skir
tingais interesais, skirtingais tiks
lais politikoje ir tik labai didelėmis 
pastangomis ji gali būti išsaugota", 
— sakė A. Paulauskas. 

Paklaustas apie koalicijos part
nerių interesus ir jų skirtumus, A. 
Paulauskas patikslino: „Vieni ateina 
į politiką, kad tarnautų, kiti, — kad 
užsitarnautų, dar kiti — kad patar
nautų". 

Atkelta iš 1 psl . 
J i s š iam t iks lu i pasinaudojo 

savo tuomet turė tomis ūkio ministro 
galiomis ir tokiais savo veiksmais 
pažeidė Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo vals tybinėje tarnyboje 
įstatymo reikalavimus. 

Paže id inė ja į s ta tymus 

VTEK konstatavo, kad tuometi
nis ūkio ministras V. Uspaskichas, į 
verslo informacijos centrų, kurių da
lininkė yra Ūkio ministerija, valdy
mą į t raukdamas verslo s t ruk tūras 
neišvengė viešų ir privačių interesų 
konflikto ir pažeidė Viešųjų ir priva
čių interesų derinimo valstybinėje 
tarnyboje įstatymo reikalavimus. 

Priėmus šį VTEK sprendimą, V. 
Uspaskichas turėjo imtis veiksmų, 
kad nebeliktų viešųjų ir privačių in
teresų konflikto: a rba atsisakyti j am 
bei jo šeimai priklausančio verslo, 
arba atsisakyti dalyvavimo pri imant 
valdžios sprendimus, nes abu šie 
dalykai nesuderinami. V. Uspaski
chas pasirinko ne valstybės politiko, 
bet verslininko veiklą. 

Pol i t ikos a t s i s a k ė t ik 
formal ia i 

Tačiau, nors a ts i sakė valstybės 
politiko pareigų, V. Uspaskichas liko 
valdančiosios koalicijos narės Darbo 
partijos vadovu ir toliau aktyviai da
lyvauja Lietuvos valstybės valdyme. 
Pagal teisę, kaip pastebi žinovai, V. 
Uspaskichas, a ts isakęs valstybinės 
veiklos ir pasir inkęs verslą, ne tur i 
teisės toliau užs i imt i vals tybine 
veikla. Įs tatymas politinės partijos 
vadovo nepriskiria prie valstybės po
litikų. Vadinasi, V. Uspask ichas , 
kaip partijos vadovas, neturi teisės 
spręsti valstybės polit ikams priski
riamų klausimų. 

Lietuvos Konstitucijoje įtvirtin
tas teisinės valstybės principas, be 
kita ko, reiškia, kad asmuo, nule
miantis valstybei bei visuomenei 
svarbius sprendimus, tur i laikytis 
nustatytų skaidrumo bei atskaito
mybės reikalavimų. Asmuo negali 
motyvuodamas tuo, kad tėra versli
ninkas, nepaisyti valstybės tarnybos 
etikos ir skaidrumo principų, ir kar-

* Kauno „Žalgirio"-A- Sabo
nio mokyklos" vaikinų krepšinio 
komanda pergale pradėjo aštuo
nių komandų turnyrą Ispanijoje, 
ketvirtadienį 103:62 sutriuškinusi 
Salonikų „Aris" (Graikija) koman
dos jaunuosius krepšininkus. 31 taš
ką nugalėtojams pelnė ir 11 kamuo
lių po krepšiais atkovojo Vladimir 
Štimac. 22 taškus į varžovų krepšį 
įmetė Vytenis Jasikevičius, 15 — An
drius Aleksandrovas, 12 — Vilman
tas Dilys. 

* Akvilei Stapušaitytei nepa
vyko patekti tarp šeš io l ikos pa
jėgiausių Olandijoje vykstančio 
Europos badmintono čempionato 
moterų vienetų varžybų dalyvių. 

Trečiadienį pirmajame rate 21:14, 
21:10 nugalėjusi prancūzę Claudina 
Barnig iš Prancūzijos, ketvirtadienį 
šešioliktfinalyje A. Stapušaitytė 
10:21, 9:21 pralaimėjo Suomijos ats
tovei Anu Nieminen. 

* Vietą atkrintamosiose NBA 
varžybose užsitikrinusi Žydrūno 
Ilgausko Cleveland „Cavaliers" 
komanda trečiadienį reguliariojo se
zono rungtynes išvykoje 73:96 pra
laimėjo absoliutiems čempionato lai
mėtojams Detroit „Pistons" krepši
ninkams. Lietuvis į aikštelės šeimi
ninkų krepšį įmetė 10 taškų, atkovo
jo 8 kamuolius, blokavo 2 varžovų 
metimus, triskart suklydo bei surin
ko dvi pražangas. 

tu su valstybės politikais valdančioje 
koalicinėje taryboje spręsti valsty
binės valdžios ir valdymo klausimus. 
Tokius valstybinius klausimus gali 
spręsti t ik atsakomybės, skaidrumo 
ir ištikimybės Lietuvos Respublikai 
re ika lav imams įsipareigoję asme
nys, pr imena teisės ekspertai. 

Turi ne te i sė ta pranašumą 

V. Uspaskichas, kar tu būdamas 
ir verslo atstovu, ir naudodamasis 
į taka politiniams sprendimams val
dančioje koalicijoje, turi pranašumą 
prieš sąžiningus verslininkus, kurie 
laikosi verslo veiklos atskyrimo nuo 
politinės veiklos principo. Toks pra
našumas nesuderinamas su Konsti
tucija, kur i leidžia tik garbingą kon
kurenciją, pastebi žinovai. 

Tyrimo išvadose pabrėžiama, 
kad valstybės politikai, pareigūnai, 
kiti valstybės tarnautojai tur i atsi
žvelgti į faktą, kad V. Uspaskichas, 
pirmenybę suteikdamas savo verslo 
interesams, pats atsisakė valstybės 
politiko ir bet kokių kitų pareigų, 
kurios reikalauja prisiekti ištikimy
bę Lietuvos Respublikai. 

Šią aplinkybę ignoruojantys ir 
kar tu su V. Uspaskichu politikos bei 
valstybės valdymo klausimus spren
džiantys valstybės politikai ar kiti 
valstybės tarnyboje dirbantys asme
nys nusižengia Konstitucijai ir Vie
šųjų ir privačių interesų derinimo 
valstybės tarnyboje įstatymui. 

Negal i būti lobistu 

Lietuvos teisė nus ta to būdą, 
kaip asmuo, nesantis valstybės poli
t iku ir neužimantis kitų valstybinių 
pareigų, gali dalyvauti valstybės po
lit ikams ir valdžios institucijoms pri
imant sprendimus. Tai yra lobistinė 
veikla, tačiau V. Uspaskichas kol kas 
negali būti nė lobistu. 

Pagal Lobistinės veiklos įstaty
mą, lobistu negali tapti buvęs valsty
bės politikas, valstybės pareigūnas, 
valstybės tarnautojas ar teisėjas, jei
gu iki prašymo įtraukti į lobistų są
rašą pateikimo dienos nesuėjo vie
neri metai po to, kai pasibaigė jo ka
dencija ar įgaliojimai arba jis buvo 
atleistas iš šių pareigų. 

Premjeras: reikia atsižvelgti į 
Rusijos įspėjimą 

Vilnius, balandžio 13 d. (BNS) 
— Premjeras Algirdas Brazauskas 
pripažino, kad Lietuva privalo atsi
žvelgti į Kremliaus įspėjimą Lietu
vos Vyriausybei dėl „Mažeikių naf
tos" akcijų išpirkimo iš „Jukos" san
dorio. 

Interviu A. Brazauskas ketvirta
dienį sakė, jog Rusijos teisingumo 
ministras yra įspėjęs, kad lėšos, su
mokėtos už 53.7 proc. „Mažeikių 
naftos" akcijų, tur i patekti ne kam 
kitam, o didžiausiam „Jukos" kredi
toriui Rusijoje — valstybiniam susi
vienijimui „Rosneft". 

„Mes, žinoma, negalime neįver
tinti šitų dalykų", — teigė Vyriausy
bės vadovas. J i s pripažino, kad bū
tent tai labai apsunkina Vyriausy
bės ir „Jukos" derybas. 

„Visiškai a iškūs kai kurių Ru
sijos institucijų, kur ioms „Jukos" 
yra prasiskolinęs, interesai — kom
panijoms 'Rosneft' ir 'Jugansknefte-
gaz', kuri įeina į 'Rosneft', įsiskolini
mai siekia daugiau nei 2 mlrd M e 
nų. Jie turi interesų ir pretenzijų, 

kad tie kreditai būtų padengti iš 54 
proc. akcijų pardavimo. Todėl kyla 
klausimas, kaip tuos pinigų srautus 
pasukti kažkur iš Londono Maskvos 
link", — kalbėjo A Brazauskas. 

Rusijos valdžios kontroliuojama 
„Rosneft" yra pagrindinė „Jukos" 
kreditorė, jos reikalavimu Maskvos 
teismas yra uždraudęs parduoti „Ju
kos" tur tą užsienyje. Šis sprendimas 
kol kas negalioja už Rusijos ribų, kol 
jo nepatvirt ins Olandijos arba Lie
tuvos teismas. 

A. Brazauskas teigė vis dar turįs 
vilties, kad trečią parą Paryžiuje dir
bantys Lietuvos derybininkai atveš 
vienos iš derybų šalies — „Jukos" 
patvirtiną sutartį. Tačiau A. Bra
zauskas nesitiki, kad sandoris bus 
baigtas iki Velykų. 

Je i „ Jukos" šią savai tę pa
tvirtintų sutartį , Vyriausybė ją pasi
rašytų tik po to, kai jos projektui gal
būt jau kitą savaitę pritartų Vyriau
sybė ir suteiktų ati t inkamus įgalioji
mus ūkio ministrui Kęstučiui Dauk-
šiui. 
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Pasaulio naujienos 

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

Teismas klausėsi šiurpių garso 
įrašų „United Airlines" lėktuve 

Alexandria , balandžio 13 d. 
(„ReutersTBNS) — Kaltinamojo dėl 
rugsėjo 11-sios teroro aktų byloje 
prisiekusieji trečiadienį išgirdo, kaip 
tą dieną Pennsylvania laukuose nu
kritusio užgrobto „United Airlines" 
lėktuvo keleivis, likus kelioms minu
tėms iki katastrofos, ragino kitus pa
dėti užgrobti piloto kabiną bei įveik
ti pagrobėjus, nes ,jei mes to nepa
darysime, mes mirsime". 

Chaotiškas paskutines 30 skry
džio minučių ir bergždžią mėginimą 
atgauti lėktuvo kontrolę įgarsinantis 
įrašas pirmą kartą viešai buvo pade
monstruotas prisiekusiųjų žiuri, ku
ri turi nuspręsti, ar vienam iš rug
sėjo 11-sios teroro aktų sąmoksli
ninkų, Zacarias Moussaoui, turi būti 
skiriama mirties bausmė. 

Z. Moussaoui neparodė emocijų, 
kol nuščiuvusi teismo salė klausėsi 
pagrobėjų, kaip manoma, turėjusių 
nukreipti lėktuvą į Kapitolijaus kal
vą ar Baltuosius rūmus, bei keleivių, 
mėginusių jiems sutrukdyti. 

Įraše buvo girdėti šauksmai ir 
trenksmai, kovos ir smūgių garsai, 
taip pat neįvardyto įgulos nario mal
davimas: „Meldžiu, meldžiu, mal
dauju, tik neskriauskit manęs. Ne
noriu mirti". 

Z. Moussaoui, atsilošęs kėdėje, 
žvelgė į ekraną, kuriame buvo pa
teiktas grafinis pagrindinių piloto 
kabinos prietaisų vaizdas ir kaip jis 
kito, lėktuvui artėjant prie žemės. 

Z. Moussaoui, kuris prisipažino 
priklausąs „ai Qaeda" ir yra vienin
telis asmuo, apkaltintas dėl rugsėjo 
11-sios teroro išpuolių, taip pat prisi
pažino kaltas dėl šešių kaltinimų są
mokslu. Prisiekusieji turi nuspręsti, 
ar jis turi būti nuteistas myriop, ar 
praleis likusį gyvenimą kalėjime. 

Skrydžio metu kai kurie kelei
viai telefonu sužinojo apie kitus tris 
lėktuvus, New York įsirėžusius į Pa
saulio prekybos centro dangoraižius 
bei VVashington nuniokojusius Pen-
tagon. Numanydami, jog ir jų lėktu
vo pagrobimas yra šių teroro iš

puolių dalis, kai kurie keleiviai nu
tarė pasipriešinti pagrobėjams. 

JAV apygardos teisėja Leonie 
Brinkema nusprendė, kad garso įra
šas bus pademonstruotas tik teismo 
salėje, tačiau jo stenograma bus iš
platinta. 

Garso įrašas prasideda, kai vie
nas pagrobėjas — kaip manoma, lėk
tuvą pilotuoti ėmęsis Ziad Jarrah, 
pranešė: „Kalba kapitonas, prašau, 
sėskitės. Lėktuve yra bomba, todėl 
sėskitės". 

Po šio pranešimo girdėti garsai, 
iš kurių panašu, kad pagrobėjai dar 
galynėjosi su pilotais ir viena lėktu
vo palydove. 

Pagrobėjai šaukė: „Sėsk, sėsk, 
sėskis, sėskis". Nenustatyti įgulos 
nariai šaukė: „Ne, ne, ne, ne" ir 
„Meldžiu, meldžiu, maldauju tik ne
skriauskit manęs. Nenoriu mirti". 

Praėjus beveik šešioms minu
tėms po grumtynių pradžios, vienas 
iš pagrobėjų pasakė: „Tvarka. Bai
giau". 

Maždaug 9 vai. 58 min. pagrobė
jai pastebėjo, jog keleiviai ima maiš
tauti. Kažkas arabiškai paklausė: 
„Kažkas vyksta? Grumtynės?" Kitas 
pagrobėjas atsakė: „Taip". 

„Stumk", sušuko žmogus už pi
lotų kabinos durų, veikiausiai kalbė
damas apie vežimėlį. „Į kabiną. Jei 
mes to nepadarysime, mirsime", — 
sakė balsas. 

Lėktuvą pilotuojantis pagrobė
jas pradėjo lėktuvą smarkiai siū
buoti į šonus, o kitas pagrobėjas ara
biškai šaukė „Dievas visų didžiau
sias". 

Po to įraše buvo girdėti kritimų 
ir trenksmų garsai, kuriuos perrėžė 
dūžtančios stiklo ir lėkščių garsas. 

„Jie nori Čia įsiveržti, — kalbėjo 
pagrobėjas. — Laikyk, laikyk iš vi
daus, laikyk iš vidaus". 

Pagrobėjai pasitarė, gal jau lai
kas sudaužyti lėktuvą, tada dar ke
letą kartų nuskambėjo „Dievas visų 
didžiausias", o 10 vai. 03 min. ryto 
lėktuvas rėžėsi į lauką. 

Australijos premjerą užklupo 
nemalonumai dėl Irako 

Sydney, balandžio 13 d. („Reu
ters "/BNS) — Australijos ministras 
pirmininkas John Howard pareiškė 
žinojęs, kad Saddam Hussein pažei
dinėjo sankcijas, tačiau jis neturėjo 
informacijos, ar su tuo buvo susiju
sios ir Australijos kompanijos. 

J. Howard davė parodymus ofi
cialiam tyrimui, kuriame aiškina
masi dėl pranešimų, jog šalies mo
nopolinė kviečių eksportuotoja AWB 
Ltd. S. Hussein vadovaujamam Ira
ko režimui numanomai sumokėjo 
milijonus dolerių kyšių. 

2005 metų Jungtinių Tautų 
ataskaitoje pateikiami įtarimai, kad 
AWB buvo viena iš daugiau kaip 
2,000 pasaulio įmonių, Saddam vy
riausybei per JT valdytą programos 
„nafta už maistą" sąskaitą pervedė 
1,8 mlrd. dolerių kyšių. 

„Viešai buvo žinoma, kad Irakas 
apgaudinėjo programą 'nafta už 

maistą'. Aš žinojau, kad Saddam mo
kėjo apeiti programą", — sakė J. Ho-
ward per Sydney vykusį tyrėjų po
sėdį. 

Ministro pirmininko parodymai 
priminė ankstesnius jo užsienio ir 
prekybos ministrų liudijimus. Pa
reigūnai teigė nematę 2000-2004 
metais siųstų diplomatinių telegra
mų, kuriose įspėta apie AWB galimai 
mokamus kyšius. 

J. Howard yra pirmasis Austra
lijos premjeras liudijęs oficialiam ty
rimui nuo tada, kai 1983 metais Bob 
Hawke teko aiškintis šnipinėjimo 
skandale. 

AWB buvo viena iš įmonių iš 66 
šalių, įskaitant JAV, Rusiją, Pran
cūziją, Vokietiją bei Šveicariją, ku
rios paminėtos JT pranešime, tačiau 
Australija kol kas yra vienintelė iš 
šių valstybių pradėjusi oficialiai tirti 
pateiktus įtarimus dėl kyšių. 

EUROPA 

MINSKAS 
Baltarusijos prezidentas Alek-

sandr Lukašenka pasiūlė parlamen
tui vėl paskirt i šalies ministru pir
mininku Sergej Sidorski, kuris va
dovauja vyriausybei nuo 2004 metų. 
Šalies vyriausybė, kaip reikalauja 
konstitucija, atsistatydino, kai A. 
Lukašenka buvo išrinktas trečiajai 
prezidento kadencijai. Šalies parla
mentas tvirtina ministro pirmininko 
kandida tūrą prezidento teikimu. 
Artėjant rinkimams A. Lukašenka 
sakė, kad nereikalaus smarkiai at
naujinti vyriausybės sudėtį, atsi
žvelgdamas į Baltarusijos ekonomi
nius laimėjimus per pastaruosius 
trejus metus. 

TALINAS 
Estijos prezidentas Arnold Ru-

utel, trečiadienį lankydamasis Ida 
Viruma apskrityje, užsiminė, kad 
neketina kelti savo kandidatūros 
valstybės vadovo r inkimams, per 
kuriuos balsavimas vyks parlamen
te. Per apsilankymą Tartu universi
tete A. Ruutel buvo paklaustas, „ar 
jis gali būti t a rp 12 įvairių partijų 
pasiūlytų kandidatų". A. Ruutel pa
žymėjo, kad jeigu parlamentui ne
pavyks išrinkti prezidento, prisi
jungs rinkikų kolegija. „Man jau pa
kankamai daug metų, labai gerai, 
jeigu bus iškelta jaunesnės kartos 
atstovų, kuriuos par lamentas pa
rems per balsavimą", — sakė jis. 

BERLYNAS 
Vokietijos te ismas ketvirtadienį 

už sesers nužudymą dėl garbės vie
nam turkų kilmės vyrui paskyrė de
vynerių metų laisvės atėmimo baus
mę, tačiau dėl dalyvavimo sąmoksle 
rengiant šią žmogžudystę išteisino 
du jo brolius. 23 metų Hatun Surucu 
buvo nušau ta praėjusiais metais, 
kai stovėjo autobusų stotelėje vie
name Berlyno priemiestyje. Jos 
žmogžudystė sukrėtė Vokietiją ir pa
skatino karš tas diskusijas apie kon
servatyvią musulmonų imigrantų 
bendruomenę, nepritampančią prie 

likusios visuomenės. Broliai Surucu 
manė, kad sesuo užtraukė jiems ne
garbę, kai palikusi pusbrolį, už ku
rio buvo prievarta ištekinta, nutrau
kė ryšius su savo turkų-kurdų kil
mės šeima ir kar tu su savo penkerių 
metų sūnumi pradėjo gyventi nepri
klausomą gyvenimą. 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusijos prez identas Vladimir 

Putin per ryšio seansą su Tarptau
tine kosmoso stotimi (TKS) sakė, jog 
kada nors laisvalaikiu nuskris į kos
mosą. Tai jis pareiškė sveikindamas 
kosmonautus ir visus šios šakos dar
buotojus su profesine švente — Kos
monautikos diena. Į šiuos preziden
to žodžius 13-osios pagrindinės eks
pedicijos TKS vadas Pavel Vinogra-
dov atsakė, kad kosmonautai su ma
lonumu priims V. Putin į savo būrį. 
Prezidentas pažymėjo, kad ne vieną 
dešimtmetį Rusija pirmauja raketų 
ir kosmoso technologijų srityje. 

AZIJA 

TOKYO 
Pyongyang pasiryžęs atnaujinti 

derybas del savo branduolinės pro
gramos, jeigu JAV panaikins areštą 
sąskaitoms, įšaldytoms Makao ban
ke, pareiškė Šiaurės Korėjos vyriau
siasis atstovas šešių šalių derybose 
Kim Kye-Gwan. JAV siekia užkirsti 
kelią veikti bankams, kurie įtariami 
tuo, kad padeda Pyongyang atlikti 
neteisėtas operacijas, t a rp jų — 
plauti pinigus ir padirbinėti Ameri
kos valiutą. 

KARACHI 
Aukštas „ai Qaeda" operatyvi

ninkas, kaltinamas dėl 1998 metų 
JAV ambasadų Afrikoje sprogdini
mo, tapo vienos Pakistano kariuo
menės operacijos taikiniu ir kaip, 
manoma, buvo nukautas. Egipte gi
męs sprogmenų žinovas Abdul Rah-
man Al-Muhajir buvo trečiadienio 
naktį surengtos operacijos tikslas. 
Manoma, kad A. R. al-Muhajir buvo 
vienas iš daugelio Muhsin Muša 
Matwalli Atwaho, kaltinamo dėl iš
puolių prieš JAV ambasadas Ke
nijoje ir Tanzanijoje, slapyvardžių. 
Už jo galvą buvo paskelbta penkių 
milijonų dolerių premija. 

jS**rt 
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Krovimu gabenimas * * t %įįįj* 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. ^ ^ * Į į j j 

Air Freight 
r T 1 Automobiliu pirkimas bei 

j siuntimas i visas pasaulio šalis 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

I Packa Trucking 

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas j namus Lietuvoje. Latvijoje. 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje. 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

JoHet.IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
wv̂ w.oerterto(3ufgefyan(±yBasthealn.Gom 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų.pūslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St.. Kenosha, Wl 53142 
(262) 948-6990 

Chiropraktika ir 
manualinė terapija 

Amber 
Health 
Center 

Telefonas (708)239-0909 
• Manualinė terapija 
• Chiropraktika 
• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 

Dr. Vilija R. Kerelytė 
Chiropraktikos gydytoja 

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463 

SJ 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

Healthy Cor.nection 
CNropracfc & Rehab Orte 

Manualinė ir fizinė terapija, sporto traumų-
specialistė, nugaros, kaklo ir sąnarių 

gydymas, galvos skausmai ir migrenos, 
artritas, dietos ir vitaminų patarimai. 

16547 W. 159 Street 
Lockport, iL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerklės 
ligos 

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D. 
SUSAN T. LYON, M.D. 

Ausų, Nosies, Gerklės Ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

7350 W. College Drive, Suite 208 
Palos Heights, IL 60463 

Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-233-5630 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOLOGAS-ŠJFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 1271h St Ste 200 

Lemont IL 60439 
630-7194799. 

Priklauso Good Samaritan, Central DuPage, 
Edward ir Elmhurst ligoninėms. 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos paga BUS 'arimą 

Dr. VILIUS MiKAITIS 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. JUSTYNA STENCELE 

Šeimos dak ta ra i ir chirurgai 
10811 W. 141™* St Oriand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Cornmunity Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst IL 60126 

630-941-2609 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERFfl DALIAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAKV. RANA.MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir 
gydymo specialistai 

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

Akiu ligų specialistai 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

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

Tel. (773) 884-7960 

Dr. ELIGIjUS LEUS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St, Lemont, IL 60439 
1051 Essington Rd. #200 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-723-1854 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VT23NAS, M.D., SC. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ĮVAIRŪS" 

* Moteris pirks darbą senų žmonių prie
žiūroje Downers Grove ir aplinkiniuose 
rajonuose. Tel. 708-369-1298 

* Moteris ieško senelių priežiūros darbo su 
grjžimu namo. Patirtis, rekomendacijos. 
Darbą atlieka su meile ir sąžiningai. Tel. 
773-332-8153 

* Vidutinio amžiaus moteris ieško senelių 
priežiūros darbo. Turi patirties, vairuoja, 
kalba angliškai, legalūs dokumentai. Galiu 
pakeisti pastoviai sava 'galiais ir švenčių 
dienomis. Tel. 708-601-3755, 708-403-
0793 Rima 

KAS BENDRA TARP 
MOTERŲ IR LAPIŲ? 

Vyrų smegenys vidutiniškai sve
ria apie 1.25 kilogramo, o moterų 
smegenų svorio vidurkis maždaug 
šimtu gramų mažesnis. Paprastai 
mokslininkai tokį skirtumą aiškina 
skirtingu smegenų tankių ir pana
šiais argumentais. Tačiau kai kurie 
tyrimai siūlo visiškai naują, o kartu 
ir neįtikėtiną hipotezę. 

Atrinkdavo 
ramiausius 

1959 metais rusų genetikas Di-
mitrij Belijev pradėjo ilgalaikį eks
perimentą. Juo mokslininkas siekė 
lapes paversti naminiais gyvūnė
liais. Pradėjęs nuo visiškai laukinių 
lapių narvuose, jis atrinkdavo drau
giškiausius ir ramiausius palikuo
nis, ir leisdavo jiems poruotis tar
pusavyje. 

Eksperimentui prireikė beveik 
50 metų. 35 kartos laukinių lapių 
palikuonys tapo meilūs ir draugiški 
žmogui gyvūnai, savo elgesiu labai 
primenantys šunis. Naujai išvesto
sios lapės vizgino uodega, reikalavo 
dėmesio, buvo paklusnios, lojo pa
našiai į šunis ir karpė ausimis. 

Pasirodo, Dimitrij pavyko per 
beveik 50 metų atlikti tai, ką su 
vilkais pavyko padaryti per nepaly
ginti ilgesnį laiką. Pasirodo, prijau
kinti vilkus ir iš jų išvesti šunis 
prireikė maždaug 10,000 metų. 

Smegenys svėrė 
mažiau 

Buvo pastebėtas įdomus dalykas 
— išvestųjų lapių smegenys svėrė 
mažiau negu laukinių jų gentainių. 
Ta pati tendencija pastebima ir su 
kitais gyvūnais. Naminių šunų, 
kačių, avių ir kiaulių smegenys sve
ria maždaug 25 proc. mažiau negu jų 
laukinių gentainių. Pats tokios ten
dencijos mechanizmas lieka paslap
timi. 

Mokslininkė Elena Jazin su sa
vo kolegomis iš Upsala universiteto 
Švedijoje atliko tyrimą, kuris buvo 
aprašytas moksliniame žurnale 
„Current Biology". Tyrimo metu 
buvo pastebėta, kad iš 30,000 lapių 
smegenų genų 40 laukinių ir pri
jaukintųjų lapių genų skyrėsi. Dar 
išsiaiškinta, kad naminių gyvūnų 
įtampos hormonų kiekis kraujyje yra 
mažesnis negu laukinių, o antiįtam-
pos hormonų — mažesnis. 

Tačiau, ar nebūtų per drąsu 
sakyti, kad per tūkstančius žmogaus 
gyvenimo metų vyrai rinkdavosi 
ramesnes ir švelnesnes moteris po-
ravimuisi ir tokiu būdu jas prijauki
no"? Tuo tarpu moterys pasirinkda
vo atkaklesnius, stipresnius ir 
„laukinesnius" vyrus. 

Įdomu tai, kad per pastaruosius 
tūkstančius metų abiejų lyčių žmo
nių kaukolės mažėja. Tai perša iš
vadą, kad žmonės tampa „naminiai", 
o dėl to jie, neprarasdami genų skir
tumų, mažina savo smegenų tūrį. 

Susiklostė dėl istoriniu 
aplinkybių 

Dar viena hipotezė, kurią 1985 
metais iškėlė biologas Robert Tri-
vers. Jis teigia, kad egzistuoja 
tiesioginis ryšys tarp gyvūno sme-
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genų dydžio, rūšies socialinių grupių 
ir santykių tinklo dydžio tarp grupės 
narių. 

Vyrai ir moterys priklauso skir
tingoms socialinėms sferoms. Spė
jama, kad vyrai, kaip genčių vadai 
ar kitokių grupių vadovai, patirdavo 
daugiau socialinio bendravimo per 
visą evoliucijos laiką. 

Bet kokiu atveju mažesnis sme
genų dydis gerina emocinį suma
numą. Naujų tyrimų duomenimis 
įrodyta, kad prijaukintosios lapės 
geriau suvokia žmogaus duodamas 
komandas negu laukinės jų gimi
naitės. Pavyzdžiui, naminės lapės 
instinktyviai suvokia žmogaus, ro
dančio į kokį nors objektą, ženklą. 
Pamačiusios tokį signalą, naminės 
lapės imasi objektą tyrinėti. Tuo 
tarpu laukinės lapės nepajėgia su
prasti, ko iš jų norima. Socialinis su
manumas dar labiau padidinamas, 
kai poruojami individai pasižymi 
mažesniu baimingumu ir polinkiu į 
įtampą. 

Reikšti drąsias išvadas — 
nesaugu 

Be abejo, tarp gyvūno kūno ir jo 
smegenų dydžio taip pat yra propor
cija. Žmonių gyvenimas paremtas 
hareminėmis tendencijomis, todėl 
moterys yra smulkesnės už vyrus. 
Taip pat ir jų smegenys. Tačiau ar 
tai turi kokios nors reikšmės? 
Mokslininkas Paul Irving iš Man-
chester universiteto kartu su Uls-
terio universiteto mokslininku Ri-
chard Lynn teigia, kad vyrai dažniau 
pasižymi itin aukštu intelekto koefi
cientu nei moterys. 

Tačiau intelekto koeficiento pa
tikrinimai iki šiol yra labai kontro
versiški ir priklausomi nuo sociali
nių bei kultūrinių faktorių, tad 
reikės dar mažiausiai 50 metų, kad 
galėtumėme patvirtinti tokią moks
lininkų hipotezę. Dar daugiau — 
mes nepakankamai žinome apie 
smegenų funkcionavimą, kad galė
tume daryti patikimas išvadas iš 
šiame straipsnyje aprašytų tyrimų ir 
stebėjimų. 

Kai kurie mokslininkai (savaime 
suprantama — vyrai) nedrįsta dary
ti tokių išvadų. Juolab, kad turime 
Harvard universiteto prezidento 
Laurence Sommers pavyzdį. Moks
lininkas prarado savo darbą po to, 
kai bandė įrodyti, jog moterys nepa
jėgios pasiekti tokių pačių protinių 
aukštumų, kaip vyrai. 

„Klaipėda" 

http://JoHet.IL
http://www.illinoispain.com
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KAS SKRENDA Dantų gydytojai 
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PAUKŠČIŲ TAKU? 
LIBERTAS KLIMKA 

Nuskaidrėjus vakarop pavasa
riškai padangei, o mėnuliui tik 
augant į pilnatį, naktį dar ryškiai 
žėri žvaigždės. Pasidairykime vaka
ro žarose Sietyno... Astronomai šias 
žvaigždes vadina Plejadėmis, padri
kuoju spiečiumi Tauro žvaigždyne. 
Senoviniuose žvaigždėlapiuose spie
čius yra tarsi šio miško galiūno 
širdis. Lietuviškoje tautosakoje tai 
dažniausiai minimos žvaigždės. Ir 
vis malonybiškai - broleliu. Kuo 
žemiau saulei nusileidus Sietynas 
matyti vakaruose, tuo arčiau žem
dirbio darbų pradžia. Štai kodėl jo 
pavadinimas susijęs su sėja! Kai 
spiečius įeis į vakaro žaras, bus pats 
laikas pradėti pavasarinę orę. Todėl 
priežodis ir sako: „Sietinėlis pažare -
jautelis vagoje". Dangaus šviesulių 
pažinimas, astronomijos pradmenys 
ir buvo reikalingi kalendoriui susi
daryti; kiekviena civilizacija vis 
savaip, pagal savo gyvensenos būdą 
spręsdavo šį uždavinį. Žvaigždžių ir 
žvaigždynų pavadinimuose - gili 
kultūrinė žmonijos atmintis. 

Dar pavasarėjančiame dangaus 
skliaute galima suspėti pasigrožėti 
Paukščių Tako juosta. Vėliau ilgos 
sutemos visiškai ją išblukins. Mūsų 
tautos mitologijoje ir senojoje pasau
lėžiūroje Paukščių Takui tenka ypa
tinga vieta. Paukščiai pavasarį juo 
parskrenda iš dausų. Pavasarį iš ten 
grįždami, parneša į gimtinę pasiilg
tąja šilumą. Ir išties Tako kryptis 
vakarais maždaug atitinka žąsų ir 
gervių virtinių kelius. 

Dausos mitinėje vaizduotėje -
tai amžinosios vasaros Dievo sodas. 
Dausose Dievas priglobia po mirties 
žmonių sielas, žinoma, jei šie laikėsi 
jo duotųjų teisingumo, gailestingu
mo, meilės artimam priesakų. Ne
abejotina, kad mūsų tolimi protėvai 
iš įvairių-baltų genčių jau buvo 
suvokę gamtos absoliuto įdėją. Tai 
atspindi ir žynių hierarchija: kuriant 
valstybę Šventaragio slėnyje at
našaudavo Krivių Krivaitis. Prieš tai 
buvo įkurta bendra baltų genčių 
šventykla Ramovė nadruvių žemėje 
- tarp Prūsų ir Lietuvos. Tikėtina, 
kad lietuviai ir krikštą būtų priėmę 
ne 1387 metais, bet žymiai anks
čiau, jeigu jų krikštyti nebūtų at
vykę Kryžiuočių ordino riteriai. Ir 
„krikštijo" bemaž 200 metų kardu 
bei ugnimi... 

Žuvusių kovose lietuvių, ir kitų 
baltų genčių žmonių vėlės, manyta, 

patekdavo į dausas; ir tuo pačiu 
keliu, kuriuo skrenda paukščiai. To
dėl senovėje Paukščių Takas galėjo 
būti Vėlių keliu vadinamas. Pasak 
archajiškųjų tikėjimų, gyvųjų dar
buose ir žygiuose dalyvauja ir mirę 
gentainiai. Netgi žodis „vėliava" 
karių pulko reikšme siejamas su 
vėlėmis. Paukščių Tako įvaizdis tau
todailėje - Pasaulio Medis, pasaulė-
rėdos modelio ašis. 

O kas pasakojama apie Paukš
čių Taką kitose tautose? Bene visi tie 
mitai turi laiko atspalvį, yra susiję 
su kalendoriumi. Paukščių Taku 
žvaigždžių juostą, taip pat vadina 
estai, suomiai, Kolos pusiasalio 
gyventojai saamiai. O altajiečiai 
sako, kad tai — Laukinių žąsų ke
lias. Gi astronomų žvaigždėlapiuose 
skliautu nusidriekianti balzganoji 
juosta įvardyta Pieno Keliu. Pasak 
graikų mito, kūdikėlis Heraklis, 
kuriam užaugusiam bus lemta atlik
ti didžius žygdarbius, įkando savo 
žindyvei į krūtį. Ir ištryškęs pienas 
nutekėjo per visą dangų. Graikai 
perdėm vertino savo herojų žygius, 
prilygindami dievų darbams, įam
žindami danguje tarp žvaigždžių. Šis 
pavadinimas žinomas ir Baltijos 
pakrantėje: latviai juostą vadina 
„Pieną Celš". Tačiau ir Pieno Keliu 
skrenda paukščiai; tai ryškiausi 
žvaigždynai - Gulbė ir Erelis. 
Paukščiu, tik trumpasparniu, galėjo 
būti įvardyta ir Kasiopėja, Žemaiti
joje gavusi Jojikėlio ar Jukštandžio 
vardą. 

Kečua genties indėnai, gyve
nantys Peru aukštikalnėse, žvaigž
džių juostą vadindavo „upe". Žiemos 
saulėgrįžos rytmetį ten Paukščių 
Takas nusidriekęs iš pietvakarių į 
šiaurės rytus; kaip tik tuo metu pra
sideda lietingasis periodas. Taigi 
saulė teka ir vanduo upe teka... Ka
lifornijos indėnai iš liuzenjo genties 
pasakoja, kad jų protėviai nupynė 
tinklą, norėdami Saulę užmesti į 
dangų. Triskart bandė, kol pataikė į 
rytų pusę. Tada tas tinklas ir liko 
danguje. Po mirties juo vėlės keliau
jančios į amžinybę. Indėnų papro
čiuose tinklas pinamas iniciacijų -
jaunuolių įšventinimo į vyrus apei
goms. Kad išbandžius jų miklumą: 
turėdavo peršokti nuo akmens ant 
akmens, neįkliūdami į jo akis. 

Tolimųjų Rytų tautos - kinie
čiai ir vietnamiečiai juostą irgi vadi
na upe ir sako, kad ji esanti Gel
tonosios upės dangiškasis atspindys. 
Vasarą kulminuoja ryškesnė Paukš-

DR. JOVITA KERELIS 
DANUI GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 
DR. AUŠRINE SCHNEIDER 

DANUI GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
WillowbrooR, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

4635 W. 63 St.;Chicago 
Tel. 773-735-7730 

10 S. 640 S. Khgay Hwy, Wtowrjrook 
Tel. 630-323-5050 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127th Str. 
Suite 101, Lemont, IL 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M. SALIKUS 
Dantų gydytoja 

38 Oak Creek Plaza 
Mundelein, IL 60060 
Tel. 847-949-7300 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA Ė CEPELĖ, DD.S. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VJ. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

4817 W. 83 St, Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L PETREIKIS 
DANUI GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys danus už prieinamą kairią. 
Susitarimui kabėti angitškai arta lietuviškai. 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

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

Tel. 630-571-2630 

čių Tako dalis, tada į žemę prap
liumpa liūtys. Apie šios upės atsira
dimą pasakojama tokia meilės legen
da. Ant žemiškosios upės kranto ki
tados piemuo ganęs buivole. Ir pa
matė, kaip iš dangaus nusimaudyti 
nusileido septynios deivės. Ten 
aukštybėse jos audė šilkų juostas -
vaivorykštes. Deivių grožis, o ypač 
jaunėlės, apstulbino piemenį. Bui-
volės patartas paslėpė jos rūbus. 
Deivei teko pasižadėti tekėti už 
piemens - lygiai kaip žvejo dukrai 
Eglei už žalčio. Šeimyninė laimė tru
ko tol, kol dangaus valdovė pasigedo 
savo geriausios audėjos ir jos nuos
tabiai išaustų šilkų. Nors jau buvo 
gimę sūnus ir dukra, deivei liepta 
sugrįžti į dangų, vėl sėsti audimo 
staklėsna. Buivole nelaimingąjį vyrą 
pamokė ką daryti. Jai jau atėjęs 
laikas mirti, - tegu piemuo nulups 
odą, apsisiaus ja kartu su vaikais -
taip ir nukeliaus dangun. Danguje 
įsimylėjusieji tapo ryškiomis žvaigž
dėmis. Europiečiai jas vadina Altai-
ru' ir Vega. Tačiau valdovė sidabro 
lazdele perskyrė porą, nubrėždama 
dangaus upės vagą. Tik kartą me
tuose, 7-ojo mėnesio 7-ą, dieną, jiems 
leidžiama pasimatyti. O ir tik tada, 
jei viso pasaulio šarkos pastato virš 
putotų vandenų tiltą iš savo ilgų 
uodegų. Pagal mėnulio kalendorių 
tas laikas atitinka rudens pradžią. 
Dažnai pasitaiko gražus oras; lyg 
„bobų vasara" pas mus - ir šarkos 
gali tą tiltą pastatyti. Tada rytiečiai 
švenčia „7 seserų dieną": piemenys iš 
vasaros ganyklų pargena galvijus, 
moterys ruošia šiltus rūbus žiemai. 
Mūsų senoviniuose kalendoriuose 
spalis juk taip pat vadintas septin-
tiniu, skaičiuojant nuo pavasario... 

Vengrijoje, Mažojoje Azijoje ir 
Armėnijoje Paukščių Takas vadina-

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetine chirurgija. 

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

mas Šiaudų keliu, mat derlius buvo 
vežamas iš laukų dangaus vežimu, -
o tai Didieji Grįžulo Ratai. Taigi ir 
šiuose kraštuose pavadinimas sieja
mas su rudens darbais. 

Sibiro tautelių medžiotojai 
Paukščių Taką mato kaip slidžių 
vėžę: dangiškasis medžiotojas visą 
naktį vaikėsi stebuklingą elnią, 
visomis kryptimis palikdamas šliū
žes. O tas Elnias - tai vėlgi Didieji 
Grįžulo Ratai. 

Romantišką meilės legendą apie 
Paukščių Taką pasakoja ir estai. 
Linda - dangaus valdovo duktė -
atstūmė jaunikius -Mėnulį, Šiau
rinę žvaigždę, Saulę. Jos širdį pa
vergė tik Šiaurės pašvaistės die
vaitis. Tačiau tas, palikęs nuosta
bias vestuvių dovanas, prapuolė ir 
prapuolė. Laukia savo išrinktojo 
danguje Linda; jos baltą šalį plevena 
vėjas; ta kryptimi skrenda ir 
paukščiai... 

Šiandien žinome, kad Paukščių 
Takas - tai mūsų galaktika, sudary
ta iš 250 milijardų žvaigždžių. Tai 
milžiniškas besisukantis diskas iš 
spiralinių vijų su sferiniu bran
duoliu. Galaktikos skersmuo -
100.000 šviesmečių. Mūsų saulė su 
planetomis prigludusi vienoje iš vijų, 
arčiau pakraščio, nuo centro nuto
lusi per 30.000 šviesmečių. Galak
tikos kilmė, raida ir daugelis jos 
ypatybių dar nėra pilnai ištyrinėti. 
Tuo užsiima ir Lietuvos astronomai. 
Apie mokslines Galaktikos proble
mas profesorius Vytautas Straižys 
yra parašęs knygą „Paukščių Ta
kas". Tačiau kiekvienam artimi iš
lieka garsiojo filosofo Imanuelio 
Kanto žodžiai: „Du dalykai nepaliau
ja mane stebinti: žvaigždėtas dan
gus virš galvos ir morales dėsnis 
žmoguje..." 
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LIETU V ĮKAITAI STUTTHOFO KACETE 
PILYPAS NARUTIS 

Prieš 63 metus, 1943 m. kovo 16 
d., Lietuvą okupavusi Vokietija, 
įsakė atrinkti 50 — Lietuvos įkaitų 
ir išvežti juos į Stutthofo kacetą 
sunaikinimui. 

Berlyno įsakymu, areštus vykdė 
GeStaPo — (Geheim- Staats-Polizei 
— Vokietijos slaptoji policija). GeS
taPo, neradusi keturių įkaitų namu
ose, į Stutthofą išvežė iš viso 46 Lie
tuvos įkaitus). 

Naciams paskelbus visoje Lie
tuvoje jaunų vyrų mobilizaciją, nus
tatytą registracijos dieną vyrai ne
pasirodė. Atėjo į registracijos punk
tus tik keliolika invalidų arba su 
atleidimo pažymėjimais — sergančių 
•ar turinčių atit inkamus tarnybinius 
pažymėjimus, atleidžiančius nuo 
paėmimo į kariuomenę. 

Berlynas labai užsirūstino: įsa
kė areštuoti 50 tuo metu pačius įžy
miausius Lietuvos asmenis — kul
tūrininkus, vadus, buvusius to meto 
tautos viršūnėse asmenis — iškiliau
sius inteligentus visuomenininkus. 
Berlynas turbūt tikėjo, kad to meto 
įžymiausiuosius areš tavus t au ta 
išsigąs ir paklus... 

Hitleriui pradedant karą prieš 
Sovietų Sąjungą, Lietuva nusprendė 
pasinaudoti proga atgauti laisvę ir, 
dar neįžengus Vokietijos kariuo
menei į Lietuvą, jau pogrindyje prieš 
sovietinį okupantą susiorganizavo 
Lietuvos Aktyvistų frontas (LAF), 
lietuvių tauta sukilo. Vokiečiams 
dar neįžengus į Kauną, Lietuva 
pasiskelbė esanti nepriklausoma ir 
pristatė Laikinąją vyriausybę. 

Visiems lietuviams sukilus, 
Raudonoji armija galvotrūkčiais 
pradėjo bėgti iš Lietuvos taip, kad 
Vokietijos kariuomenė vos suspėjo ją 
vytis. Bet už Lietuvos ribų prieš 
Raudonąją armiją Vokietijos ka
riuomenės, „Drang nach Osten" 
veržimasis į Rytus sulėtėjo, Nacinė 
Vokietija, Reicho kariuomenės ver-
žimuisi rytų fronte sulėtėjus nus
prendė mobilizuoti Lietuvos vyrus. 

Pagal tarptaut inę konvenciją, 
okupantas neturi teisės okupuotame 
krašte skelbti mobilizacijos. Bet 
Vokietija nepaisė jokių tarptautinių 
įsipareigojimų ir paskelbė Lietuvos 
vyrų mobilizaciją. 

Tačiau įsteigti mobilizacijos 
punktai visoje Lietuvoje buvo tušti, 
nors ten viliojimui buvo duodamas 
maistas, gardumynai ir net degti
nė... 

Berlynas nustebo ir pajuto visos 
Lietuvos vieningumą. Lietuviai vy
rai Vokietijos mobilizacijai nesidavė, 
viliojamuose punktuose net nepa
sirodė. Aiškiai, visa Lietuva Vokie
tijos skelbtai mobilizacijai vieningai 
pasipriešino. 

Nacių vadovybės pyktis tuoj 
viešai pasireiškė: GeStaPas atrinko 
ir areštavo įžymiausius to meto 
Lietuvoje žmones, kaip kerštą, nus
prendęs juos sunaikinti Stutthofo 
koncentracijos stovykloje (sutrum
pintai vadinamoje — kacetu). 

Tikrai, per pirmąsias dvi sa
vaites 11-kai Lietuvos įkaitų grupės 
žmonių Stutthofe buvo nukankinti . 
O visi kiti buvo jau įrašyti ir paskir
ti į paliegėlių kolonas — varomi ir 
mušami vos vos bepaėjo. 

Prof. Balys Sruoga šią įkaitų 
grupę pavadino klipatais: klipatų 
minia — į kurią ir jį patį, kaip ir pro
fesorių Jurgutį naciai įjungė su
naikinimui. 

Lietuvoje esantys giminės ir 

Pilypas Narutis 
Jono Tamulaičio nuotr. 

artimieji, patyrę apie paimtų Lie
tuvos įkaitų staigią mirtį, pradėjo 
Lietuvoje dar labiau bruzdėti. Vo
kiečių įstaigas ypač paveikė grasini
mai, kad visa Lietuva boikotuos 
maistu: Vokietijai ir Vokietijos ka
riuomenei maisto neduos. 

Vokietija pabūgo. Ir ne tik Vo
kietija, bet ypač Vokietijos kariuo
menės vadovybė pradėjo baimintis, 
kad sumenkėjus maisto produktų 
tiekimui iš Lietuvos, maisto stoka 
fronte kariaujantiems kariams bus 
labai jaučiama ir tai jiems pakenks. 

Lietuva tuo metu buvo Vokie
tijai ir jos kariuomenei maisto aruo
du: kiaušiniai, sviestas, bekonai bu
vo „stambi atrama" ir ne tik ka
riuomenei, bet ir badaujančiai Vo
kietijai. Vokietija ėmė baimintis ga
limo maisto produktų sumažėjimo, 
todėl kiek atleido Stutthofe kalin
tiems Lietuvos įkaitams varžtus: 
išjungė juos iš sunkiųjų darbų ko
lonų ir priskyrė prie lengvesnių arba 
raštinės darbų. Tuo būdu Lietuvos 
įkaitų grupėje mirties grėsmė su
mažėjo. Bet mirtis tik sumažėjo: 
mirties angelas Stutthofo kacete liko 
nuolatinis politinių kalinių paly
dovas. 

2003 m. kovo 16 d., po 60 metų, 
prisiminiau tas šviesias Lietuvos 
asmenybes, kaip prof. Balį Sruogą, 
kuris susirietęs barako kamputyje, 
nuolat klaikiu žvilgsniu lydėjo savo 
besilpstančius draugus. Prisimenu ir 
prof. Vladą Jurgutį, kurį mes vadin
davome vaikščiojančia enciklopedija, 
dėl jo nuostabios atminties. Mačiau 
ir kaip jo jėgos silpsta. 

Ypač susidraugavau su kun. St. 
Yla, su kuriuo vienoje siauroje 
lovytėje kartu miegojau. Kad galė
tume gulėti ir užmigti, mums reikėjo 
kartu verstis nuo vieno šono ant ki
to. Bet be šito vargo kun. Stasiui 
Ylai dar neleido miegoti kaliniai, 
visą naktį prašydami klausyti jų iš
pažinties. Prie kun. Stasio Ylos, kaip 
ir prie kun. Alfonso Lipniūno, vienas 
po kito rikiavosi kaliniai, prašėsi 
išklausyti išpažinties... 

Visi mūsų profesoriai, kunigai, 
advokatai, ministerai, pulkininkai, 
konsulai ir kiti iškilieji asmenys, 
būdami Lietuvos įkaitais Stutthofe, 
nuostabiai kantriai ir tyliai kentėjo, 
visi tvirtai vienas kitą rėmė, viens 
kitam talkino, vienas kitą globojo ir 
vienas kitam padėjo. 

Dar nuostabiau, kai prisimenu 
Stutthofo akademiją. 

Akademija? Kas tai? — gali 
klausti ne vienas dabar. 

Aš esu tą akademiją — Stutt
hofo akademiją — baigęs. Į 
klausimą: „Kas tai?" — paaiškinu. 

Stutthofo akademija — buvo 
aukščiausių mokslų akademija, ku
rią vakarais po sunkių darbų su
sirinkę vedė kvalifikuoti, įžymiausi 
Lietuvos profesoriai, istorikai, poli
tikai, advokatai, aukštų kvalifikaci
jų kariškiai . J i e visi tarpusavyje 
dalinosi žiniomis, mintimis ir svars
tymais. Tai nebuvo atsi t ikt iniai 
pokalbiai, bet organizuotai prave
damos, akademinio lygio diskusijos. 
Tų pokalbių organizatoriumi ir pra-
vedėju beveik nuo la t buvo teisi
ninkais kpt. Jonas Noreika. 

J . Noreika, tu rėdamas aplink 
save ger iaus ius Lietuvos akade
mikus, pas inaudodamas tos aka
demijos puoselėtojo prof. Jurgučio 
atmintimi ir išmintimi, suorganiza
vo paskaitų ciklą. 

Kpt. J. Noreikai pirmininkau
jant , buvo diskutuojama svarbiau
sios to meto kul tūr inės aukštųjų 
mokslų temos: apžvelgiamos moksli
nės temos rūpimais Lietuvai, lietu
vių tautai , valstybei ir visai Europai 
svarbiais mokslo srityje bei politiko
je, klausimais. 

Rytinė Europa j u k buvo nukrau
javusi nuo bolševikų, o vakarinė — 
tuo metu kraujavo nuo nacių. Kiek
vieno profesoriaus pas isakymas 
būdavo sug laus ta i pakar to jamas 
santraukomis. 

Aš, kaip studentijos atstovas, 
beveik jaučiausi sėdintis Vytauto 
Didžiojo univers i te to auditorijoje: 
galėjau ne tik klausyti , bet ir klaus
ti, ir būti išklausytas, galėjau disku
tuoti. Man tai buvo aukšto kultū
rinio lygio paskaitos — tolygios uni
versiteto paskai toms. 

Ypat ingus dvas inius susikau
pimus pravesdavo kun. Stasys Yla ir 
kun. Alfonsas Lipniūnas. Tai buvo 
mokslinio pobūdžio apžvalgos, reli

giniai apmąstymai istorinėmis Kris
taus laikų, viduramžių ir naujųjų 
laikų temomis. 

Iš tos Lietuvos įkaitų grupės 
nelabai seniai JAV mirė prof. Mečys 
Mackevičius, Lietuvos Laikinosios 
vyriausybės teisingumo ministras, 
sulaukęs 98 metų ir palaidotas 2002 
m. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 
Čikagoje. 

Man, įkaitų grupės jauniausia
jam, manau, tenka pareiga pris
tatyti visuomenei visus tuos iškiliuo
sius Lietuvos mokslininkus, vadus, 
kurie tyliai ir kantriai nešė savo 
sunkią dalią Stutthofe taip, kaip tik 
lietuvis gali kentėti, bet priešui — 
Lietuvos okupantui, niekad nepa
taikauti. 

Vėliau, po trejų metų (1944 m.), 
naciai atgabeno į Stutthofo kacetą ir 
prijungė prie Lietuvos įkaitų grupės 
Plechavičiaus armijos štabo kari
ninkus, kurie pasipriešino naciams, 
norintiems dar kartą Lietuvos vyrus 
mobilizuoti. 

Boikotuojantys mobilizaciją, 
aukštieji Lietuvos karininkai buvo 
areštuoti ir atvežti į Stutthofą. 

Generolas Plechavičius labai 
narsiai pasipriešino Vokietijos no
rams mobilizuoti Lietuvos vyrus, 
neleido jų naudoti Vokietijos frontui 
atstatyti. Plechavičius ir jo štabas 
buvo areštuoti: pik. Urbonas ir kiti 
karininkai buvo atvežti į Stutthofą. 

Kacete kentėjusių ir laisvę išvy
dusių parašytos knygos apie Stutt
hofo kacetą ir ten kankintus lietu
vius: prof. Balio Sruogos — „Dievų 
miškas"; prof. kun. Stasio Ylos — 
„Žmonės ir žvėrys", angliškai — 
„Priest in Stutthof; istoriko dr. A. 
Kučinsko (Gervydas) „Už spygliuotų 
vielų", prof. M. Mackevičiaus „Atsi
minimai iš Stutthofo". 

Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo bažnyčioje Marųuette Parke 
2006 m. balandžio 9 d., sekmadie
nį, buvo aukojamos Mišios už 
Stutthofo kacete kentėjusį prof. kun. 
Stasį Ylą. 

¥ Q1 
&1 

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. 

T A D P R A Š O M E A P S I L A N K Y K I T E ! 
6 3 1 2 S. Harlem Ave. 

Summit, IL 60501 
Dirbame: I — IV 10 vai.r. - 1 0 vai. v, 

V — V I 10 val.r. - 12 vai. v. 
VII 10 val.r. - 9 vai. v 

Informacija telefonu 708-594-5622 

Pas mus rasite platų asortimentą lietuviškų prekių, 
valgių išsinešimui bei alkoholinių gėrimų! 

Taip pat pr i imame užsakymus įvairiom progom! 

Sio mėnesio special — l ietuviška Starką S23.99! 
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Susipažinkime — šokių kolektyvas 
„Suktinis" 

Renginiuose akylus žiūrovai jau 
pastebėjo naują šokių kolektyvą 
„Suktinis". Jų grakštus, gerai chore-
ografiškai pastatytas šokis scenoje 
gražiai žiūrisi. Kas tie suktiniečiai? 
Kaip jie susibūrė \ šią grupę? 

Viskas prasidėjo maždaug prieš 
metus. „Visada norėjau šokti, o ir 
supantys draugai gyveno tuo pačiu. 
Vis pakalbėdavom, kad būtų gera 
turėti savo kolektyvą. Gavau pasiū
lymą greitai surinkti šokėjų grupę. 
2005 m. vasario 1 d. keturios poros 
susirinkome į pirmąją repeticiją, o 
vasario 26 d. turėjome pirmąjį sa
vo pasirodymą kaimo kapelos „So
džius" antrojo gimtadienio kon
certe", — pasakojo Salomėja Striži-
gauskienė, Vilniaus konservatorijoje 
įsigijusi choreografijos specialybę. 
Salomėją palaikė Vidmantas Striži-
gauskas. Nors pats nebūdamas pro
fesionalus šokėjas (baigė Šiaulių 
pedagoginį institutą), visaip stengėsi 
palaikyti jos idėją. 

Po pirmojo koncerto, o ir vėliau, 
į kolektyvą atėjo daug naujų narių. 
Šiuo metu „Suktinyje" sukasi 23 
šokėjai. Jokių naujų narių priėmimų 
vadovai nedarė, tiesiog šokėjai su
žinodavo apie šią šokių grupę vieni 
iš kitų. „Tai veikė, kaip žaidime 
'sugedęs telefonas', — juokiasi Sa
lomėja. — Buvo ir tokių, kurie į re
peticiją atveždavo draugus ar drau
ges, o patys sėdėdavo salėje, kol po 
keletos repeticijų įsidrąsino ir patys 
pradėjo šokti". Taip pamažu šokėjų 
gretos augo, šokio piešinys gražėjo. 
Šokėjus jungia draugystė, didelis 
jaunimo entuziazmas, noras ben
drauti ne tik repeticijų metu, bet ir 
po jų. „Suktinis" savo pasirodymais 
atkreipė žiūrovų dėmesį. Juos ėmė 
kviesti į įvairius renginius, jie šoko 
Lietuvių operos gegužinėje, kun. R. 
Adomavičiaus kunigystės 10-mečio 
paminėjime, Joninėse. Apie naują 
šokių grupę"sužinojo „Lietuvos Vy
čiai" įkūrėjas Frank Zapolis ir jo 
šokių vadovė Lydia Ringienė. „Suk
tiniui" buvo pasiūlyta šokti kartu su 
„Lietuvos Vyčiais", bet šokėjai nu
tarė, kad jie nori šokti tik savo ko
lektyve. Prieš Naujuosius — 2006 — 
metus Frank Zapclis pakviečia 
„Suktinį" kartu su „Vyčiais" koncer
tuoti Čikagos Mokslo ir industrijos 
muziejuje kasmet rengiamame Ka
lėdiniame pasirodyme. Tai buvo pir
mas toks svarbus naujo kolektyvo 
pasirodymas. Šokėjai j am ruošėsi su 
didžiule atsakomybe, negailėdami 
savo laiko. Kaip sako „Suktinio" va
dovė, j iems tada labai padėjo nuošir

di „Lietuvos Vyčių" šokių kolektyvo 
vadovė Lydia Ringienė. Jos padrą
sinimo žodis, patarimai buvo labai 
reikalingi „Suktiniui". 

Šokių grupės vadovai dėkingi ir 
Irenai Rutkauskienei, ir Rasai Pos-
kočimienei, kurios taip pat neatsi
sakė padėti kolektyvui, žengiančiam 
pačius pirmuosius ir sunkiausius 
žingsnius. 

Šokėjai pakviečiami atsakingam 
koncertui Vasario 16-osios minė
jime. Po šio koncerto jau visa Čikaga 
kalbėjo apie labai gerai šokantį ko
lektyvą. „Mes anksti supratom, kad 
Amerikos lietuvių publikai reikia 
naujų, įdomių, kuo nors išsiskirian
čių šokių. „Mes neturime rodyti 
'verkiančios' Lietuvos, todėl visi 
mūsų šokiai linksmi, gyvi. J u k ir 
mūsų kolektyvo nariai — studentiš
kas jaunimas", — sako „Suktinio" 
vadovė. Dalis kolektyve šokančių 
šokėjų yra šokę Lietuvos kolektyvuo
se: Klaipėdos „Vijurke", Panevėžio 
„Grandinėlėje", Šiaulių ,Saulėje", 
Žemės ūkio akademijos šokių kolek
tyve. Keletas šokėjų anksčiau y ra 
šokę „Lietuvos Vyčiuose". Šiuo metu 
„Suktinyje " šoka Vaida Indriliūnas, 
kuri yra baigusi Klaipėdos univer
sitetą. J i yra profesionali chore
ografė ir padeda vadovei pastatyti 
šokius. Kolektyvo vadovai džiaugiasi 
ir garsios Lietuvoje choreografės 
Zitos Rimkuvienės iš Panevėžio vieš
nage Čikagoje. Atvykusi į Čikagą, ji 
pastatė keletą naujų, Čikagos pa
dangėje dar nešoktų šokių. Aišku, ja i 
nebuvo lengva, kaip nebuvo lengva 
ir šokėjams, kai per vieną repeticiją 
reikėjo pastatyti vieną šokį. Bet 
visiems tas darbas buvo naudingas, 
nebuvo jokio nepasitenkinimo. Vie
ną iš šokių — Mažosios Lietuvos šokį 
„Gumbinė" pagal Mačiulskio chore
ografiją, Z. Rimkuvienė pastatė spe
cialiai „Suktiniui". Šis senas šokis 
kilęs iš Gumbinės vietovės, kur 1714 
metais buvo pakrikštytas lietuvių 
raštijos pradininkas Kristijonas 
Donelaitis. 

Šokėjai ne tik šoka, repetuoja. 
Iškyla daugybė buitinių, organi
zacinių dalykų. Didžiausi rūpesčiai 
gula ant vadovų — Salomėjos ir 
Vidmanto pečių, bet jie džiaugiasi, 
kad jaunimas yra visada pasiruošęs 
padėti, netgi pasirodymus suorga
nizuoja patys. Pati opiausia proble
ma šiuo metu — koncertiniai kostiu
mai. Lyg šiolei kai kurie šokėjai juos 
skolindavosi, bet vadovai įsitikinę, 
kad nuo gegužės mėnesio visi šokėjai 
turės naujus kostiumus. Tai jau-
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„Suktinio" šokėjai kaimo kapelos „Sodžius" gimtadienio šventėje. 

nimui didelės finansinės išlaidos, 
nes pas is iū t i kost iumą kainuoja 
brangiai , m a t reikia įdėti daug 
rankų darbo. Šiuo metu kolektyvui 
kostiumus siuva kostiumų dizainerė 
Auksuolė Kišonaitė, kuri daug metų 
Lietuvoje siuvo taut inius drabužius 
ir yra „aprengusi " daugelį Lietuvos 
kolektyvų šokėjų. Aišku, „Suktiniui" 
reikėtų rėmėjų, nes kolektyvas tik
rai turi ką parodyti žiūrovui. 

Nepaisant „buitinių" rūpesčių, 
šokėjų nuotaikos geros. „Mes su Vid
mantu dažnai juokaujam, kad mūsų 
jaunimui neduok pavalgyti, t ik duok 
pašokti. Tuo džiaugiamės ir mano
me, kad žiūrovai tą jų norą Šokti irgi 
mato", — sako S. Strižigauskienė. 

Prasidėjo antriej i kolektyvo 
veiklos metai . Ir nors oficialus gim
tadienis turėjo būti dar vasarį, savo 
gimtadienį „Suktinis " švęs rugsėjo 
mėnesį, kai po vasaros atostogų visi 

bus pasiilgę lietuviškos vakaronės. 
Šokėjai mano, kad šis koncertas — 
bus dar viena kolektyvo tradicija, 
šalia naujų kolektyvo narių krikš
tynų, pirmą kartą koncerte šokusio 
nario pasveikinimo. Galbūt tradicija 
taps ir iškylos į gamtą. Pernai su
ruoštoje iškyloje nedalyvavo tik 
viešėję Lietuvoje. 

„Esame nusiteikę dirbti. Savo 
reper tuarą norime papildyti kuo 
įdomesniais šokiais, kad žiūrovui, 
žiūrinčiam mūsų pasirodymą, būtų 
sunku išsėdėti vietoje. Kaip ir visi 
šokių kolektyvai norim kuo daugiau 
koncertuoti ir t ikimės dalyvauti 
2008 m. JAV rengiamoje Šokių šven
tėje. Svajonių turime ir daugiau, bet 
šį kartą apie jas nekalbėsiu",- at
sisveikindama sakė „Suktinio" 
vadovė Salomėja Strižigauskienė. 

Laima Apanavičienė 
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VILNIUS 2006 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 
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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.vytJstours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280 

E-mail: pencylar@comcast.net 

Brone Barakauskienė tei. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS PARDUODA DRAUDIMO PASLAUGOS 

D rakė 
Dkį 

lt Again! 

5 S.Prospect. Clarendon 
Hills. Ulines 60514 

Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 
Fax 
630-325-7010 

Profesionalus 
. asmeninis 
patarnavimas. 

Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės į 

Drake Reartor 

GREIT PARDUODA 
.Tu: ^ First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

GnMfc 23 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 

Oak Lawn, Illinois 60453 
Business 708-423-9111 

Voice Mail 708-233-3374 
Fax 708-423-9235 

Pager 312-707-6120 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

P A S K O L O S N E K I L N O J A M A M 
T U R T U I . P E R F I N A N S A V I M A S 
skambinti 
INTERNATIONAL TRADING INC 
prezidentui GEDIMINUI ZAREMBAI 
TEL. 6 3 0 9 1 5 8 8 6 5 

•M — I ___—^^—^_ 

Audrius Mikulis 
1st Choice Real Propertys 

Tel.: 630-2054262~ 
E-mail: amikulis@usa.com 

(vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

I 
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ĮVAIRUS 

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

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

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

Mindaugas 
651-343-0286 Cell 

mindaugas.m.bubliauskas@weiisfargo.com 
a, v\rvvw.wmm.com/we$tstpaulbrancbmn.,<,.,v.,-

l8BWlfu*uj'uįoUwwwWv:..........>.v.v.-..:-:-;^':.^.^-... ...•.. . 
Neslėpkite manęs nuo jūsų draugų ir 
Mūsų finansuojamų paskolų: 

• Visokios kredito istorijos 
• CDMP - Community Development 

Mortgage Program 
Paskola be paskolos draudimo: 
$200,000 @ 6.5% = 

• Pirmo namo pirkimas 
• Atostogų namo pirkimas 
• $0 Down 
• Statybų finansavimas 
• Komercinių statybų finansavimas 

.autctradeu$acom 

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES. 

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ! 
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192 

Always Wlth Flowors 
* įvairios tropinės gėlės 
* Gėlės visom progom, gėlės \ Lietuva, 
* Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
* Vestuvinės ir proginės kompozicijos konsultacijos - nemokamos) 
* Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
* Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
* Bažnyčių, pokyiių salių ir stalu dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

: 1120 S. State St., Lemont, IL 
8015 VV 79 St., Justice, IL 

Nemokamas te l . 888 594^6604 
Pristatome Čikagoje , jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje. 

w w w . a l w a y s w i t h f l o w e r s . c o m 
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K. LAUKAIČIO NATŪRALUS MEDUS 
ir lietuviška arbata apsaugo visus nuo 

slogos ir negerovių. Medaus galima 
gauti lietuviškose krautuvėse ir po 

pamaldų PL centre, Lemonte. 
Tel . 6 3 0 323 5 3 2 6 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

MARQUETTE 
PHOTO | 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

patogiu „lay-away" planu. 
Atliekame visus foto 1 
aboratorijos darbus. 

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

8 v.r. iki 4 v.p.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

ĮVAIRUS 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

SIŪLO DARBĄ 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

LN-HOME CARE FOR ELDERLY. 
Come-go, live-in. Good pay. Mušt 
speak English. have work permit. 

drivers license and car. 
Call Comfort keepers 

847-215-8103 

M a i n t e n a n c e V V o r k e r s 
Sought for window cleaning position 
w/Servke Building Maintenance, Inc. 

to work in the suburbs. $ 10/hr to 
start, some English req'd. Drivers lic. 

& vehiele a mušt. Advancement & 
inerease vvages based on exp. 

Call 6 3 0 - 5 3 0 - 5 1 0 8 , 
someone will call you back. 

«, . .« . * 
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STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

r « B . a B « a « a a a a a * B a f 
STATE FARM INSURANCE 

Automobilio, namų, 
gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL 

708-423-5900 

NAMŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

AMBER CONSTRUCnON Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

„siding", atliekami cemento, 
„plumbing" bei kiti namų 

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedae CUcago, H_ 60629 
Prekyba, rstaiavrimas, aptarnavimas 

— Licensed — Bonded— Insured 
FREE 

ESTIMATE 

7 dienos 
per savaitę 

773 778-4007 
773 531 1853 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings", 

„soffits", „decks", „gutters",plokšti ir 
„shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912 

MOKESČIŲ PASLAUGOS 

Pildau TAX 
(pajamų mokesčių) formas. 

SUVEDU BUHALTERINE APSKAITĄ. 
TVARKAU ĮVAIRIUS 

FINANSINIUS REIKALUS. 
Gediminas Pranskevičius 

3805 N.Seeley 
Chicago. IL 60618 
Tel. 773.935.0472 

PARDUODA 

Parduodamas „Condominium" 
Pasaulio lietuvių centre, 
2 miegamieji, 2 tualetai, 

kampinis. 
Tel. 312-876-9687 

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

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 
• Aplankykite mūsų svetaine. — www.racinebakery.com 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p. 

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

mailto:amikulis@usa.com
mailto:mindaugas.m.bubliauskas@weiisfargo.com
http://www.alwayswithflowers.com
http://www.racinebakery.com
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VVESTERN UNION MONEY TRANSFER 

Sumažintas pinigų pervedimo į 

Lietuva 

j 

nuo 

99 

SIŲSKITE DABAR! 
SIUNČIAMA SUMA 

0,01$-100,00$ 

100,01$ - 200,00$ 

200,01 $ - 300,00 $ 

300,01 $ - 400,00 $ 

400,01 $ - 500,00 $ 

Nuo 500,01 $ 

PERVEDIMO MOKESTIS* 

2#j2y5# «b 

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

5 /o nuo pagrindinės sumos 

M 

PINIGINĖ PERLAIDA 

* 

Naudojantis „VVestem Union" 

paslaugomis pinigus paprastai jau 

po kelių minučių**galima atsiimti 

visose agentūrose Lietuvoje! 

Norėdami gauti 
daugiau informacijos, skambinkite 

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

MOKĖJIMO PASLAUGOS IŠANKSTINIO MOKĖJIMO PASLAUGOS 

* Be pervedimo mokesčio JfVestern Union" taip pat ima rookestj už jūsų dolerių konvertavimą j užsienio valiuta. 

** Lėšų prieinamumą lemia paslaugos sąlygos, iškaitant agentūros darbo laiką ir laiko juostų skirtumus Apribojimus it S»unt*mo fermoje. Naujos mažesnes kainos galioja 
dalyvaujančiose ,Western Union* agentūrose Čikagoj, nuo 2006 m. vasano 1d. Įkainiai gaii būti keičiami be jspejimo. 

© 2006 VVestem Union Holdings, Inc. Ali Rights Reserved. 

http://www.westernunion.com
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DRAUGO FONDAS 
4 5 4 5 VVEST 6 3 r d STREET 

CH1CAGO, IL 6 0 6 2 9 
Tel . : 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

BB»M»MWiBB»H««MW»W«WWWWB^^ 

Švęsdami Kristaus Prisikėlimą, sveikiname Draugo fondo narius, 
rėmėjus ir visus „Draugo" skaitytojus. Nuoširdžiai dėkojame už aukas 
Draugo fondui ir už dienraščio palaikymą. Linkime džiaugsmo, kurį 
Prisikėlęs Kristus atnešė; ir vilties, kurią žada pavasarį atbundanti gamta. 

Šv. Velykos nuolat kviečia mus 
apsvarstyti asmeninį pasirinkimą, 
kad „Aleliuja" Prisikėlimui giedo
tume, pagal kun. Stasį ylą, „visomis 
savo gyvybės sultimis". 

Kai minime didžiąsias šventes 
bei kul tūr in ius laimėjimus, mes 
tarsi dvasiškai susiliejame su savo 
tauta . Mūsų lietuviškas gyvenimas 
mus riša draugėn, bendra kalba, 
bendri papročiai, susidariusios tra
dicijos ir lietuviška spauda. Mes, 
lietuviai, esame laimingi turėdami 
lietuvišką katalikišką dienraštį už
sienyje, kuris jau pasiekė 97-uosius 
metus. Nors lietuvių JAV visuome
nė nėra gausi, bet pajėgia išlaikyti 
dienraštį. Gal ne daug kas žino, kad 
Amerikoje tik dvi tautinės grupės 
tur i dienraščius sava kalba — lietu-

Draugo fondo direktorių taryba 

viai ir lenkai. Visos kitos taut inės 
grupės sugeba išlaikyti t ik savait
raščius. 

Amerikos dienraščių ar žurnalų 
leidyba laikosi ne prenumeratų, bet 
komercinių skelbimų pajamomis. 
„Draugas" tuo pasigirti negali. Pre
numerata nepadengia visų išlaidų. 
Tačiau įvairios, o ypač pašto išlaidos 
kasmet vis didėja. Pašto sąskaitos 
auga, o patarnavimas vis blogėja. 
Tenka dėkoti „Draugo" skaitytojams 
už kantrybę ir už nuolatinę paramą, 
ypač Draugo fondui. 

Švęsdami Velykų šventes, džiau
kimės, kad išeivijoje tu r ime tokį 
katalikišką dienraštį, kuriuo, deja 
negali pasidžiaugti net katal ikiška 
visuomenė Lietuvoje. 

Marija R e m i e n ė 1 

Ne už kainų aštuntoji Lietuvių dainų šventė. Penkiasdešimt keturi 
chorai iš trisdešimt miestų ir keturių valstijų kruopščiai ruošiasi šiai tau
tos šventei. Šventės renginiai vyks 2006 m. liepos 1-2 dienomis Čikagoje. 
Pati dainų šventė bus „University of Illinois UIC Pavifion". Dainų Šventės 
būstinė — „Sheraton Chicago Hotei and Tovvers". 

Šventės organizatoriams pats darbų įkarštis. Dar daug darbų darbe
lių reikia atlikti. Bet jie nusiteikę gerai. Už didžiuli triūsą didžiausia padė
ka fiems bus Dainų šventės dalyvių šypsenos ir žiūrovų plojimai. 

Nuotraukoje: viena iš Dainų šventės organizatorių Rita Čyvaitė-
Kliortenė. 

Visą informaciją apie Dainų šventę (renginiai, bilietai/ nakvynė ir 
1.1.) galite rasti Dainų šventės internetinėje svetainėje 

w w w . d a i » w t s v e » t e . o r i * 

DIEVO VAIKAMS 
ŽINGSNIAI Į PRASMINGĄ GYVENIMĄ 

Sausio mėn. 15 d. Pasaulio lietu
vių centro Bočių menėje, Lemonte, 
įvyko dokumentinio filmo „Dievo 
vaikai" premjera. Filmas buvo ro
domas kasmetinio org. „Vaiko vartai 
į mokslą" pranešimo visuomenei 
metu. Po premjeros, šis dokumenti
nis filmas buvo rodomas Čikagos ir 
įvairiose JAV lietuvių kolonijose (St. 
Petersburg, FL, Cleveland ir kitur). 
Filmos buvo rodomos ir Lietuvoje. 
Šis t rumpas org. „Vaiko vartai į 
mokslą" filmas buvo susuktas doku
mentinių filmų specialistės Agnės 
Marcinkevičiūtės Lietuvoje. J ame 
vaizdžiai rodomi maždaug pusė org. 
„Vaiko vartai į mokslą" remiamų 
dienos centrų, jų aplinka, darbuoto
jai bei centrus lankantys vaikai. 
Filmo pradžioje ir pabaigoje kalba
masi su sociologijos daktare, ses. 
Daiva Kuzmickaite, kuri vienu metu 
gyveno ir darė tyr imus Čikagos 
Loyola universi tete. Šuo metu ji 
dėsto Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune. Kartu su kitom org. „Vaiko 
var ta i į mokslą" steigėjom D. 
Kuzmickaite 1998 m. turbūt ne
galėjo numatyti, kokį įdomų, vin
giuotą bei darbingą kelia „nueis" ši 
organizacija. 

Šiuo metu Lietuvoje spaudai 
ruošiamas „Žingsniai į prasmingą 
gyvenimą". Jo turinys buvo pristaty
tas org. „Vaiko vartai į mokslą„ 
narių susirinkimo dalyviams kovo 

mėn. 26 d. Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte. Vadovėlis, tai paskut inė 
organizacijos specialaus redakcinio 
kolektyvo paruošta charakterio ug
dymo programa metodologija dir
bantiems su paaugliais (13-18 metų) 
Lietuvoje. Tai jau ketvirtoji organi
zacijos paruošta charakterio ugdymo 
programa. Visos paruoštos prog
ramos yra taikytinos socialiniai 
remtinų šeimų jaunuoliams, kurie 
lanko org. „Vaiko vartai į mokslą" 
remiamus centrus Lietuvoje, kurių 
šiuo metu yra 10. Ši programa pa
ruošta truputį vyresniems centrų 
lankytojams, ankstesnę gal ima 
panaudoti dirbant su j aunesn ia i s 
vaikais. „Vaiko vartai į mokslą" re
dakcinio kolektyvo narės pagal pro
fesiją yra mokytojos, socialinės dar
buotojos ir pan., dirbusios Lietuvoje 
ir JAV. Šios programos paruošimas 
užtruko maždaug pusę metų. Buvo 
pasinaudota ir pritaikyta medžiaga 
iš lietuviškos ir angliškos profesinės 
literatūros. Daug pasiremta kolek
tyvinių narių didele patirt imi, nes 
visos yra dirbusios su vaikais ir jau
nimu. Organizacijos tarybos pir
mininkė, programų redakcinio 
kolektyvo narė, ir viena iš programų 
Lietuvai koordinatorių Rita Venc
lovienė kovo mėn. 20 d. išvyko dviejų 
mėnesių savanoriškam darbui į Lie
tuvą. Viešnagės metu, kaip ir kitų 
kasmetinių viešnagių metu, ji tikisi 

Kalba Rita Venclovienė 

aplankyti visus org. „Vaiko vartai į 
mokslą" remiamus centrus Lietuvo
je, posėdžius su centrų direktoriais 
ir su organizacijos atstove Lietuvoje 
Žydrūne Liobikaite. Svarbiausia, ji 
dirbs centruose su jaunimu. Vieš
nagės metu „Vaiko vartai į mokslą" 
vardu Rita Venclovienė, kartu su 
organizacijos atstove Lietuvoje su
rengs kasmetinį seminarą Kaune, į 
kurį bus pakviesti visų remiamų 
centrų atstovai — direktoriai, dar
buotojai ir savanoriai. 2006 metų 
seminaro pagrindinis tikslas — nau
jos programos pastatymas seminaro 
dalyviams, kad jie galėtų pasisavinti 
žinias, išmėgintų užduotis, disku
tuotų temas ir mąstytų, kaip geriau
sia viską pritaikyti jų centruose. 

Naujausia charakterio ugdymo 
programa „Žingsniai į prasmingą 
gyvenimą" pateikia centrams meto
dologiją, ką ir kaip dirbti su jaunuo
liais, išgyvenančiais chaotiškus epi
zodus savo kasdieniniame šeimos 
gyvenime. Nereikia aiškinti, kaip 
suaugusiųjų socialinės problemos 
komplikuoja ir paveikia jaunuolių 
gyvenimus. Tokiam jaunimui kaip 
tik reikia patikimų suaugusių, kurie 
juos gerbia ir rūpinasi jų gerove. 
J iems reikia s t ruktūros , gerų 
pavyzdžių. Su jais reikia diskutuoti 
aktualiomis temomis, kurios neišky
la namuose. Centruose jaunimas 
randa pomokyklinę užuovėją. Cent
ruose lankytojai pavalgo ir atlieka 
namų darbus, kar tu su pasišventu
siais centrų darbuotojais bei savano
riais, jie vaidina ir diskutuoja jų 
gyvenimo aktualias temas. Vis pa
brėžiami pozityvūs bruožai-bendra-
vimui, draugystės palaikymui. Dis
kutuojama įvairiomis temomis — 
meilės, šeimos, visuomeniškumo, 
profesijos be; pašaukimo. „Žvilgsniai 
t prasminga gyvemma" programos 
turinyje šie skyriai: „Žvilgsniu j 
save". „Tarpusavio santykiai, „Žvil
gsniu nuo savęs j ateitį" 

Org. „Vaiko vartai į mokslą" 
įsteigtas 1998 m. prie Čikagos su 
tikslu skatinti Lietuvos socialiniai 
remtinų šeimų vaikus lankyti 
mokyklas. Tai daroma remiant po-
mokyklinius centrus ir laikinosios 
globos namus. Palaikomi nuolatiniai 
ryšiai su centrais, siunčiama para
ma, kuri sunkiai gaunama ar bran
giai kainuoja Lietuvoje. Parūpi
namos charakterio ugdymo pro
gramos, kurias centrai pažada nau
doti savo centrų veikloje. 2006 m. 
pradžioja organizacijos taryba 2006 
m. pradžioje paramai patvirtino 
10-ą centrą Kaune. Anksčiau orga
nizacija jau sutiko remti dienos cen
trus ir laikinosios globos namus: 
Vilniuje (3), Marijampolėje, Kazlų 
Rūdoje, Naujoje Akmenėje, Užpa
liuose, Obeliuose ir Rambonyse. JAV 
veikia keli rėmėjų būreliai, kurie 
teikia lėšas ir siunčia siuntinius 
i Cleveland, Detroit, Philadelphia, 
VVashington, DC, Sunny Hills). 

Dar vienas „Vaiko vartai į mok
slą" tikslas — skatinti savano
riškumą abipus Alanto. 2006 m. va
sarą, keli lietuviškai kalbantys, JAV 
gyvenantys jaunuoliai vyks sava
noriškam darbui (bent mėnesiui) 
įvairiuose centruose. Prieš išvyk
stant, jie kelionei ir darbui ruošiasi 
bei tariasi su „Vaiko vartai į mokslą" 
programų Lietuvai koordinatorė
mis Čikagoje. 2005 m. organizacijos 
rengtas seminaras Kaune pabrėžė 
meilę bei pagarbą vaikui bei sa
vanoriškumo svarbą ir reikalingumą 
bet kokioje visuomenėje, ar tai būtų 
Lietuvoje, JAV ar bet kur kitur 
pasaulyje. 

Visus kviečiame žvilgtelti į 
atnaujintą org. „Vaiko vartai į mok
slą" tinklalapį, kur galima rasti 
informacijos anglų ir lietuvių kal
bomis: http://www.childgate.org/ 

R a m u n ė Kubiliūtė 

http://www.dai�wtsve�te.ori*
http://www.childgate.org/
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VISKAS GRIŪVA: 
O KAS TOLIAU? 

A. Paulauskas atstatydintas. 
Dauguma suokalbiškai paaukojo 
vieną iš savo vadovų. Konservatorių 
provokacija sutapo su valdančiųjų 
interesais. Eilinis pabandymas tam
pa rimtu išbandymu politikams ir 
Lietuvai. Konservatoriai, nuosekliai 
ir negailestingai iki šiolei kovoję su 
DP ir jos vadu, šiame rate pasitarna
vo ne kam kitam, o jiems ir jam. 
Paradoksalu, tačiau koaliciją sugrio
vė pati koalicija, pasinaudodama 
konservatorių pametėtu pretekstu ir 
jų politiniu neįžvalgumu, didinančiu 
politinę krizę valstybėje. 

A. Paulauskas deklaravo nuo
seklią poziciją: jis neardys koalicijos 
atsistatydindamas. Deja, nenumatė, 
kad jo galvos reikia ne tiek opozici
jai, kiek partneriams, siekiantiems 
aritmetinių proporcijų valdžioje, t.y. 
darbukai nebenori būti šešėlyje ir 
užčiaupti, jie nori realios valdžios. 
Tik ar tai bus eilinis įtakų perdaliji
mas? Panašu, kad ne. 

Socliberalai pareiškė pasitraukę 
iš koalicijos, nebent ši naktis juos 
bus ataušinusi, o be jų dauguma 
labai trapi, kita vertus, jeigu ji tyliai 
leido „nuimti" Seimo pirmininką, tai 
arba turi jau garantuotą variantą, 
arba darbukai nesustabdomai siekia 
jiems derančios galios ir socdemai 
jiems nusileidžia. 

Juk visi girdėjome, kad DP sieks 
premjero pozicijos, o tai kartu reikš
tų ir socdemų, pagrindinių politinių 
konkurentų, naikinimo pradžią. Jei
gu socdemai neaukos A. Brazausko 
(tai jam jau reikštų politinę pensiją, 
nes nėra net Seimo narys, o ir pačiai 
partijai kiltų daug problemų be 
aktyvaus vado), DP veiksmai vis la
biau bus panašūs į šantažą ir sąmo

ningą norą pasitraukti į opoziciją, 
visiškai atsisakant atsakomybės už 
„tūkstančio ir vienos nakties" paža
dus. Socdemokratai logiškai kalba, 
kad iš koalicijos nesitrauks, įvertin
dami galimas pasekmes partijos 
ateičiai, nes nėra pasiruošę ir savo 
vado kaitai. Šitaip pareikšdami, 
atsakomybę dėl aptrupėjusios koali
cijos jie permeta darbukams. Įtampa 
daugumoje vis stiprėja, jeigu pag
rindinės jėgos — socdemai ir darbu
kai — neras kompromiso, nesude
rins apetitų ir raciono, koalicija pas
merkta. 

Susitarti dėl mažumos Vyriau
sybės interesų ir nuoskaudų drasko
mam Seimui turbūt neįmanoma, 
kita vertus, tai būtų menkai veiks
nus ir trumpalaikis derinys. Vai
vorykštės koalicija įmanoma, jeigu 
galimi partneriai įveiks priešiškus 
nusiteikimus ir apsispręs dirbti 
žmonių naudai. O gal dėl šio va
rianto susitarta, jeigu buvo lengvai 
paleistas „laisvų rankų" balsavimas? 

Vėl akivaizdu, kad šiose kovose 
niekam nerūpi Lietuvos žmogus, jo 
interesai — čia daugiau naftos, dujų 
ir kitokių gėrybių kvapo. Netrukus 
susitarimai ir tikrieji siekiai pa
aiškės, tačiau aišku, kad derinima-
sis dėl naujų pozicijų užims daug 
laiko, ir, žinoma, nukentės valstybės 
ir visuomenės interesai bei esminių 
valstybės klausimų sprendimas. 
Paprasčiausiai rimtam darbui poli
tinėje darbotvarkėje neliks laiko ir 
vietos, nes partijoms reikės spręsti 
tarpusavio santykius. 

Valentinas Stundys, 
Lietuvos krikščionių 

demokratų pirmininkas 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600 
www.petkusfuneralhomes.com 

PALOS — GAIDAS 

FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje tarp Čikagos 
ir Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Mlls, Illinois 

(708)974-4410 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Tur i la idotuv ių patalpas visose Čikagos m ies to 
apyl inkėse ir pr iemiesčiuose 

Patarnavimas 24 va i . 

Iš šio gyvenimo pasitraukė 

AtA 
ANDRIUS J. LENKTAITIS, 

palikdamas didelį širdies skausmą savo mamai RI
TAI BAGDONIENEI, žmonai JŪRATEI, seseriai 
SILVIJAI MARUNIENEI, vaikams ir visiems arti
miesiems. 

Gilią užuojautą reiškiame ir liūdesiu dalinamės: 

Jonas ir Juoze Daugėlai 
Valerija Šileikienė 

dr. Birutė Preikštienė 
Regina Snarskienė 

Violeta Avižienė 
Peladija Leveckienė 

Birutė Kožicienė 

Mirus mylimam vyrui, tėveliui ir seneliui 

AfA 
Kazimierui Jankauskui 

reiškiam gilią užuojautą jo žmonai histologijos 
technikei Aldonai, dukroms Gražinai ir Rūtai, 
sūnums Kęstučiui ir Algiui, anūkams Danny ir 

Michael, giminėms ir artimiesiems. 

Busuvios Rush Presbyterian-St Luke's Medical Center 
Patologijos skyriaus bendradarbės 

Stanislava Didžiulienė 
Pranutė Skruodienė 
Eleonora Radvilienė 

Marija Kuprienė 

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home s 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 
& ALL SUBURBS 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. Jų 
laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus. 

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

1-773-523-0440: 1-708-873-0500 

•ĮVAIRUS 
• Motens eško darbo 2 dienoms per sa
vaitę pietiniuose rajonuose. Vairuoja, gera 
anglų kalba, rekomendacijos. Tel.: 630-
460-3089 

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

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• C i c e r o Šv. Antano bažnyčioje 
Prisikėlimo Mišios Velykų rytą vyks 
6:30 vai. r. Velykų dienos šv. Mišios 
— 9 vai. r. Kviečiame dalyvauti šv. 
Mišių aukoje. Šv. Antano bažnyčia 
yra 15 gatvės ir 50 Ave. sankryžoje, 
Cicero mieste. 

• Š v č . Mergelės Nekaltojo Prasi
dėjimo bažnyčioje, 2745 W. 44th 
Street, Chicago, Velykų dieną, ba
landžio 16 d., 10 vai. r. — šv. Mišios 
— Kristaus Prisikėlimas. Kviečiame 
dalyvauti. 

•Evange l ikų liuteronų Tėviškės 
bažnyčioje Velykos — Prisikėlimo 
pamaldos, sekmadienį, balandžio 16 
d., 8 vai. r. Šventinės pamaldos 
lietuvių ir anglų kalbomis su Šv. 
Vakariene. Dalyvaus choras. 9:30 
vai. r., po pamaldų Velykiniai pus
ryčiai parapijos salėje. Visi nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti pamal
dose. Kartu su šeimomis atšvęskime 
Kristaus Prisikėlimo šventę! Tel. 
pasiteiravimui: 708-567-9044 (kun. 
Liudas Miliauskas). 

• Š v č . Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje, 6900 S. 
Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629 
Velykų dieną, balandžio 16 d., 7 vai. 
r. — šv. Mišios — Kristaus Pri
sikėlimas, malda už parapijiečius. 
10:30 vai. r. — pamaldos už parapi
jiečius ir parapijos geradarius. 
Pastaba: 8 vai. r. šv. Mišių Velykų 
dieną nebus. 

• Ziono lietuvių parapija, 9000 
S. Menard Ave, Oak Lawn, IL 60453, 
Ziono lietuvių liuteronų evangelikų 
bažnyčia ir kun. Valdas Aušra 
kviečia visus balandžio 16 d., Šv. 
Velykų dieną, 8 vai. r. į Prisikėlimo 
pamaldas. Giedos parapijos mišrus 
choras, solistai. Po pamaldų visi 
kviečiami Velykiniams pusryčiams 
parapijos salėje. 11 vai. r. Velykinės 
pamaldos lietuvių kalba. Tel. pasi
teiravimui: 708-422-1433, e-paštas: 
zionlithlutheran@aol.com 

•Balandž io 21 d., penktadieni, 
7:30 vai. v. Jaunimo centro kavinėje, 
5620 S. Claremont Ave., Chicago, 
įvyks dviejų dalių vakaras-susitiki-
mas. Pirmoje dalyje aktorės Virgi
nijos Kochanskytės programa „Gy
venimas — tai kaip graži kelionė". 
Dalyvaus dainininkė Audronė Sima-
nonytė. Antroje dalyje — penkta
dienio džiazas. 

•Balandž io 22 d., šeštadienį, 4 
vai. p.p. Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje istorikė dr. Aldona Vasiliaus
kienė skaitys paskaitą „Arkivys
kupas Mečislovas Reinys: mokslo 
ir tikėjimo vienovė". Meninėje dalyje 
dalyvaus klarnetistas Rimas Pau
lauskas. Bus vaišės. JAV LB Kul
tūros taryba, Romos katalikų fede
racija ir ALTas kviečia visus į šią 
intelektualinę dvasinę paskaitą. 

• Balandžio 22 d., šeštadienį, 
9:30 vai. r. seselių kazimieriečių 
koplyčioje, 2601 W. Marauette Rd., 
Chicago, IL, bus aukojamos šv. Mi
šios už Motiną Mariją Kaupaitę, 
minint jos mirties (1940 m.) me
tines. Jau 15 metų kas mėnesį atna
šaujamos šv. Mišios už Motinos Ma
rijos paskelbimą Palaimintąja. Sese
rys kazimierietės kviečia visus at
vykti į šias šv. Mišias. Po Šv. Mišių 
— kavutė ir pabendravimas. Tel. 
pasiteiravimui: 773-776-1324. 

•ALRK Moterų sąjungos 3 kuo
pa balandžio 22 d., šeštadienį, 3 vai. 
p.p. šaukia kuopos narių metinį 
susirinkimą, kuris vyks Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijos 
salėje, 6900 S. Washtenaw Ave., 
Chicago, IL 60629. Bus kavutė. 

•Balandžio 22 d. 6:30 vai. v. PLC 
pokylis „Viva— tegyvuoja centras". 
Tel. pasiteiravimui: 630-257-8371 
(Alė Lelienė) arba 630-769-1010 
(Daiva Majauskienė). 

•Balandžio 23 d., sekmadienį, 2 
vai. p.p. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus, 6500 S. Pulaski Rd., Chi
cago, IL, maloniai kviečia vaikus, 
tėvelius ir senelius į kūrybinį už
siėmimą „Lietuvių liaudies orna
mentika architektūroje ir skulptūro
je", kuriam vadovaus dailininkė Ra
munė Razevičienė. Prašome atsi
nešti spalvoto popieriaus, mažas 
žirklutes, klijų. Tel. pasiteiravimui: 
773-852-6500 (Ramunė). 

•Balandžio 23 d., sekmadienį, 
Pasaulio lietuvių centro renginių 
komitetas po 11 vai. r. šv. Mišių 
Palaimintojo J. Matulaičio misijoje 
visus kviečia į PLC didžiąją salę, į 
tradicinį renginį —Atvelykio vaišes. 
Vietas galite užsisakyti tel. 708-448-
7436 (Aldona Palekienė). 

• Cicero Jūrų šaulių kuopos 
„Klaipėda" metinis narių susirinki
mas vyks balandžio 23 d., sekma
dienį, 11:30 vai. r. Šv. Antano para
pijos mokyklos patalpose (įėjimas 
nuo bažnyčios). Visų kuopos narių 
dalyvavimas būtinas. Po susirinki
mo — pabendravimas. 

•Balandžio 23 d., sekmadienį, 
2 vai. p.p. Jaunimo centre, 5620 S. 
Calremont Ave., savo naują pro
gramą pristatys atlikėjai iš Lietuvos 
Liveta ir Petras Kazlauskai. Duetas 
dažnai dalyvauja įvairiuose lab
daros reginiuose. Ne išimtis ir šis 
koncertas. Atvykdami į koncertą, 
paremsite Lietuvos našlaičius per 
organizaciją „Saulutė". Maloniai 
kviečiame visus į koncertą. 

•Balandžio 29 d., šeštadienį, 7 
vai. v. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje Illinois universiteto profe
sorius Giedrius Subačius pasakos 
apie lietuviškus motyvus JAV rašy
tojo Upton Sinclair romane „The 
Jungle" (1906 m.). Lietuvių kalba 
romanas pirmą kartą išspausdintas 
Čikagoje 1908 m. pavadinimu „Rais
tas". Po paskaitos — vaišės. Įėjimas 
nemokamas. Tel. pasiteiravimui: 
773-582-6500. 

•Balandžio 29 d., šeštadienį, 
Čikagos lituanistinėje mokykloje, 
5620 S. Claremont Ave., Chicago, 
IL, vyks naujų mokinių registracija. 
Registracijos pradžia 9 vai. r. 

•Gegužės 5 d., penktadienį, 6 
vai. v. „Seklyčioje" , 2711 W. 71st 
Street, Chicago, IL, imigracinės tei
sės advokatas Aurelius Butvilas 
paaiškins naujausius pasikeitimus 
imigracinėje teisėje bei atsakys į 
rūpimus klausimus. Bus vaišės. Va
karonę ruošia Marauette Park Lie
tuvių namų savininkų draugija. Visi 
kviečiami. 

•Švč . Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčios metinė parapijos vaka
rienė įvyks gegužės 6 d., šeštadienį. 

Parodos, skirtos Čikagos Lietuvių operos 50-mečiui, atidaryme buvusi Šios 
operos soliste Dana Stankaityte žiūrovu prašymu padainavo keletą ištraukų 
B operų arijų tr liaudies dainų. Laimos Apanavteienės nuotraukoje kairės: 
Antanas Paužuolis, Dana Stankaityte ir Stasys Džiugas. Paroda Čiurlionio 
galerijoje Jaunimo centre, 5620 S. Claremont Ave., Chkagi, I L, vyks iki 
gegužės 1 d. Lankymo laikas: trečiadieniais-sekmadieniaisnuo 12 vai. p.p. iki 
6 vai. v. 

SKELBIMAI 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-77^6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

^mokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės \ 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 
• i . . . 

5 vai. p.p. bus šv. Mišios, o 6 vai. v. 
rinksimės sporto salėje. Skani vaka
rienė, loterija, pasilinksminimas. Kvie
čiame visus dalyvauti. Vietas galite 
užsisakyti paštu, čekį, išrašytą 
Nativity BVM Parish vardu, siųsda
mi Julie Zakarka, 10445 S. Keating 
Ave., Oak Lawn, IL 60453 arba 
paskambinę jai tel. 708-425-5015. 
Tel. pasiteiravimui 773-776-4600. 

• Gegužės 7 d., sekmadienį, 12:30 
vai. p.p. Palaimintojo J. Matulaičio 
misija Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, ruošia kasmetinius Moti
nos dienos pietus. Kviečiame narius 
ir svečius užsisakyti vietas. Skam
binti tel. 630-271-9136 (Vandai 
Gvildienei). 

•JAV LB Vidurio vakarų apy
gardos valdyba visus kviečia į apy
gardos metinį suvažiavimą, kuris 
įvyks gegužės 20 d. 9 vai. r. „Sek
lyčioje", 2711 W. 71st Street, Chica
go. Lauksime JAV LB apylinkių 
valdybų, JAV LB tarybos narių ir vi
sų apygardos narių, kuriems rūpi 
JAV LB veikla. Tel. pasiteiravimui: 
630-243-6302 (Aušrelė Sakalaitė). 

Advokatas 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

• Karaliaučiaus krašto lietu
viškų mokyklų paramai per 
Mažosios Lietuvos lietuvių draugiją 
Čikagoje aukojo: $100 Laima Ar-
dickienė, Jurgis Bendikas, Kristina 
Colombe, Dalius ir Mary Vasys. $50 
dr. Kazys Ambrozaitis, dr. Laimutė 
Griniutė-Šmulkštienė, Ema Žobrie-
nė. $40 Viktoras Makiejus. $25 Ella 
Juodis, Narimantas V. Udrys. $20 
Sofija Jelionienė, Algis ir Theresa 
Kazlauskai, kun. Rapolas Krasaus
kas, Jonas Kubilius, Elena Purtulis. 
$15 James Štokas. $10 Sofija Kle
vas, Regina Padleckas. Dėkojame vi
siems rėmėjams. „Karaliaučiaus 
krašto lietuvybei", 1394 Middle-
burg Ct., Naperville, IL 60540-
7011. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL 773-S85-9SO0 

• Į operos „Pilėnai" spektaklį 
bus galima nuvykti autobusu. Iš 
Marauette Park autobusas išvažiuos 
1:15 vai. p.p. nuo parapijos baž
nyčios, 69th Street ir Washtenaw 
Ave. sankryža; 1:30 vai. p.p. auto
busas sustos prie Brighton Park 
bažnyčios, 44th St. ir California Ave. 
sankryža. Bilietus kelionei galite įsi
gyti „Seklyčioje", tel. 773-476-2655. 
Nuo PLC autobusas išvyks 1:30 vai. 
p.p. Prašome užsisakyti vietas pa
skambinę tel. 630-968-0184 arba 
630-243-0791. 

IŠARTIIRTOLL 

•Kviečiame atvykti \ Cleveland, 
OH. Gegužės 5-7 dienomis čia orga
nizuojamos savaitgalio puotos lietu
viškam jaunimui. Penktadienį, ge
gužės 5 d. bus „VIP Velvet Dog 
Party", šeštadienį, gegužės 6 d. — 
„Cinco de Mayo Party" ir sekma
dienį, gegužės 7 d. — „Lithuanian 
Brunch". Dėl kainų, apgyvendinimo 
ir dalyvavimo kreipkitės http://cin-
codemayo.inconportal.net/ arba ra
šykite: genna778@gmail.com Lietu
vių klubo adresas: Lithuanian Club 
c/o 106 E. 216, Euclid, OH 44123. 

mailto:zionlithlutheran@aol.com
http://cin-
http://codemayo.inconportal.net/
mailto:genna778@gmail.com



