
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
Kaina 75 c 

v v ŠEŠTADIENIS - SATURDAY, GEGUŽES - MAY 13, 2006 Vol. XCVII Nr. 93 

Netekę postų, kolegos gręžiasi nuo A. Paulausko 

Dabartinėje Lietuvos politinėje situacijoje nelengva susigaudyti, kas, kam ir ko
dėl spaudžia ranką. Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr. 

Vilnius, gegužės 12 d. (BNS) — 
Į opoziciją pasitraukusio Naujosios 
sąjungos pirmininko Artūro Pau
lausko komanda gali pradėti byrėti. 

Dienraščio „Lietuvos rytas" ži
niomis, buvę artimiausi A. Paulaus

ko bendražygiai — socialinės apsau
gos ir darbo ministrė Vilija Blinkevi-
čiūtė bei užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis — svarsto galimy
bę palikti Seimo socialliberalų frak
cijos gretas. 

Abiejų politikų, kuriuos A. Pau
lauskas neseniai pašalino iš partijos 
vicepirmininkų postų, viena galimų 
priebėgų — naujoji Pilietinės de
mokratijos frakcija. 

„Lietuvos ryto" šaltinių duome
nimis, A. Valionis ir V. Blinkevičiūtė 
jau lankėsi pas Seimo vadovą Vik
torą Muntianą, kuris yra idėjinis 
naujosios frakcijos vadovas. Iš savo 
postų turintys pasitraukti ministrai 
su V. Muntianu kalbėjosi ir apie ga
limybę tapti šios frakcijos nariais. 

Neoficialiomis žiniomis, V. Blin-
kevičiūtę parlamento vadovas buvo 
pasikvietęs pats, o A. Valionis pas V. 
Muntianą lankėsi savo iniciatyva. 

Tuo tarpu abu politikai apie ga
limą savo traukimąsi iš Naujosios 
sąjungos frakcijos komentavo apta
kiai. 

„Kol kas aš dar esu ministras ir 
man reikia normaliai užbaigti dar
bą. Kai jau galutinai būsiu palikęs 
postą, tada ir žiūrėsim, kaip bus", — 
kalbėjo A. Valionis. 

Politikas ėmė neigti, jog su Sei
mo pirmininku asmeniškai kalbėjosi 

Premjeras teiks 
prezidentui 

dviejų ministrų 
kandidatūras 
Vilnius, gegužės 12 d. (BNS) — 

Premjeras Algirdas Brazauskas šeš
tadienį pateiks prezidentui Valdui 
Adamkui teikimą dėl dviejų minis
trų atleidimo ir naujų paskyrimo. 

Šalies vadovų susitikimas ren
giamas savaitgalį, nes V. Adamkus 
tik šeštadienį 2 vai. po pietų grįžta iš 
Vienos, kur dalyvauja Europos Są
jungos ir Lotynų Amerikos šalių va
dovų pasitarime. Tuo tarpu premje
ras A. Brazauskas, tik penktadienį 
grįžęs iš vizito Vokietijoje, nuo pir
madienio savaitę atostogaus. 

Anksčiau buvo planuota, kad 
trečiadienį Prezidentūrą pasieks 
premjero teikimas dėl ministrų at
statydinimo ir naujų paskyrimo. Ta
čiau šalies vadovas pageidavo, kad 
ministrų kandidatūras premjeras 
jam pristatytų asmeniškai. 

A. Brazauskas teiks prezidentui 
kandidatūras į du laisvus ministrų 
postus — karjeros diplomatą Petrą 
Vaitiekūną vadovauti Užsienio rei
kalų ministerijai ir parlamentarę 
Loretą Graužinienę — Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijai. 

Siūlomos ministrų kandidatū
ros bus perduotos prezidentui kartu 
su ligšiolinių užsienio reikalų bei so
cialinės apsaugos ir darbo ministrų 
Antano Valionio ir Vilijos Blinkevi-
čiūtės oficialiais atsistatydinimo pa
reiškimais. 

JAV ambasada mažina vizų 
prašytojų vargus 

Vilnius, gegužės 12 d. (ELTA) 
— Vizų į Jungtines Amerikos Valsti
jas besikreipiantiems asmenims ga
vus vizą nebereikės grįžti į ambasa
dą asmeniškai atsiimti pasų. 

Pagal naująją aptarnavimo tvar
ką pasai bus grąžinami registruotu 

paštu. Anksčiau dauguma gavusiųjų 
vizas privalėdavo grįžti į ambasadą 
tą pačią ar kitą darbo dieną atsiimti 
pasų. Norintys pasus atsiimti asme
niškai, galės tai padaryti kitą darbo 
dieną. Būtinais atvejais pasą bus ga
lima atsiimti tą pačią dieną. 

Vilniuje — žvalgybininkų posėdis 
konferencijoje buvo aptarti žvalgy
bos tarnybų bendradarbiavimo, pa
sikeitimo žvalgybine informacija 
klausimai, žvalgybos parama NATO 
vykdomoms operacijoms. 

„Kaip vieną aktualiausių temų 
išskirčiau karinių žvalgybininkų in
dėlį į NATO vykdomas taikos palai
kymo ir karines operacijas, pirmiau
sia NATO ISAF misiją Afganistane. 
NATO šalys suinteresuotos keistis 
informacija, spręsti dėl skirtingų 
procedūrų ir resursų iškylančias 
problemas", — sakė AOTD vadovas. 

Paklaustas, kodėl konferencijai 
pasirinktas Vilnius, pulkininkas G. 
Bagdonas teigė, jog nors Lietuva 
„dar jauna Aljanso narė, ji labai pa
stebima, be to, pastebimas Lietuvos 
karinių žvalgybininkų darbas". 

„Mes pasiūlėme surengti susiti
kimą Lietuvoje, ir šiam siūlymui bu
vo pritarta. Tam turėjo įtakos ir mū
sų žvalgybininkų profesionalumas", 
— sakė G. Bagdonas. Jo teigimu, 
AOTD indėlis į NATO susijęs ir su 
Lietuvos vadovaujamos Goro provin
cijos atkūrimo grupės veikla. 

Krašto apsaugos ministerija 

Vilnius, gegužės 12 d. (BNS) — 
Vilniuje dvi dienas vyko iki šiol Lie
tuvoje neturėjęs atitikmens NATO 
sąjungininkų karinės žvalgybos va
dovų pasitarimas. 

Kaip sakė karine žvalgyba ir 
kontržvalgyba užsiimančio Antrojo 
operatyvinių tarnybų departamento 
prie Krašto apsaugos ministerijos 
(AOTD) direktorius pulkininkas 
Gintaras Bagdonas, periodiškai ren
giamoje konferencijoje posėdžiavo 
visų NATO valstybių, išskyrus Liuk
semburgą, karinės žvalgybos tarny
bų vadovai ir NATO štabų žvalgybos 
skyrių vadai. 

Pasak pulkininko G. Bagdono, 

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

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

apie savo tolesnės karjeros perspek
tyvas: „Pas V. Muntianą buvau kar
tu su A. Paulausku gal maždaug 
prieš savaitę. Kol kas neplanuoju jo
kių judesių". 

„Kol kas lieku frakcijoje. Nieko 
keisti artimoje ateityje neplanuo
ju", — sakė V. Blinkevičiūtė. 

„Lietuvos ryto" žiniomis, social
liberale apie savo politinę ateitį kal
bėjosi ne tik su V. Muntianu, bet ir 
su įtakingais socialdemokratais. 

Nukel ta į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

Iš ateitininkų veiklos. 
Motinos dienai. 
Stiprinti demokratini 
virsmą. 
Motina. 
Lietuvoje nesuvokiami 
emigrantu poreikiai. 
Menas, literatūra, 
mokslas. 
Senoviški pavasario sėjos 
papročiai. 
Kitu žvilgsniu: 
„Pavyduoliai". 
Susipažinimo vakaronė. 
Draugo fondo skiltis. 

Valiutų santykis 
1 U S D — 2.682 LT 
1 E U R — 3.452 LT 

m 
:> 
(D 
"D 
> 
m 
• 

O 
0 
Z o 
H 
O m 

o 
(D 

O. 
C 
cn 

> M 
w 5d 
SJ M 
M > 
58 t* 
G U 
H 
O O 
58 M 

< 
w 
10 
M 
O 
58 

O 
O 

IS3 
O 
cn 
o 
i 

50 
O 
•O 
n 
> 
58 

K 

50 
> 

50 • 
> 
O O 

58 
<a n 

o 
50 Z 
o o 
O 50 
X M 

W 
w 

C'} 

in 
O 
> 
M 
02 

O 
M 
o 
t 1 

o 
• i 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 

* 

* 
O 
50 
y-> 
C) 
M 

X 
PI 

> o 
r: 

o 

0) 

oa 

o 
o 
O) 

-D m 

O 

n 
> 
r-

http://WWW.DRAUGAS.ORG


DRAUGAS, 2006 m. gegužės 13 d., šeštadienis 

Iš Ateitininkų gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugą: 

Los Angeles jaunųjų ateitininkų 
susipažinimas su lietuviška parapija 

L
ietingąją šventinę Kovo 11-os d. įvyko eilinis Los Angeles ateitininkų 
jaunių ir jaunučių susirinkimas. Šio susirinkimo tema — Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapija. Globėja Vita Vilkienė paruošė išsamią infor

maciją apie šį lietuvių katalikybės židinį. Vaikai išgirdo parapijos įkūrimo ir 
plėtimosi istoriją. Niekas nežinojo, kad pirmoji lietuviška bažnyčia buvo 
visai kitoje vietoje. Pirmasis įkūrėjas buvo prelatas Maciejauskas. Vėliau 
buvo nupirktas presbiterijonų bažnyčios pastatas dabartinėje parapijos 
vietoje, kur vyko Mišios lietuvių kalba. Dar vėliau buvo pasta tyta Šv. 
Kazimiero bažnyčia. Buvusi bažnyčia tapo parapijos salė. Labiausiai prie 
lietuviškos parapijos įkūrimo ir plėtimo prisidėjo prelatas Jonas Kučingis. 
Vaikai išsižiojo, sužinoję gerbiamo prelato amžių - 98 metai! 

Po šio pristatymo, visi jauniai ir jaunučiai nuėjo į kleboniją. Klebonas 
Stanislovas Anužis pakvietė svečius į jaukią svetainę, parodė savo darbo 
kambarį. Papasakojo, kaip praeina tipiška klebono diena. Tada ateitininkai 
nuėjo į bažnyčią. Jų laukė kunigas Tomas Karanauskas. Visi užlipo į antrą 
aukštą, kur gieda choras. Vaikams tai buvo pirmas kartas. Kunigas Tomas 
šmaikščiai paklausė, ką vaikai mano, kaip yra pakeičiamos lemputės 
lubose? Pasirodo, sienoje yra skylė, pro kurią žmogus gali įlįsti, šliaužti virš 
lubų ir taip pakeisti lemputes. Koks atradimas buvo ta skylė berniukams! 
Vienas per kitą norėjo į tą skylę lįsti... 

Po to kunigas nusivedė vaikus į pasiruošimo šv. Mišioms kambarėlį. Ten 
jis papasakojo daugiau bažnyčios „virtuvės" paslapčių: iš kur gaunamas 
šventas aliejus, kas daromąjį panaudojus, kaip vadinami kunigų drabužiai. 
Ekskursija buvo užbaigta bendra nuotrauka prie parapijos koplytstulpio, 
skirtas Kovo 11-ajai. Jauniai ir jaunučiai paliko gėlių vazonėlį ir sukalbėjo 
maldą už Lietuvą ir Šv. Kazimiero parapiją. 

Žydra van der Sluys 

* -•, -o \ . l l l ^ . u U U . I L. -adresas: draugas@ateitis.org 

Los Angeles jaunučiai ir 
jauniai prie Šv. Kazimiero 
parapijos kryžiaus. 

Visi pasaulio ateitininkai 
kviečiami vykti į XV 

Ateitininkų kongresą 
Panevėžyje rugpj. 18-20 

XV Ateitininkų kongreso šūkis: 
„Kristuje gyvenkime ir kurkime" 

Tinklavietė: 
http://lietuvosateitis.org 
Čia rasite: 
•Registracijos anketą 
•Kongreso programos projektą 
•Nuorodas į Panevėžio apskrities 
turizmo informacijos centrą, viešbu
čius ir svečių namus. 
•Nuorodą į diskusijų skyrių, kur (la
bai demokratiškai) kiekvienam no
rinčiam yra duodama vieta surašyti 
mintis ar reaguoti į kitų pateiktas 
idėjas. 

•Jaunimui 
Atvykstantis jaunimas galės stovyk
lauti prieškongresinėje stovykloje 
Berčiūnuose, o kongreso metu jiems 
bus rastos nakvynės, todėl svarbu 
jaunimui iš anksto pranešti apie 
atvykimą, kad KOK/PKAV galėtų 
jus priimti. 

Svarbūs adresai 
Kongreso organizacinis komitetas 
(KOK) ir Panevėžio krašto atei
tininkų valdybos (PKAV) adresas: 
Panevėž io kraš to ate i t in inkai 
Marijonų 24 
LT - 35138, Panevėžys 
KOK pirm. Irena Bikulčienė siūlo 
tiems, kurie rašys paprastu paštu, 
rašyti jos namų adresu: 
Irena Bikulčienė 
Parko 43 - 46 
LT - 37302, Panevėžys . 

Šią informaciją surinko ir pateikė 
Ramunė Kubiliūtė 

Cleveland atei t in inkai pasveikino 
laureatę Vidą Bučmienę 

Vida Augulytė Bučmienė yra 
apdovanota JAV Lietuvių Bend
ruomenės Švietimo tarybos 

premija už ilgametę pedagoginę veik
lą. Ji buvo direktorė Cleveland Šv. 
Kazimiero l i tuanistinės mokyklos, 
Židinio neakivaizdinės lituanistinės 
mokyklos ir Aušros aukštesniosios 
l i tuanistinės mokyklos. Vida yra 
autorė devynių vadovėlių ir pratimų 
knygų, kurie yra naudojami lituanis
tinėse mokyklose. Regina Šilgalienė 
su gėlėmis sveikino Vidą per ateiti
ninkų šventę visų Cleveland ateiti
ninkų vardu. Mes džiaugiamės, turė
dami Vidą mūsų tarpe. Jei nebeži
nome, kur padėti nosinę a r kablelį, 
kreipiamės į Vidą. J i su dideliu 
nuoširdumu mums paa i šk ina ir 
padeda išsinarplioti iš „painiavos". 

Vida Augulytė Bučmienė 
Nuotrauka Donato Nasvydo 

stovyklos 
i navoj e 

Jaunučių 7/3 -7/12 
Registracijos anketos: 

www.ateitis.org 

Registruoja Grasilda Reinytė 
grasilda@sbcglobal.net 

Moksleivių 7/12 - 7/23 
Registracijos anketos: 
www.mesmas.org 

Registruoja Lionė Kazlauskienė 

tel. 781-721-0535 arba 
lione_namie@yahoo.com 

Sendraugių 7/23 - 7/30 
Registruoja-Rūta Kulbienė 

tel. 708-447-7121 

Šeimos šventės 
Detroit • birželio 4 d. 
Šv. Mišios Dievo Apvaizdos 

parapijos bažnyčioje 

Po to, Šeimos šventė 
su akademine ir menine 

programa parapijos svetainėje. 

Čikagoje • birželio 4 d. 
9 v .r. Šv. Mišios Palaiminto 

Jurgio Matulaičio Misijoje 
Lemonte 

10:30 vai Iškilmingas posėdis 
Pasaulio lietuvių centro 

Didžiojoje salėje 

12:00 vai Smagi gegužinė 
Ateitininkų namų sodelyje 

Lemonte 
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STIPRINTI 
DEMOKRATINĮ 

VIRSMĄ 
EDMUNDAS SIMANAITIS 

Vilniuje vykusi tarptautinė kon
ferencija „Bendra vizija bendrai kai
mynystei" (toliau — Konferencija) be 
pagrindinių tikslų ir siekių įdomi ir 
reikšminga dar keliais požiūriais. 
Gegužės 3-oji — Lenkijos nacionali
nė šventė. Prieš 215 metų buvo pri
imta ir paskelbta Lietuvos ir Len
kijos bendros valstybės Konstitucija, 
beje, pirmoji Europoje, antroji pa
saulyje. Lietuviams derėtų šį istorinį 
dokumentą skaityti drauge su 
„Abiejų Tautų tarpusavio įstatymu", 
priimtu tų pačių 1791 m. spalio 22 d. 
Šis įstatymas traktavo Lenkijos ka
ralystę ir Lietuvos Didžiąją Kuni
gaikštystę kaip lygiavertes šalis, pa
vyzdžiui, pusė iždo, karo bei treč
dalis policijos komisijų narių nu
matyta buvo iš Lietuvos. Deja, nusil
pusią valstybę 1875 m. pasidalijo 
Rusija, Prūsija ir Austrija. Suma
nytos pažangios reformos liko neįgy
vendintos. 

& 
Z,<ymmonff, 

4« 

/ * 

Vilnius 
conference 
2006 

*& t»n&*. 

Lietuvos ir Lenkijos valstybių 
prezidentų susitarimas būti Konfe
rencijos šeimininkais ver t in t inas 
kaip išskirtinės svarbos geros valios 
ženklas, liudijantis draugiškus 
abiejų valstybių tarpusavio santy
kius ir nedviprasmiškai paneigiantis 
XVIII ir XX amžiaus imperinių jėgų 
įvykdytų nusikaltimų tariamą teisė
tumą, kai buvo atmesta lietuvių ir 
lenkų tautų valia, o jų žemės pasi
dalintos. Ypatingai svarbus Konfe
rencijos tikslas — skatinti Baltijos 
bei Juodosios jūros regionų valstybių 
siekį stiprinti kaimyninius santy
kius ir dalytis ne tik regioninio, bet 
ir bendravimo su Europos Sąjunga 
nauda. Tai itin reikšmingas demok
ratijos laimėjimas, nesuterštas lio
kajiškais reveransais „Šiaurės Va
karų krašto" gubernijos (kad ir 
kitokia iškalba) atgaivinimo šalinin
kams. 

Savaime suprantama, kad re
gioninis bendravimas nėra visaver
tis, kai artimiausios kaimynės Ru
sija ir Baltarusija nedalyvauja Kon
ferencijoje. Bet tai nėra antirusiškos 
politikos pasekmė. Kliūtys akivaiz
džios — trukdo imperinės ambicijos 
ir demokratijos suvaržymai tose ša
lyse. Pravartu priminti, kad didžia
jam Rytų kaimynui dar vis neužten
ka politinės valios perprasti ir nors 
pavėluotai pripažinti jau ne kar tą 
minėtą Liuksemburgo efektą. Maža 
šalis — Didžioji Liuksemburgo kuni
gaikštystė, įsiterpusi ta rp dviejų 
militarinių ir ekonominių galybių — 
Vokietijos ir Prancūzijos, jaučiasi 

visiškai saugiai. Jos niekas nesiren
gia „vaduoti", iš ko nors „laisvinti", 
nei okupuoti, nei prisijungti jos teri
toriją, tremti jos gyventojus a r ma
siškai juos naikinti. Kodėl? Pakan
kamą atsakymą galima rasti Euro
pos Žmogaus teisių konfencijos teks
te ir dvasioje. Nereikėtų stebėtis, 
kad Rusija į šį klausimą atsakymo 
dar neparengė. Siaubingi genocido 
nusikaltimai čečėnų Ičkerijos Res
publikoje rodo, kad teigiamų poslin
kių dar teks palaukti. 

Tačiau teigti, kad Konferencija 
vyko be Rusijos būtų klaidinga. Ru
sija, nors ir kviesta į renginį, savo 
oficialių atstovų į Vilnių neatsiuntė. 
Rusijai atstovavo daugiausia kri
tiškai dabartinės V. Putin valdžios 
atžvilgiu nusiteikę visuomenininkai, 
žurnalistai ir politologai. Prezidento 
Put in atvykinms į Vilnių būtų ne
tiesiogiai liudijęs, kad Sovietų Są
jungos nusikaltimai kaimynėms tau
toms ir valstybėms nepamiršti ir rei
kalaujantys įvertinimo iš Rusijos, 
kaip sovietijos teisių ir atsakomybės 
perėmėjos. Tokiam žingsniui dar 
nesiryžtama. Tai ateities klausimas. 
Be to, pakanka prisiminti Kremliaus 
pastangas priversti iš Rusijos įtakos 
ištrūkusių valstybių vadovus, kad 
šie atvyktų į pernykštį komunizmo 
pergalės prieš nacionalsocializmą 
paminėjimą ir padėkotų už... oku
paciją ir jos padarinius. Lietuvos 
prezidentas tuomet likosi su tauta. 

Tiems, kurie turėjo reikalų su 
okupanto represinėmis struktūromis 
ir vienaip ar kitaip patyrė teroro ir 
planinių provokacijų poveikį, negali 
nekilti vienas įdomus ir ne mažiau 
svarbus klausimas ne tik politikams, 
bet ir tiek mūsų valstybės, tiek ir 
demokratinio pasaulio šalių spe
cialiosioms tarnyboms. Sąmyšis ir 
suirutė Seime ir Vyriausybėje suta
po su reikšminga tarptautine Konfe
rencija Vilniuje. Atsitiktinis sutapi
mas ar... planinė provokacija? Šiek 
tiek ankstėliau žiniasklaida mušė 
būgną dėl Turniškių, dėl prezidento 
patarėjų, dėl netvarkos Seimo kan
celiarijoje... visko ir vardyti nebū
t ina . Bet nūdienos paskiausiojo 
(anaiptol ne paskutinio!) importinio 
„tautos gelbėtojo" vienas pyptelėji
mas įsidėmėtinas. Pareikalauta su
daryti Seimo komisiją Valstybės va
dovo veiklai tirti! Galima spėti, kad 
buvo tikėtasi sukelti sąmyšį ir Pre
zidentūroje, o jei pavyktų — inici
juoti apkaltos procesą prezidentui. 
Tai jau būtų buvusi provokacijų se
rijos kulminacija, įgyvendinta „užsa
kovui" pačiu tinkamiausiu laiku — 
Konferencijos pradžioje. Kaip ir visa
da, taip ir šįkart, plano iki galo įgy
vendinti nepavyko, nors perversmas 
Seime įvyko, o ir Vyriausybėje šur
mulys nesibaigia. 

Kaip žinoma, kiekvienas meda
lis turi ir antrąją pusę. „Mesijui" 
buvo pagelbėta per mėnesį suorga
nizuoti gausią „partiją" be ideologi
jos. Jam nebuvo prikabintas mato
mas KGB šleifas. Programoje nė 
žodelyčiu neužsimenama apie tai, 
kad tauta prarado trečdalį senbuvių, 
kad okupacijos padaryta žala turi 
būti atlyginta', o teisingumas atkur
tas. Atrodo, nenukrypta nuo FSB 

KUN. VIKTORAS RIMŠELIS 

Motinos dienai 

Spalvingiausi gyvenimo laikai 
yra iš tų metų, kai tave už 
rankytės vedėsi motina. Ta

da buvai saugus ir laimingas savo 
motinos meilės globoje. Iš tų dienų 
atmintyje pagarbiai iškyla motinos 
vaizdas, žadąs visam gyvenimui 
paguodą, žadinąs meilę idealams 
ir keliąs sielos viduje kilnumą, be 
kurio, regis, nei dangaus mėlynė 
nebūtų tokia graži, nei pavasario 
gėlės taip nežydėtų. Šiandieną mes 
gerbiame motiną ne tik dėl to, kad 
su j a buvome arčiausiai savo 
gyvybe surišti, bet taip pat ir kad ji 
buvo mūsų didžiausia auklėtoja. 
Jos auklėlamoji jėga sėkmingiau
sia, nes paimta iš prigimties. 
Kūrėjo mintimi žmogaus prigimtis 
turi prasidėti motiniškos meilės 
įtakoje ir jos globoje išaugti tobula 
asmenybe. Pradžioje žmogus yra 
savo motinos kūno ir kraujo da
lininkas, paskui jis yra jos meilės 
augintinis. 

Nelaimingi yra tie žmonės, 
kuriems bus pritrūkę motinos auk
lėjamosios meilės. Visi mes esame 
motinų vaikai, ne tik kai mes 
buvome jų supami ant rankų, bet 
ir kai šiandieną klaupiamės mels
tis ar imamės didelių darbų ir 
nešame sunkią gyvenimo naštą. 
Gal daug bus ir išimčių, bet dau
giausia motina yra toji auklėtoja, 
kuri mūsų sielos gelmes geriausiai 
suprato ir jas paruošė gyvenimo 
ateičiai. 

Žinia, ir rankos, nešusios ar 
dar nešančios tūkstančiams mirtį, 
buvo kada nors mažos ir nekaltos. 
Jas motina glostė ir bučiavo. Bet 
jei tiek daug pasaulyje daro jos 
bloga, tai reikia manyti, kad gal 
dar anuomet ant motinos rankų 
pritrūko tikrosios meilės, lemian
čios jų gyvenimą. Stebint šeimų, 
tautų ir valstybių likimą, spren
džiamą taip žiauriai ir negailestin
gai, šiandien kyla klausimas: ar 
tik nebus pritrūkę mūsų laikams 
motinos meilės? Moteris, pagerbta 
motinystės kilnumu, yra gavusi 
didžiąsias auklėjimo pareigas. 
Todėl ji neša prieš visuomenę ir 
prigimties Kūrėją didelę atsako
mybę už žengiantį į gyvenimą 
jauną žmogų. Reikia nepamiršti, 
kad auklėjimo darbe ne tiek yra 
svarbu, kas ir kaip bus pasakyta, 
bet kaip gyvenimo pavyzdžiu bus 
pamokyta. 

Gyvendami priešingybių pa
saulyje, deriname ir nesuderiname 
meilės su neapykanta nei žiauru
mu, laimės su skausmu, džiaugs
mo su kančia. Šioje žemėje, kur 
tamsa turi išryškinti šviesos skaid
rumą ir būties trūkumai jos tur
tingumą, žmogiškasis gyvenimas 
vystosi per visą būties skalę, — 
nuo priartėjimo prie nebuvimo, iki 
aukščiausio tobulumo, kokį turi 
patsai Kūrėjas. Taigi per skausmo 
ir kančios prarajas į tobulybę žen
giame nuo motinos rankų. Nelai
mingi tie žmonės, kuriems motinos 
meile nebuvo kalbėta apie sielos 
Kūrėją ir amžinąjį gyvenimą. Jei 
gimtume tik šiam pasauliui, tai 
tada geriau visai negimti. Tuo 
atveju „palaimintos nevaisingos! 
Palaimintos, kurios negimdė" 
(Luk. 23, 29). Taigi tikroji motinos 
kilnybė yra surišta su ta Motina, iš 
kurios prasidėjo išganymas visai 
žmonijai. 

Kai žmogui yra skirta pasiekti 
savąjį Kūrėją ir tapti tobulu taip, 
kaip dangiškasis Tėvas yra tobulas 
(Mat. 5, 48), žmogiškoji gyvybė be 
dieviškosios darosi beprasmis ju
dėjimas į laimę. Galutinė laimė, 
kuriai žmogus yra sukurtas, yra 
toje šviesoje, kur gyvena patsai 
Kūrėjas. Todėl pasiekti tą ne
prieinamą šviesą ir dalyvauti die
viškame džiaugsme, reikia tapti 
dieviškosios gyvybės dalininku. Iš 
čia žmogiškosios gyvybės, kurią 
motina gimdo, didžioji paslaptis 
nėra tai, kad toji gyvybė vystosi 
nuostabaus organizmo judėjimu, 
bet kad jai skrita būti dieviškosios 
gyvybės pagrindu. 

Atpirktasis žmogus malonės 
pagalba turi tapti sudievintas 
žmogus, visai panašus į Kristų. 
Dalyvaudami dieviškosios gyvybės 
prigimtyje, įeiname per Kristų į 
giminystės ryšį su Marija, kur ji 
yra Motina, o mes Jos vaikai. Ant-
gamties srityje Ji yra mūsų tikroji 
Motina, o mes Jos tikrieji vaikai. Iš 
čia ir moters, kurią mes gerbiame 
šiandieną kaip motiną, aukštasis 
kilnumas atsiremia į Dievo Moti
nos didybę. Marijai skirtasis gegu
žės mėnuo yra ir mūsų motinos 
mėnuo. Jai ir Marijai težydi visos 
gėlės, teskamba iki mėlynojo dan
gaus visos giesmės šiandieną ir 
visada. 

metodikos nė per colį. Tačiau svar
biausia užduotis — laimėti Seimą ir 
valstybę paversti „uabu" — nepa
vyko. Banaliais juokeliais įžūliai 
švaistytis kai kada efektinga, bet 
ekonomikoje negelbsti jokie nusi
pirkti akademiniai, daktariniai dip
lomai. O juk reikia kai kada suregzti 
nors sakinį, pritinkantį mokslų dak
taro ar akademiko statusui. 

Vienetukų mistika tiko tik rin
kimų kampanijai, o toliau — šnipš
tas ir ko nėra, tai nėra — nesu
vaidinsi ir neapgausi. Ne vienas At
gimimo politikas išreiškė nuostabą, 
kodėl taip ilgai „darbiečiai" nesusi
vokia kas yra kas. Negi reikia duotis 
protinamiems mažaraščių atsibas-
tėlių iš užsienio? Juk dauguma „dar-
biečių" turėtų gebėti mąstyti ne tik 
valstybiškai, bet ir lietuviškai. Atro
do, tas vyksmas jau prasidėjo. 

Forume dalyvavo Lietuvos, Len
kijos, Bulgarijos, Estijos, Gruzijos, 
Latvijos, Moldovos, Rumunijos ir 
Ukrainos vadovai, JAV viceprezi
dentas Richard Cheney, ES bendros 
užsienio ir saugumo politikos įgalio
tasis atstovas Chavier Solana, Azer
baidžano premjeras Artur Rasi-Za-
de, Armėnijos užsienio reikalų min
istras Vartan Oskanian, kiti ES ir 
Rytų Europos valstybių, NATO ir ES 
institucijų atstovai. 

„Šiandieninis mūsų susitiki
mas nėra atsi t ikt inis . Iš tikrųjų 
tai yra galimybė įvertinti ir paleng
vinti mūsų pas tangas s t ipr inant 
demokratinį virsmą Europos Ry
tuose", — pasakė Lietuvos Respub
likos prezidentas Valdas Adamkus, 
sveikindamas Konferencijos daly
vius. 
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CM O Oij '>fa 
Pabodo ilgos žiemos dienos, sukausčiusios 

gamtą šalčiu ir ledu, sniegu ir vėtrom. Nors 
šių metų žiema vadinama „švelnia", bet 

niūrios, be saulės dienos neaplenkė mūsų nuo
taikos. Sakoma, jog žiema yra pavasario lauki
mas. Laukiame, kada šilti pavasario saulės spin
duliai palies žemę, mūsų kūną paglostys šiluma, o 
širdį džiaugsmu. Laukai ir medžiai pasidengs 
daugiaspalviais žiedais, per žemę žengs grožis, 
nešdamas meilę, kuriai lenkiasi poetai, muzikai, 
menas ir mes visi. 

Meilė — Motina pristatoma, kaip meilės ir 
kančios simbolis, lyginama su saule ir jos spindu
liais. Saulei užgesus, šaltis ir tamsa apgaubtų 
žemę, bet kokia gyvybė joje neišsilaikytų ir su
nyktų. 

Mes džiaugiamės baltai, rausvai pražydusiais 
medžiais, kol vieną dieną vėjas negailestingai 
nuplėšia žiedus ir leidžia praeiviams juos min
džioti. Viena jauna moteris man pasakė, jog „tie 
balti žiedai atrodo kaip perlai, kuriuos mes turime 
su padėka berti motinai po kojų. Tik vieną kartą 
keliaujam per pasaulį ir turim tik. vieną motiną". 

Kūdikis motinos rankose jaučiasi saugus ir 
dienos džiaugsme, ir juodoj naktyj, kada ji savo 
vaiką-kūdikį priglaudžia prie krūtinės ir širdies 
šiluma prijungia prie savo kalbos, papročių, kada 
moko kryžiaus ženklą dėti ant mažytės krūtinės 
ar atminti antrąją Motiną, kuri yra danguje. 
„Čiūčia-liūlia, mažutėli, auk, greičiau užauki, ir 
Dievulis, ir tėvynė tavęs jauno laukia..." 

Motinos dienos prisiminimo šventės rengėju 
komiteto narė Irena Kazlauskienė (iš kaires 
eilėraštį apie motiną deklamavęs Arnas Sadkevjčius 
ir šventės rengimo komiteto pirm. Asta Reitnerienė. 

J. Maleiškos nuotr. 

Kūdikis, lyg atsilygindamas už motinos meilę, 
pirmąjį žodį ištaria — „mama", ir tas žodis pa
liekamas jos širdyje iki gyvenimo sutemos. 

Keičiasi laikas, keičiamės ir mes — nespė
jome eiti su gyvenimu. Jauno žmogaus gyvenime 
(ne visų) ateina laikotarpis, kada jis nori būti lais
vas, niekieno nevaržomas, įsikalba esąs motinos 
„persekiojamas", neišklausomi jos patarimai. Gal 
jis nesuprato motinos, jos meilės? 

Rašytoja Nelė Mazalaitė rašo: „Paklausk ap
leistos motinos, ką ji veikia? Ji kenčia". Bet moti
nos širdis girdi ir atleidžia. Kur yra meilė, ten yra 
pasiaukojimas, skausmas ir baimė. 

Baime prasideda su pirmuoju kūdikio verks
mu, su pirmą kartą išeinančiu j mokyklą vaiku. 
Vėliau — jam pasirenkant draugus ar pradedant 
savarankišką gyvenimą. Jeigu motina užgestų 
savo pareigoms ir paskirčiai, sugriūtų šeimos, su
nyktų tautos, subyrėtų valstybes... 

Motina atlieka dvigubą misiją šeimoje, nes 
rūpestis priklauso ne tik vaikams, bet ir vaikų 
tėvui. Ji sujungia šeimą lyg įstatydama į rėmą, ir 

Šimtametė motina ir močiutė Jadvyga Penčylienė. 
Jono Maleiškos nuotr. 

ta motinos-žmonos paskirtis pareikalauja iš jos 
daug kantrybės, takto bei supratimo. Nėra lengva, 
bet tą pareigą ji, net negalvodama, atlieka visą 
žemišką gyvenimą. 

Ne visi yra laimingi turėti gyvas motinas. Ne 
visos motinos yra palaimingos turėti gyvus vai
kus. Amžinoji ramybė laikinai atskiria vienus nuo 
kitų, lieka skausminga tuštuma, prisiminimas. 
„O motina, palikus saugoti šventosios žemės sau
jos, mažyčio žiburio gimtajam žibury. Tu amžinai 
gyva manam lašely kraujo, tu amžinai gyva ma
žytėje širdy..." 

Šių metų gegužės 7-ąją dieną Lemonte, Pa
saulio lietuvių centre, skyrėme motinai prisimin
ti, pagerbti ir padėkoti. Renginį ruošė Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misijos komitetas, kurį 
sudarė pirmininkė Vida Reitnerienė, narės — 
Irena Kazlauskienė, Vanda Gvildienė ir Vida 

Kosmonienė. Komitetas tiksliai numatė dalyvių 
skaičių (neužsisakiusiems bilietų iš anksto pri
trūko vietos), trumpą ir tinkamą šiai progai pro
gramą. 

Po misijos kapeliono kun. Algirdo Palioko, SJ, 
invokacijos kelios minutės buvo skirtos susikaup
ti, pagalvoti ir padėkoti motinoms. Su pagarba ir 
meile matėme dvi šimtametes motinas: Jadvygą 
Penčylienę ir Zuzaną Pupienę. J. Penčylienė dar 
vis darbuojasi: pasitinka Lietuvių dailės muzie
jaus lankytojus, o atliekamu laiku per ištisus me
tus skutinėja Velykų margučius, kuriais pagar
sėjusi daugelyje parodų. 

Astos ir Irenos gilios mintys bei žodžiai buvo 
skirti mūsų motinoms, močiutėms ir dangiškajai 
Motinai Marijai. 

Meninę dalį pradėjo Arnas Sadkevičius, Mai
ronio lit. mokyklos mokinys, padeklamavęs Petro 
Vaičiūno eilėraštį „Motinai". Jo taisyklingai ir lė
tai tariami žodžiai buvo su pasigėrėjimu išklau
syti. 

Dr. Vilija Kerelytė, kaip visada, savo maloniu 
balso tembru, aiškiai tariamais žodžiais publikai 
iššaukė ir šypsnį, ir net ašaras. Pradėjo daina 
„Mėlynos akys", tęsė — „Namų šiluma", o trečioji 
daina buvo skirta dalyvių nuotaikai pakelti. Tai 
visų mėgstamoji „Žemėj Lietuvos". Po to, kartu su 
akompanavusiu Algimantu Barniškiu, duetu pri
minė tolimą vaikystės pasaką, padainuodama 
„Žalioj stotelėj". Dr. Vilija savo honorarą pado
vanojo Pal. J. Matulaičio misijai. 

Pobūvis baigtas skaniai Aldonos Soliūnienės 
paruoštomis vaišėmis. 

IrKr 

MAMAI 
Ilgai keliaus tie mano žodžiai 
Per vandenynus ir per sausumą, 
Norėčiau juos ištarti godžiai, 
Prie tavo sielos prisiglaudusi. 

Esi kaip švyturys laivams išklydusiems, 
Kaip taškas sakinio gale, 
Ir liksi ten, kur mes tik viliamės 
Greičiau pareiti negu bet kada. 

Buvau sutikusi ir tavo lemtį, 
Pasikalbėjom, paprašiau vilties... 
Ir kiek gi galima prie žemės žmogų lenkti, 
Tikiuos, ji savo žodį ištesės. 

Bučiuoju tavo skausmą ir kantrybę, 
O kad galėčiau nors kažkuo padėt 
Ir atleidimo trokštu, jei nuvyliau — 
Mano skaidri malda tave apglėbs. 

Ir sups lyg kūdikį neišmylėtą, 
Neradusi sau vietos dėl širdies... 
Aš visada šalia tavęs stovėsiu 
Dėl amžinosios mūsų sutarties. 

Dėl mūsų sielų giminystės, 
Kuri yra nežemiška kalba 
Ir mano dovanos ne rankom padarytos, 
Atleisk, aš visada buvau tokia... 

Kai kada nors nutrūks ir mūsų laikas, 
Pažvelgsime abi nuo debesies, 
Jau akimis ne motinos ir vaiko 
Į gabalėlį žalią mūsų praeities. 

Tada suprasime, jog viskas vien tik tam, 
Kad sužinotumei, ar myli, 
Nors vienui viena, iki pat gelmių gelmės, 
Dėkoju dangui, kad jau spinduliuoju tyliai. 
Todėl ir niekas nebaisu dėl ateities. 

Elena Rončienė 
Dr. Vilija Kerelytė, kaip visu< 
maloniai nuteikė popietės dal 

nuotr. 
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LIETUVOJE NESUVOKIAMI TIKRIEJI EMIGRANTŲ POREIKIAI 
Kalbiname JAV Lietuvių Bend

ruomenės Tarybos pirmininkę 
Reginą Narušienę, kuri balandžio 
pabaigoje lankėsi Vilniuje 

- Kokiais tikslais Jūs lan
kėtės Lietuvoje? 

- Buvau atvykusi su reikalais, -
o reikalų daug. Vienas - tai pasi
ruošti Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimui, kuris vyks liepos pra
džioje. Mes jame turime 34 atstovus, 
jiems svarbu žinoti, kokia bus dar
botvarkė ir ką mes turėsime atlikti. 
Turėjau pasikalbėti su PLB pirmi
ninku Gabrielių Zemkalniu apie dar
botvarkę, kuri jau sudarinėjama, 
planuojami prelegentai. Gali keistis 
PLB valdžia ir buvo svarbu žinoti, 
kas pretenduoja užimti postus. Šian
dien sunku gauti būsimųjų PLB 
valdžios narių įsipareigojimus. Jau 
dabar žinoma, kad seime kalbėsime 
apie Valdovų rūmus. PLB buvo pir
moji, priėmusi rezoliuciją dėl Val
dovų rūmų atstatymo. PLB seime mes 
turėsime derinti savo veiksmus su 
kitų kraštų atstovais. Kalbėsime 
apie PLB ateities viziją. Dar vienas 
neatidėliotinas reikalas, kuriuo mums 
teko kalbėti su G. Zemkalniu ir teks 
kalbėti seime — Amerikos lietuvių 
ateitis, mūsų būsimoji valdyba. 

Taip pat Vilniuje vyko Valdovų 
rūmų steigėjų metinis suvažiavimas. 

Regina Narušienė 

Aš esu Valdovų rūmų fondo steigėja 
ir norėjau dalyvauti suvažiavime, 
pažiūrėti, kaip vykdomas mūsų pro
jektas ir kaip vyksta Valdovų rūmų 
statyba. Girdėjau premjero A. Bra
zausko pareiškimą, kad jis nepaten
kintas, jog statybos vyksta tuo pačiu 
metu kaip ir projektavimas. Tai 
kenkia statybai. Kita vertus, mums 
svarbu, kas bus, kai Valdovų rūmai 
bus pastatyti. Mes norime, kad Val
dovų rūmuose jaustume, girdėtume 

ir matytume, kas yra Lietuva. Mes 
norėtume matyti Lietuvos valsty
bingumo statymo ekspoziciją: kaip 
dėl Lietuvos valstybės atkūrimo 
kovojo partizanai, kaip atkuriant 
valstybingumą prisidėjo pasaulio 
lietuviai ir kt. Kodėl negalima iš
austi kilimo Mindaugo karūnavimas 
arba Žalgirio mūšis? Ar ne laikas 
prašyti, kad kiti kraštai grąžintų 
mūsų Valdovų rūmų istorinius doku
mentus, kurie kažkada buvo iš 
Lietuvos išvežti į Rusiją, Lenkiją, 
Vokietiją ir kitur. Galima susitarti, 
kad Lietuvai būtų dovanota, reikia 
tik surasti, kur mūsų istorinės verty
bės yra. Mums nepriimtina ekspozi
cijoje matyti to laikmečio Europos 
vertybes, kas, girdime, norima su
kaupti. Mums svarbu parodyti savo 
tautiškumą, kas mes esam, kuo mes 
galėtume pasididžiuoti ir parodyti 
kitiems kraštams, kad mūsų turistai 
neišvažiuotų vien tik pamatę Trakus 
ir Vilniaus senamiestį. Jie turi pa
matyti mūsų pasiryžimą išlaikyti 
valstybingumą. Visa tai yra, tik rei
kia parodyti. Lietuvai nereikia dar 
vieno dailės muziejaus. 

Trečias svarbiausias atvykimo į 
Vilnių tikslas buvo - pasirengimas 
kitam Lietuvos Respublikos Seimo ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės komisi
jos posėdžiui. Reikia sudaryti pro

gramą, nusta tyt i laiką ir vietą, kur 
jis vyks. 

- Kas v y k s t a JAV Lie tuv ių 
Bendruomenėje? 

- Gegužės mėnesį išr inksime 
naują tarybą, kur i r inks valdybą. Ir 
tai įvyks rudenį , rugsėjo mėnesį. 
Reikėjo pasiruošt i , prisistatyti vi
suomenei. Pat i Lietuvių Bendruo
menė Amerikoje keičiasi - turime 
daug naujų emigrantų. Reikia apim
ti ir jų rūpesčius. J ie sustiprina mū
sų eiles, bet j iems reikia ir daug 
mūsų pagalbos. Todėl mums reikia 
prasmingesnių ryšių su Lietuva. O 
jie mezgasi nelengvai. Lietuva daug 
kalba, kad reikia padėti emigran
tams, - kiekviena komisija, kiekvie
na grupė kalba apie emigrantus , 
kurie išvyksta į JAV, D. Britaniją, 
Ispaniją, Airiją ir kt., bet tai ir lieka 
kalbomis. Aš nematau jokio veiksmo, 
jokių rezul ta tų . \ šį procesą ne
įtraukiama išeivija arba pasirenka
mi tik a tskir i atstovai. Lietuvoje 
nesuvokiama, kokie tikrieji emi
grantų rūpesčiai, poreikiai, ko jiems 
reikia, kad jie galėtų grįžti arba nors 
liktų lietuviais. Manau, kad reikės 
mūsų iniciatyvos, nes Lietuvoje šia 
prasme matau pasimetimo. Reikia 
įtraukti naująją bangą į tą procesą, 
ir tai pareikalaus daug pastangų. 

Kalbėjosi Audronė V. Sk iudai tė 

Ne pirmą kartą teko, lankantis Lietuvoje, 
prisiminti tragiškus, bet lemtingus Sausio 13-osios 
įvykius, kurie tradiciniai minimi laužais, dainomis 
bei rimtomis programomis. Šįmet sausio 12 d. 
Vilniuje prie Televizijos bokšto suliepsnojo „Pagar
bos laužas", prie Lietuvos nacionalinio radijo ir 
televizijos „Atminimo laužas" ir laužas Nepriklau
somybės aikštėje. Šv. Jonų bažnyčioje vyko koncer
tas. 

Sausio 13 d. iškilminga programa, minint 15-
ąsias Sausio įvykių metines vyko Seime. 

Jaudinančias kalbas sakė arkivysk. S. Tamkevi-
čius, LR prezidentas V. Adamkus, „Nepriklausomy
bės tėvas" Vytautas Landsbergis, Seimo pirm. A. 
Paulauskas. Nepaprastai didelį įspūdį paliko žuvu
sio jaunuolio.motina Sakalauskienė, kurios meilė 
Lietuvai, optimizmas ir viltis ateičiai išspaudė aša
ras ne vienam. Atminti ne tik (14) žuvusieji, bet ir 
(700) sužeistieji tebegyvenantys su savo nega
liomis. Visuomet susitikus, kaip ir šįmet, išreiškiu 
pagarbą Tomui Šernui, vieninteliam gyvam liku
siam po Medininkų skerdynių. Bet vien žodinės 
pagarbos neužtenka... Negerbia ir skleidžiamas 
mitas, kad sovietų kolaborantai mylėjo Lietuvą tik 
savaip, kad rezistentai buvę banditai... 

Kadangi jaunimas liūdnais renginiais mažai 
domisi siūloma Vasario 16 ir Kovo 11 d. švęsti, ne 
minėti. Eidamas pro Seimą, studentas nežinojo, 
kad ten vyksta tragiškųjų Sausio 13-osios įvykių 
minėjimas, bet tikriausiai puikiai žinojo, kas vyks-
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Dr. Donatas Tijūnėlis Vilniuje, Nepriklausomybės 
aikštėja, kur buvo paminėta Sausio H-o j i 
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ta „Siemens" arenoje Sausio 14 dieną, kur Laisvės 
gynėjų dienai buvo rengiamas patriotinių dainų 
koncertas „Šaukiu aš tautą". 

T Vilnių suvažiavo iš visos Lietuvos. Susirinko 
J.tūkstančiai. Pristigus bilietų pakiliam koncer

tui, pirmenybę vyresnieji davė jaunimui. Progra
moje populiariausi atlikėjai — Vytautas Kernagis, 
Erika Masytė, „Skamp", „Delfinai", „Rebelheart", 
Jurga Šeduikytė, Virgis Stakėnas, Edmundas 
Kučinskas, B'Avarija. Jų dainos, pvz., Masytės 
„Laisvė", Kernagio „Šaukiu aš tautą" su „Ąžuo
liuku", bei visų atlikėjų kartu dainuota „Palaimink, 
Dieve, mus" padarė, kad tai nebūtų tik smagiai 
praleistas vakaras, o patriotizmo jausmus kelianti 
istorijos pamoka. 

Kai Vytautas Kernagis buvo Čikagoje atlikti 
labdaros koncertą „Dieviško Kryžiaus" Lietuvos 
benamių paramos fondui, kažkas jo paklausė — 
„Ką Jūs patartumėt į JAV atvykusiems? Kaip čia 
sėkmingai įsikurti?" Nedvejodamas Kernagis 
atsakė — „Mano darbas yra padaryti, kad būtų 
gera gyventi Lietuvoje". Ugdant pasididžiavimą 
Lietuva, uždegant norą dirbti jos labui, Kernagis 
eina užsibrėžta kryptim. 

To laiko nuotaikas temdė, kad kaip tik tą 
dieną, atkalėjęs 12 metų, iš Lukiškio buvo išleistas 
prosovietas Mykolas Burokevičius, keturi kiti pučo 
organizatoriai jau anksčiau išleisti į laisvę, o 43 
įtariami nusikaltėliai iš viso dar neteisti. 

Atrodo, kad tautą tebejungia sporto varžybos. 
Daugelis, prilipę prie televizorių, stebėjo Europos 
ledo šokėjų čempionatą, kur stiprią prizinę pro
gramą atliko Povilas Vanagas su žmona Margarita 
Drobiazko. Jų trenerė yra Povilo mama. Užgniaužę 
kvapą stebėjome romantiką tarp Povilo ir peteliške 
-knejančios Margaritos. Tik su paskutine nata jų 
džiugi šypsena pasakė, kad jau galime atsikvėpti, 
kad medalis iškovotas, kad kelias į olimpiadą 
užtikrintas! Po to vieni kitiems skambinėjom 
perkalbėti ir pasidžiaugti lietuvių pasiekimu. 

Panašiai stebėjome krepšinio varžybas Grai-

Vilniuje, Nepr ik lausomybės aikštėje, pr ie Seimo 
rūmų Lietuvos Respubl ikos p rez iden tas Valdas 
Adamkus (dešinėje) susitiko su žmonėmis . 

Donato Tijūnėlio nuotr. 

kijoje, kai Pirėjo „Taikos ir draugystės" arenoje su
sitiko „Lietuvos rytas" ir „Olympiakos". Aišku, sir-
gome už „Lietuvos rytą", bet t am tikrų simpatijų 
susilaukė „Olimpiakos", ku r žaidžia Renaldas 
Seibutis ir Eurelijus Žukauskas. Jų treneris yra žy
musis Jonas Kazlauskas, o fizinio rengimo specia
listas 1992 m. olimpinis prizininkas Alvydas Paz-
drazdis. Kazlauskas ir Padraszdis taip pat dirba su 
Kinijos komanda. Kiekvienu atveju vis norisi, kur 
jie bebūtų, kad lietuviams sektųsi. Tą vakarą laimė 
nušvito graikams. 

Berlynan nuvykęs skaityti paskaitą, Donatas 
Tijūnėlis turėjo progą apsilankyti Berlyno 

parodų centre vykusioje tarptautinėje maisto pra
monės mugėje „Žalioji savaitė 2006". Joje dalyvavo 
žemės ir ūkio ministrai iš 29 šalių, įskaitant Kazi-
mirą Prunskienę iš Lietuvos. Produktus eksponavo 
53 šalys. 

Jau ketvirtą kartą dalyvaujanti , Lietuva 
užėmė 238 kvadratinių metrų plotą, sukūrė dviejų 
aukštų kaimo sodybos trobelę, kur buvo skiriamas 
ypatingas dėmesys ekologiškiems gaminiams. 
Buvo eksponuojami pyragai, duonos, lininiai žais
lai, rankdarbiai, arbatos, mėsos bei konditerijos 
gaminiai. Pristatyta UAB „Gerovės" gamyba, kuria 
Angelės Kavakienės vadovaujamos „Internationl 
Food Depot" dėka, ir čikagiečiai jau gali mėgautis. 
Restoranų tinklas „Bernelių užeiga" vaišino išalku
sius, o Kauno muzikos ansamblis „Ainiai" linksmi
no lietuviškomis melodijomis. Pagal dr. Tijūnėlį, 
įspūdinga lietuvių paroda susilaukė didelio dėme
sio, darbuotojai buvo labai mandagūs, su šypsena 
atsakinėjo į klausimus ir aptarnavo klientus. 

Bus daug iau . 
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N u a i d ė j o p a s k u t i n i s s k a m b u t i s Netekę postų kolegos gręžiasi nuo A. Paulausko 

Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos abiturientai. Ritos Sankevičiūtės (ELTA) nuotr. 

Vilnius, gegužės 12 d. (ELTA) 
— Daugelyje šalies mokyklų penkta
dienį nuaidėjo Paskutinis skambu
tis. Po paskutinės šventės vidurinė
se mokyklose ir gimnazijose, moki
niai pradės sunkų egzaminų marato

ną, kuris vieniems baigsis studijų 
aukštosiose ar aukštesniosiose mo
kyklose pradžia, kitiems gali tekti 
sudėtingus valstybinius egzaminus 
perlaikyti ir aukštojo mokslo siekti 
kitais metais. 

E. Maldeikis pasirinko Briuselį 
Vilnius, gegužės 12 d. (BNS) — 

Buvęs ūkio ministras ir Seimo narys 
Eugenijus Maldeikis neketina atsi
sakyti progos tapti Europos Parla
mento nariu ir iš Vilniaus persikelti 
į Briuselį. 

„Apsisprendžiau beveik šimtu 
procentų", — „Lietuvos rytui" sakė 
pastaruoju metu aukštas pareigas 
„Achemos" grupėje ėjęs ekonomisto 
išsilavinimą turintis E. Maldeikis. 

47 metų socialinių mokslų dak
taras neslėpė, kad darbas šiai grupei 
priklausančiame žiniasklaidos susi
vienijime „Balto media" jį privertė 

ne iš karto apsispręsti dėl galimybės 
išvykti į Briuselį. 

Europarlamento durys E. Mal-
deikiui atsivėrė, kai trečiadienį Vil
niuje po ilgos ir sunkios ligos mirė 61 
metų Europos Parlamento narys Ro
landas Pavilionis. 

R. Pavilionis į Europarlamentą 
prieš dvejus metus buvo išrinktas 
kaip Liberalų demokratų partijos 
atstovas. 

Tuomet šios partijos sąraše jis 
buvo antras , tačiau po rinkėjų verti
nimo atsidūrė pirmoje vietoje, iš jos 
išs tumdamas E. Maldeikį. 

Atkelta i š 1 psl. 
Pats A. Paulauskas, paprašytas 

pakomentuoti grėsmingas Naujajai 
sąjungai žinias, buvo nustebęs: 
„Nieko nežinau. Nemanau, kad jie 
galėtų taip pasielgti". 

Anot dienraščio, nesutarimų ki
birkštys ta rp socialliberalų vadovo ir 
V. Blinkevičiūtės bei A. Valionio 
blykstelėjo iš karto po to, kai koalici
jos partnerių iš Seimo pirmininko 
posto išstumtas A Paulauskas ne
delsdamas išvedė partiją į opoziciją. 

V. Blinkevičiūtė ir A. Valionis at
sistatydinimo iš ministrų postų pa
reiškimus parašė po ilgų ginčų su 
partijos vadovu. Bet ginčai tęsėsi net 
po to, kai Naujosios sąjungos frakci
ja oficialiai pasiskelbė opozicine, o 
valdančioji koalicija pasidalijo so
cialliberalų postus Vyriausybėje ir 
Seime. 

Viename socialliberalų frakcijos 
posėdžių A. Valionis ir V. Blinkevi
čiūtė siūlė A. Paulauskui prašytis at
gal į valdančiąją koaliciją. 

Pagrindiniai abiejų ministrų 
motyvai yra du — reikia ir toliau 
remti socialdemokratus jų kovoje su 
Darbo partija, o Naujoji sąjunga, ne
tekusi valdžios, gali dar labiau su
silpnėti. 

Tuo tarpu šaltiniai frakcijoje tei
gia, jog A. Paulauskas įtaria, kad jo 
bendražygiai vadovaujasi visai ki
tais motyvais. Partijos vadovas juos 
laiko socialdemokratų, siekiančių 
grąžinti socialliberalus į koaliciją, 
įtakos agentais. 

Kai kuriais duomenimis, A Va
lionis svarsto galimybę apskritai pa
likti Seimą ir tęsti diplomatinę kar
jerą, tapdamas kurios nors ambasa

dos vadovu. Teigiama, jog šis politi
kas pretenduoja tapti Lietuvos am
basadoriumi JAV. Todėl A. Pau
lauskas esą jį įtaria tokiais veiks
mais siekiant socialdemokratų vado
vo premjero Algirdo Brazausko para
mos. 

Neatmestina, kad A.Valionis ga
li netrukus pasukti ir į Preziden
tūrą. Šalies vadovas jį norėtų matyti 
savo patarėju. 

Tai, ar buvę artimiausi A Pau
lausko bendražygiai paliks į opozici
ją pasitraukusią partijos frakciją, 
tikriausiai priklausys nuo to, kaip 
baigsis postų dalybos tarp valdan
čiųjų frakcijų. 

Pilietinės demokratijos frakcija 
gali tapti viliojamu objektu valdžios 
tebetrokštantiems socialliberalams, 
jei jai teks kokie nors svarbūs postai 
Seime ar Vyriausybėje. 

Politikos užkulisiuose kalbama, 
jog socialdemokratai siekia sustip
rinti šios frakcijos pozicijas valdžio
je, tokiu būdu siekdami susilpninti 
Darbo partijos vedlio Viktoro Uspas-
kicho įtaką, kuri ir taip susilpnėjo po 
partijos skilimo. 

Seimo pirmininkas V. Muntia-
nas savo ruožtu neigia kvietęs so
cialliberalų ministrus Viliją Blinke-
vičiūtę ir Antaną Valionį tapti Pilie
tinės demokratijos frakcijos nariais. 

„Mes apie tai nekalbėjome", — 
penktadienį teigė V. Muntianas. 

Kita vertus, V. Muntianas sako 
itin gerai vertinąs abu socialliberalų 
ministrus ir pripažįsta, jog norėtų 
juos matyti Pilietinės demokratijos 
frakcijoje. Noro savo gretose matyti 
Viliją Blinkevičiūtę neslepia ir so
cialdemokratai. 

Mažeikiškiai bijo 
Vilnius, gegužės 12 d. (BNS).— 

Danijos įmonė užsimojo atgaivinti ir 
išplėsti bankrutavusį Mažeikių ra
jono Bugenių kaimo kiaulių kom
pleksą, bet mažeikiškiams kelia ne
rimą srutų kvapas, penktadienį pra
neša dienraštis „Lietuvos rytas". 

Bugenių kaimas — tik 10 kilo
metrų nuo Mažeikių, todėl kvapą ga
li jausti ne tiktai ši gyvenvietė, bet ir 
mažeikiškiai. 

Danai savivaldybę masina tuo, 
kad įkurs 20 darbo vietų, per metus 
supirks 19,000 tonų grūdų iš vietos 
ūkininkų, kuriems už toną mokės 50 
litų brangiau nei Nacionalinė mokė
jimo agentūra, o Bugenių bendruo
menei kasmet dovanos 50,000 litų. 

Danai ketina čia investuoti 20 

kiaulių kvapo Lietuviška muzika bus prieinama internete 
mln. litų ir per metus užauginti 
43,000 bekonų. Ankstesniame Buge
nių kiaulių komplekse būdavo užau
ginama 12,000 kiaulių. 

Tačiau Mažeikių rajono aplinkos 
apsaugos agentūros atstovai vietos 
bendruomenę ragina geriau išstudi
juoti danų projektą ir pagalvoti apie 
tai , kad iš kiaulių komplekso sklin
dantys kvapai neleis plėtoti kaimo 
turizmo šiame regione, kuriame yra 
patrauklus upių ir upelių tinklas. 

Lietuvoje užsienio valstybių 
įkurtų fermų yra mažiausiai regio
ne. Palyginti su Lenkija, kurioje per 
metus užauginama septyniolika mi
lijonų kiaulių, mūsų šalyje jų užau
ginama labai mažai — vos milijonas 
per metus. 

Vilnius, gegužės 12 d. (BNS) — 
Kompozitorių sąjungos įkurtas Mu
zikos informacijos ir leidybos centras 
dar šiais metais sukurs ir pradės pil
dyti specialią lietuviškų muzikos kū
rinių duomenų bazę, kuri vėliau bus 
prieinama interneto vartotojams bet 
kurioje šalyje. 

Internetinėje duomenų bazėje 
bus patalpinti Lietuvos rimtosios 
muzikos, džiazo, populiariosios mu
zikos bei kitų žanrų kūriniai, pra
nešė Lietuvos autorinių teisių gyni

mo asociacijos agentūra (LATGA-A). 
Muzikos informacijos ir leidybos 

centro direktorės Daivos Parulskie-
nės teigimu, sukūrus šią duomenų 
bazę, atsiras galimybė organizuoti 
lietuviškų muzikos kūrinių autorių 
pristatymą tarptaut inėse muzikos 
mugėse. 

Projektu siekiama didinti Lie
tuvos muzikos kūrinių sklaidą už
sienyje. Tikimasi, kad projektą pa
lankiai įvertins ir patys muzikos kū
rėjai. 

Vyčio Kryžiaus 
paskirti 

sklypai 

* Čekijos Novy Jičin mies te 
vykusiame Europos dziudo są
jungos (EJU) tarptaut in iame 
turnyre Lietuvos atstovai iškovojo 
du bronzos medalius. Svorio katego
rijoje iki 48 kg trečiąją vietą užėmė 
Jovita Strelčiūnaitė, tokioje pat pozi
cijoje liko ir Viktorija Baltaitė (52 
kg). Per žingsnį nuo medalių liko Go-
ras Barsaghianas (73 kg) bei Ernes
tas Rachmangulovas (81 kg); pralai
mėję kovas dėl trečiųjų vietų, jie ga
lutinėje įskaitoje liko penkti. 

* Julija Gotovskytė poroje s u 
latve Alise Vaidere pateko Lenki
jos sostinėje vykstančio ITF seri
jos „Ursynow Cup 2006" teniso tur
nyro, kurio prizų fondą sudaro 10, 
000 JAV dolerių, dvejetų varžybų 
pusfinalį. Lietuvės ir latvės pora ket
virtfinalyje 7:6 (7:5), 4:6, 6:2 nu

galėjo korto šeimininkes Sylwia 
Niedbalo bei Aleksandra Rosolska. 

* Estijoje vykstančiose Euro
p o s or ientavimos i sporto pirme
n y b ė s e p e n k t a d i e n į v ienuol ik
tąją v ietą moterų ilgojoje distancijo
je užėmė Sandra Paužaitė. Lietuvos 
sportininkė 10.930 km distanciją su 
25 kontroliniais punktais (KP) įvei
kė per 1 valandą 24 minutes ir 40 se
kundžių. 

* Latvijos sost inėje vykstan
č i a m e pasaul io ledo ritul io čem
p ionate trečiąją pergalę iš e i l ės 
iškovojo ir pirmąją vietą ketvirtfina
lyje užsitikrino Kanados rinktinė. 
Pasaulio vicečempionai Kanados le
do ritulininkai pirmosiose antrojo 
etapo šešių komandų F grupės rung
tynėse 11:0 sutriuškino pirmenybių 
šeimininkę Latvijos komandą. 

Vilnius, gegužės 12 d. (BNS) — 
Žemės reformos įstatymo nuostata, 
pagal kurią žemė neatlygintinai su
teikiama Vyčio Kryžiaus ordino ka
valieriams, prieštarauja Konstituci
jai. 

Konstitucinis Teismas (KT) 
penktadienį paskelbė nutar imą bylo
je dėl Žemės reformos įstatymo 
nuostatos, pagal kurią žemė neatly
gintinai suteikiama Vyčio kryžiaus 
ordino kavalieriams, konstitucingu-
mo. Konstitucinis Teismas pripaži
no, kad ši nuostata prieštarauja 
Konstitucijai. 

Kaip konstatavo KT, Žemės re
formos įstatymo pataisos, kuriomis 
buvo panaikinta teisė Vyčio Kry
žiaus ordino kavalieriams neatly
gintinai gauti žemės, pripažinta ne
prieštaraujančia Konstitucijai. 

KT pažymėjo, kad valstybiniai 
apdovanojimai yra valstybės pagar
bos asmeniui ženklai, todėl j ie nėra 
sietini su kokių nors materialinių, fi

nansinių ar kitokių gėrybių, juo la
biau privilegijų, teikimu apdovano
jamajam. 

Pasak KT, Konstitucija nesako, 
kad asmuo, kuris buvo apdovanotas 
kuriuo nors valstybiniu apdovanoji
mu, galėtų vien dėl to, kad yra ap
dovanotas, tikėtis, juo labiau rei
kalauti, dar kokių nors materialinių, 
finansinių ar kitokių gėrybių, privi
legijų. 

Pasak KT, vien tai, kad-asmuo 
buvo apdovanotas kuriuo nors vals
tybiniu apdovanojimu, savaime ne
gali būti pagrindu skirti tam asme
niui valstybės materialinę, finansinę 
paramą, kitokias materialines ar fi
nansines gėrybes. 

Nutarime pabrėžta, kad teisinis 
reguliavimas, kai asmeniui, kuris 
buvo apdovanotas kuriuo nors vals
tybiniu apdovanojimu, yra suteikia
ma dar ir tam tikra materialinė, fi
nansinė gėrybė ar privilegija, yra ne
galimas. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

G. W. Bush: šnipinėjimas nepažeidė 
amerikiečių privatumo 

Washington, DC, gegužės 12 d. 
(,,Reuters"/BNS) — JAV prezidentas 
George W. Bush ketvirtadienį neigė, 
kad vyriausybė „kapstosi" po asme
ninį amerikiečių gyvenimą, nors bu
vo pranešta, kad vidaus žvalgybos 
agentūra renka duomenis apie de
šimčių milijonų piliečių pokalbius te
lefonu. 

Gindamas savo administracijos 
šnipinėjimo programą, G. W. Bush 
sakė, kad žvalgybinė veikla, kuriai 
jis davė leidimą, yra teisėta ir kad 
vyriausybė telefoninių pokalbių ša
lyje nesiklauso be teismo pritarimo. 

Tačiau ir demokratai, ir respub
likonai pareikalavo paaiškinimo, kai 
„USA Today" pranešė, kad Naciona
linė saugumo agentūra (NSA) slapta 
iš telefonų kompanijų renka duome
nis apie skambučius ir, siekdama ap
tikti galimus teroristų sąmokslus, 
juos analizuoja. 

„Paprastų amerikiečių privatu
mas griežtai ginamas vykdant bet 
kokią mūsų veiklą, — sakė G. W. 
Bush. — Mes nenaršome po milijonų 
nekaltų amerikiečių asmeninį gyve
nimą". 

Tačiau kai kurie senatoriai ma
no, kad šie pranešimai gali kompli
kuoti oro pajėgų generolo Michael 
Hayden, kurį G. W. Bush pirmadienį 
paskyrė CZV direktoriumi, paskyri
mo patvirtinimą. 

Laikraštis „USA Today" rašė, 
kad M. Hayden, kuris nuo 1999-ųjų 
iki 2005-ųjų vadovavo NSA, turėjo 
prižiūrėti skambučių sekimo progra
mą. 

Baltieji rūmai nurodė, kad M. 
Hayden paskyrimo klausimas spren
džiamas „visu greičiu". 

„Visa, ką daro NSA, yra teisėta", 
— tvirtino M. Hayden po susitikimo 
su respublikonų senatoriumi Mitch 
McConnell iš Kentucky. M. Hayden 
tęsia susitikimus su senatoriais, ku

rie svarstys jo paskyrimą. 
Pranešimai apie telefoninių po

kalbių sekimą gali dar labiau padi
dinti G. W. Bush politines proble
mas , jam stengiantis padidinti re
kordiškai sumažėjusį savo populia
rumą, ir kelti grėsmę Respublikonų 
partijos kontrolei Kongrese, kuri gali 
būt i prarasta per lapkritį įvyksian
čius tarpinius rinkimus. 

Praėjusių metų pabaigoje pasi
rodę pranešimai, kad NSA JAV be 
orderių slapta seka įtariamų teroris
tų tarptautinius pokalbius ir elek
troninius laiškus, sukėlė pasipiktini
mo audrą. 

Tačiau „USA Today" praneši
mas , jei jame pateikta informacija 
bus patvirtinta, reiškia, kad agen
tūros programa, vykdyta šalies teri
torijoje, buvo daug didesnio masto. 

G. W. Bush sakė, kad siekiant 
užkirsti kelią naujiems išpuoliams, 
didžiausias dėmesys skiriamas ry
šiams su „ai Qaeda" ir žinomais šio 
kovotojų tinklo filialais. Tačiau pre
zidentas nei patvirtino, nei paneigė 
„USA Today" pranešimą. 

Senatorius , Teismų komiteto 
pirmininkas Arlen Specter sakė, kad 
klaus telefonų kompanijų, ar jos tei
kė NSA duomenis apie amerikiečių 
skambučius. 

„USA Today" rašė, kad NSA 
naudojo trijų didelių kompanijų — 
„AT&T Inc.", „Verizon Communica
tions Inc." ir „BellSouth Corp" — pa
teiktus duomenis. Tačiau straipsnyje 
nurodoma, kad į programą „nėra 
į t rauktas ... pokalbių pasiklausymas 
ir jų įrašymas". 

Pernai G. W. Bush sakė, kad 
slapta klausomasi tik kai kurių JAV 
esančių asmenų pokalbių su užsie
nyje esančiais asmenimis, tačiau 
„USA Today" nurodo, kad į duomenų 
bazę buvo įtraukti duomenys ir apie 
skambučius šalies viduje. 

„Al Qaeda" bėglys ragina rengti 
atakas Europoje 

Dubai, gegužės 12 d. („Reu-
ters'/BNS) — Vyras, kuris, kaip ma
noma, yra aukštas „ai Qaeda" kovo
tojas, pabėgęs iš JAV oro bazės Af
ganistane, viename interneto vaizdo 
įraše paragino musulmonus Europo
je rengti atakas, kad būtų atkeršyta 
už pranašą Muhammad išjuokusias 
karikatūras. 

Vaizdo įraše, kurį paskelbė kovo
tojų dažnai naudojamas tinklalapis, 
Abu Yahya al-Libi prisistatęs vyras 
už kar ikatūras , kurios anksčiau 
šiais metais visame pasaulyje buvo 
sukėlusios musulmonų pasipiktini
mą, ragina Danijos, Norvegijos ir 
Prancūzijos gatves paversti „kraujo 
upėmis". 

Manoma, kad Abu Yahya al-Libi 
yra libiečio Mohammad Hassan, ku
ris su dar trimis „ai Qaeda" kovoto
jais pernai pabėgo iš Bagram oro ba
zės, slapyvardis. 

Analitikai teigia, kad jis yra įta
kingas kovotojų pamokslininkas, ge
riau žinomas dėl kovotojų verbavi
mo, o ne pačių kovų. 

„Tikintieji, neleiskite žeminti 
savo pranašo ir neleiskite, kad mūsų 
a tsakas į šį baisų įžeidimą tebūtų 
protestai ir forumai", — teigė vyras 
vaizdo įraše, kuris buvo padarytas 
vasarį ir internete paskelbtas anksti 
penktadienį. 

„Danija, Norvegija ir Prancū
zija, jūs, islamo priešės, sunkiai nu
sižengėte Dievui ir jo pranašui", — 
sakė jis. 

Patikrinti vaizdo įrašo autentiš
kumo neįmanoma. 

Balandžio mėnesį paskelbtame 
garso įraše „ai Qaeda" vadovas Osa-
raa bin Laden paragino nužudyti 
žmones, išjuokusius pranašą. 

Karikatūros, kurias praėjusiais 
metais pirmasis paskelbė vienas Da
nijos dienraštis, papiktino musulmo
nus , kurie bet kokius Muhammari 
atvaizdus laiko šventvagiškais. 

Piešiniai, kuriuos vėliau p^r 
spausdino dar keli arabu ir Eurono; 
laikraščiai, sukėlė kruvinus protes
tus, per kuriuo? žuvo dauenau ka:p 
50 žmonių 

EUROPA 

VIENA 
Jungtinių Tautų (JT) generali

nis sekretorius Kofi Annan dar kar
tą paragino JAV pradėti tiesiogines 
derybas su Iranu, kad sumažėtų 
įtampa dėl Irano branduolinės pro
gramos. Jis kalbėjo po to, kai JAV 
žadėjo neįsitraukti į „nesibaigiantį 
dialogą". Ketvirtadienį aukštas JAV 
pareigūnas atmetė JAV ir Irano kon
taktų, siekiant rasti išeitį dėl Teh-
ran branduolinės veiklos, galimybę. 

MINSKAS 
Baltarusijos opozicijos vadovas 

Aleksandr Milinkevič penktadienį 
anksti rytą išėjo į laisvę po 15 parų 
arešto, kurį jam autoritarinis reži
mas skyrė už dalyvavimą protesto 
akcijoje balandžio 26 dieną. Opozi
cija ketino A. Milinkevič iškilmingai 
sutikti prie kalėjimo, kuriame jis at
liko bausmę, bet opozicijos vadovas 
buvo paleistas keliomis valandomis 
anksčiau nei baigėsi arešto laikas. 
„Jį ir kitus paleido anksčiau, matyt, 
todėl, kad valdžia bijojo susitikimo, 
kurį mes ketinome surengti prie ka
lėjimo, bijojo, kad ateis daug žmo
nių", — sakė A. Milinkevič žmona 
Ina Kulej. Ketvirtadienį iš izoliato
riaus taip pat buvo paleistas Balta
rusijos komunistų partijos vadovas 
Sergej Kaliakin ir Baltarusijos liau
dies fronto pirmininkas Vincuk Ve-
čiorka. 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusijoje penktadienį a t le is ta 

grupė vyresniųjų Rusijos Federali
nės saugumo tarnybos (FST) parei
gūnų, kai nuo prezidento Vladimir 
Putin pažado sustiprinti kovą su ko
rupcija prabėgo vos dvi dienos, pra
nešė Rusijos naujienų agentūros. 
Anot „Interfax", atleistas Operaty
vinės paieškos valdybos viršininko 
pirmasis pavaduotojas generolas 
majoras Jevgenij Kolesnikov, bei ki
tas to paties viršininko pavaduoto

jas A Plotnikov. Be to, posto neteko 
dar vienos tarnybos viršininko pava
duotojas. Sergej Fomenka, kuris va
dovavo FST saugumo tarnybos Ko
vos su kontrabanda ir neteisėta 
kvaišalų apyvarta valdybai. 

AZIJA 

DUŠANBE 
Kirgizijos VRM specialiosios 

paskirties būrio kariai ir pasienie
čiai kalnuose netoli Uzbekijos sienos 
tęsia susišaudymą su grupe kovoto
jų, kurie penktadienio naktį nužudė 
penkis žmones Tadžikistane ir Kir
gizijoje. Ginkluota grupė anksčiau 
užpuolė užkardą Tadžikijos ir Kir
gizijos pasienyje bei muitinės postą 
ir nužudė penkis pasieniečius ir 
muitininkus. Kol kas informacijos 
apie sulaikytą kovotoją nepateikia
ma, jis tardomas. Anksčiau Kirgizi
jos VRM atstovas pareiškė nuomo
nę, kad užpuolikai gali būti narkoti
kų prekeiviai iš Afganistano, nusi
kalstamų grupių nariai arba kovoto
jai iš islamo grupuočių. 

JAKARTA 
Irano prezidentas Mahmoud Ah-

madinejad mano, kad labai mažai ti
kėtina Vakarų karinė operacija prieš 
jo šalį. Paklaustas apie jos galimybę 
per susitikimą su islamo teologais 
Jakarta mieste jis pareiškė: „Mes 
manome, kad tokia perspektyva neį
manoma. Čia turima omenyje psi
chologinė propaganda. Vakarų šalys 
žino, kad Irano Islamo Respublika 
— stipri valstybė". „Manau, kad jos 
pakankamai išmintingos, kad ne
pradėtų karo su Iranu", — pridūrė 
prezidentas, kuris dabar vieši Indo
nezijoje su oficialiu vizitu. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Maža, bet įtakinga šiitų islamis-

tų partija pranešė pasitraukianti iš 
derybų dėl naujos vyriausybės for
mavimo, kritikuodama JAV kišimą
si. Pasitraukus partijai „Fadhila", 
įėjusiai į Jungtinio šiitų aljanso blo
ko sudėtį, gali baigtis ginčai dėl 
svarbaus naftos ministro posto. Par
tija į šį postą mėgino prastumti savo 
kandidatą ir nepritarė kandidatū
rai, kurią buvo pasirinkusios dides
nės Aljanso partijos. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tet. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 
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Chirurgai 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey D r., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
wwwxemBrforsurgaryandbrBaslhealKcom 

GEDAS M. GRIMS. 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 Telefonas (708)239 0909 
Health 
Center 

• Manualinė terapija 
• Chiropraktika 
• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 

Dr. Vilija R. Kerelytė 
Chiroprakt ikos gydytoja 

6420 West 127thStreet, Palos Heights, IL 60463 

L 

v 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
Chropractic & Rehao One 

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 
LockporLlL 60441 

Tei. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerkles 
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 VV. 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-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 1271h St Ste 200 

Lemont, IL 60439 
630-7194799. 

Priklauso Good Samaritan. Central DuPage. 
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms. 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

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

Š e i m o s d a k t a r a i i r c h i r u r g a i 
10811 W. 143 r d St Oriand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

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 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, 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 
EkGiove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

Akių 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. ELICIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

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

Joliet, IL 60435 
T e l . 8 1 5 - 7 2 3 - 1 8 5 4 

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 VENAS, M.D., SC. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Į V A I R U S * " 

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo. 
Gali pakeisti savaitgaliais, išleisti atostogų. 
Tel. 773-737-8894. 

* Legal i moteris, kalba angliškai, vairuoja 
automobilj, ieško darbo senelių priežiūroje. 
Tel. 224-715-2893 

* 56 m. vyras, be žalingų jpročių, ieško 
žmonių priežiūros darbo lietuvių, rusų šei
mose su gyvenimu kartu. Legalūs doku
mentai. Gali pakeisti bet kurią savaites 
dieną. Tel. 312-622-1593. 

* Moter is ež«z da'bc c ž j ' e ' ,?i«^z -
gyventi kartu. Labai gera seimininkė ka ba 
tik lietuviškai. Tel. 707-429-1871. 

JAV LB K V Socia l in ių r e i k a l ų t a r y b a 

R u o š i a : A l d o n a Š m u l k s t i e n ė 

2 7 1 1 VVest 7 1 S t r e e t , 

Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 775-476-2655; fax. 773-436-6906 

DAR APIE MEDICARE PART D 
(receptinius vaistus) 

Dar apie šeši su puse milijonų 
vyresniųjų yra neįsirašę į Medicare 
Part D, nors įsirašymui nustatyta 
data yra iki gegužės 15 d. Vėliau 
įsirašiusiems reikės mokėti 1 proc. 
pabaudą, kuri bus nustatoma pagal 
vidutinį mėnesinį mokestį už vaistų 
planą - 2006 metais tai yra 32.50 
dol. ir pabauda būtų 32 centai už 
kiekvieną neįsirašymo mėnesį. Ki
tas įsirašymas į Medicare Part D 
pradės veikti nuo 2007 m. sausio 1 d. 
Kai asmuo įsirašo, pabaudos nebe
reikia mokėti, bet nepanaikinama 
pabauda, susidariusi per tuos mėne
sius, kada nebuvo įsirašyta, ir tą 
uždelsimo pabaudą reikės mokėti 
visą laiką. Ta pabauda gali keistis, 
keičiantis mėnesinio mokesčio už 
receptinių vaistų planą vidurkiui. 

Įsirašymo į Medicare Part D 
pradžia buvo vyresniesiems sunki ir 
paini. Vėliau reikalai pagerėjo ir 
apklausos rodo, kad apie 80 proc. 
įsirašiusiųjų į receptinių vaistų 
planus yra patenkinti. 

Įsirašymas yra savanoriškas. 
Bet patariama tiems, kurie galvoja, 
kad jiems Medicare Part D visai 
nereikia, vis tiek įsirašyti, pasi
renkant patį pigiausią planą ir taip 
išvengiant pabaudos. O vaistų planą 
galima keisti kartą į metus. Žinoma, 
įsirašius reikės mokėti mėnesinį 
mokestį už vaistų planą, nepaisant, 
ar vaistai bus perkami, ar ne. 

Iš tų 6 1/2 milijono neįsira
šiusiųjų pusė yra asmenys su mažo
mis pajamomis, ar neįgalūs. Jie gali 
gauti finansinės paramos pasirink
tam vaistų planui. Jie gali įsirašyti į 
Medicare Part D iki šių metų pabai
gos ir jiems pabaudos nebus. 

Su šia Medicare Part D progra
ma siejasi ir politiniai sumetimai: 
respublikonai tikisi, kad rinkėjai į tą 
programą žiūrės, kaip į didelį lai
mėjimą žmonių sveikatingumui pa
gerinti, o demokratai kelia tos pro
gramos įvairius trūkumus, kritika 
norėdami lapkričio mėnesio rinki

muose rinkėjus palenkti į savo pusę. 
Kaip ten bebūtų, vyresnieji 

randa, kad įsirašymas yra painus. 
Pvz., Illinois valstijoje vyresnieji turi 
rinktis jiems tinkamiausią vaistų 
planą iš daugiau kaip 40-ties. 

Čia dar kartą eilė naudingų 
vyresniesiems adresų, ar jie pla
nuotų įsirašyti dabar, ar vėliau. 

I Illinois gyventojams: 
1. Senior Health Insurance 

Program 800-548-9034 
www.illinoisbenefits.org 
2. Illinois Department on Aging 

Help Line 800-252-8966. 
3. Suburban Area Agency on 

Aging Cook County suburbs, 708— 
383-0258. 

4. Chicago Department on Aging 
(City of Chicago) 312-744-4016. 

5. Northeastern Illinois Area 
Agency on Aging (collar counties) 
800-528-2000. 

6. Progress Center for Indepen-
dent Living 708-209-1500 arba 
708-209-1827 (neįgaliems). 

7. Make Medicare Work Coali-
tion 

www.makemedicare work.org. 
8. Illinois Department of Health

care & Family Services 800-226-
0768 (asmenims su Medicare ir 
Medicaid). 

II Visose valstijose: 
1. Medicare 
800-MEDICARE (800-633-

4227) www.medicare.gov. 
2. Sočiai Security Administra-

tion 800-772-1213: 
www.socialsecurity.gov 
3. Administration on Aging 
www.aoa.gov 

4. AARP www.aarp .o rg / 
heal th /medicare/drug_coverage/ 

5. Access to Benefits Coalition 
www.accesstobenefits.org 

( P a s i n a u d o t a į va i r ia amer i k i eč i ų 
ž in iask la ida) 

Ką veiksite 
šeštadienį? 

s u s i p a ž i n i m o v a k a r o n ė j e d a l y v a u j a 
wJazz Land" 

vokaline grupė vadovaujama Artūro Noviko 

šeštadienį, liepos 1 d. 8 v.v. 

Park VVest * 322 W. Armitage 

Bilietai $30 dainusvente.org/bilietai 

PASTABA I7m. ir j aun in i bus ileirJfcami tik su teviĮ arba globėjų pnt??iūra 

PAINU 
ŠVENTĖ 
ČIKAGA * 2006 

D Ė M E S I O ! 
N e s e n i a i a t v y k o t e , i e š k o t e d a r b o a r b u t o , t a č i a u 

s k e l b t i s l a i k r a š t y j e b r a n g i a i k a i n u o j a ? 
N e b ė d a . D R A U G A S J ū s ų s k e l b i m ą i š s p a u s d i n s 

n e m o k a m a i . T e r e i k i a p a s k a m b i n t i 
t e l . 7 7 3 5 8 5 9SOO 

http://Joliet.IL
http://www.illinoispain.com
http://www.illinoisbenefits.org
http://www.makemedicare
http://work.org
http://www.medicare.gov
http://www.socialsecurity.gov
http://www.aoa.gov
http://www.aarp.org/
http://www.accesstobenefits.org
http://dainusvente.org/bilietai


DRAUGAS, 2006 m. gegužės 13 d., šeštadienis 9 

MŪSŲ ŠEIMOSE fttfr 
Dantų gydytojai 

Nauja PLB Lituanistikos 
katedros magistrė 

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Lituanistikos katedroje (Illinois 
universitete, Chicago) lituanistikos 
magistro laipsnį apsigynė dar viena 
studentė lituanistė — Elizabeth 
Novickas. 

Studijų metu Elizabeth ypač 
domėjosi literatūra, Ričardo Gave-
lio, Kazio Borutos kūryba. Į anglų 
kalbą ji išvertė Borutos romaną 
„Baltaragio malūnas", taip pat pas
kelbė mokslo straipsnių apie abiejų 
autorių kūrybą, įvairių recenzijų. 
Elizabeth išanalizavo ir Danieliaus 
Kleino pirmųjų lietuviškų grama
tikų atsiradino aplinkybes (1653 ir 
1654 metai), autoriaus ryšius su 

spaustuvininku Reussner (Kleinas 
kaltino Reussner, kad jis nenuliejęs 
visų reikėjusių raidžių, kad spaus
dindamas palikęs daugybė klaidų) 
bei paskelbė straipsnį apie tai. 

Studijų metais Elizabeth taip 
pat buvo nuolatinė Santaros-Švie
sos federacijos, AABS (Association 
for the Advancement of Baltic Stu-
dies) konferencijų dalyvė. 

Sveikiname naująją magistrę, 
Elizabeth Navickas ir linkime jai 
kuo didesnės kūrybinės sėkmės! 

Giedrius Subačius 
PLB Lituanistikos katedros 

UIC profesorius 

Po magistro egzamino gegužės 4 d. PLB Lituanistikos katedroje. Iš kairės: prof. 
Violeta Kelertienė (Lituanistikos katedros vedėja), naujoji magistrė Elizabeth 
Novickas, prof. Alfred Thomas (Slavų ir Baltų kalbų bei literatūros skyriaus 
vadovas), prof. Giedrius Subačius. 

^M^SSISM^^MSMS^MSIdMSMSMSMSS^MSMSMSI^MSMSM^M^MSISM^ši 
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VILNIUS 2006 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

40-24 235th Street Douglaston, N Y 11363 
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS 

Fax. 718-423-3979 
E-mail: vyttours@earthlink.net 
Web site: www.vytistours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

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

Bronė Barakauskienė M 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 
DR. AUŠRINE SCHNEIDER 

DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Willowbrook, IL 60527 

Tol. 630-323-2246 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Wtowbrook 
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. SALIKLIS 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E' CEPELĖ, D.D.S. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvart<ys dantis už prianamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgi ja , 

viso veido at jauninimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mali # 318 Oak Brook. IL 60523 

Tel. 630-571-2630 

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

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

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

EmMgMM&Ę mšmgn 
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. Har lem Ave. 

Summi t , IL 6 0 5 0 1 
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 te lefonu 708-594-5622 

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

Taip pat priimame užsakymus įvairiom progom! 

Šio mėnesio „special" — lietuviška ,,Starką $23.99! 

PARDUODA 

a ^I^M^^^^M^^^ i! 

K. LAUKAIČIO NATŪRALUS MEDUS 
ir l ietuviška arbata apsaugo v isus nuo 

slogos ir negerovių Medaus g a l i m a 
gaut i l ietuviškose krautuvėse i r po 

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

Cia vieta 
Jūsų skelbimui! 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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L1BERTAS KLIMKA 

Gegužės 8-oji diena nuo seno 
kaime vadinama „cibuline", bažny
tiniame kalendoriuje - tai švento 
Stanislovo vardadienis. Nuo jo ir 
prasidėdavo didieji žemės ūkio dar
bai - sėja, bulvių ir daržų sodinimas. 
Pavasaris kaimo žmogui pažeria 
gausybę rūpesčių; tik spėk suktis! 
Patarlė sako: „Laiku nepasėsi - žie
mą badą kentėsi". Todėl sėjos darbas 
apgaubtas didele atida; yra Čia iš
likusių prosenoviškų tikėjimų bei 
maginių atodairų. Jose - ir vertin
gos, šimtmečiais kauptos patirties. 

Baudžiaviniame kaime laukai 
būdavo apsėjami la ikant is vadi
namosios trilaukės sistemos. Į pūdy
mą sėdavo žiemkenčius, kitais me
tais - vasarojų, tada metams palik
davo lauką dirvonuoti. Linų ir bul
vių auginimas plačiau paplito t ik 
XIX šimtmetyje. 

Apie orės papročius šį pavasarį 
jau esame kalbėję; o kaipgi sėdavo? 
Nagi ranka, plačiu mostu, grūdus 
semdami iš prijuostės ar sėtuvės. 
Prijuostę pasidarydavo iš austin-ės 
paklodės! vieną galą parišdavo virve 
ant peties, kitą laikydavo kai re 
ranka. Patogesnės yra sėtuvės, -
lengviau iš dugno pasemti. J a s pin
davo iš šiaudų ir skelto lazdyno, kar
tais pušies ar eglės šaknų. Sėtuvės 
apačia plokščia, viršus platesnis . 
Kraštuose - ąselės, už kurių užriša
ma perpetinė juosta. Pradedant sėją, 
prie juostos pririšdavo mazgelį su 
šventosios Agotos duonos kriaukš
leliu, o pačią sėtuvę ištrindavo tau
kais. Tai vis burtai pasėlių apsaugai 
nuo kenkėjų ir visokių gamtoje ištin
kančių nelaimių. 

Javai ir linų sėmenys sėjami 
kiek skirtingai. Sėmenys lengvi, to
dėl juos — nepilna sauja, du mažes
nius pirštus prispaudus prie delno. 
Taip tolygiai ir porečiai jie išsiberia 
dirvoje. Kai sėjėjas vieną sėtuvę 
išberia ir eina prisipilti kitos, vietą 
pasižymėdavo ten padėdamas kepu
rę. Darbui išsirinkdavo nevėjuotą 
dieną, nes lygiau grūdai pasisėja. 
Ypač tai svarbu lengvesnio grūdo 
avižoms. Tačiau lengvas š iaurės 
vėjelio dvelksmas laikytas naudingu 
- kenkėjai pasėlių nepuls. Sėdavo 
paprastai vyriausias šeimos vyras, 
jeigu tik sveikatos turėtų. Sėjėjas į 
laukus išeidavo su pagalbininku, 
kuris užsėtą dirvos plotą, vadinamą 
sėbiržę, pažymėdavo - biržydavo. 
Biržijama su koja ar nusmailinta 

lazda - biržikliu dirvoje padarant 
žymę; vadindavo ją vilke arba virže. 
Senoviškesnis būdas - pažymėti 
šiaudų pluošteliais. Ir ne bet kokiais, 
o tais , kurie buvo padėti po Kūčių 
vakar ienės stalu. Žinia, tikintis 
geresnio derliaus... 

XIX a. pradžioje į lietuvišką 
margą vidutiniškai būdavo pasėja
ma rugių po du pūrus (į pūrą telpa 
24 gorčiai; gorčius - apie pustrečio 
litro talpos), kviečių - po pusantro 
pūro, avižų - t r is , žirnių, pupų ir 
grikių - po vieną pūrą, sėmenų ir 
kanapių beveik tiek pat. Iš čia ir 
toks savotiškas žemės ploto matas -
biralų saiku. Pavyzdžiui, sakoma: 
„Lig pusryčių reikėjo aparti trijų 
pūrų sėjimą". 

Sėjos išvakarėse šeimininkė iš
kepdavo elgetoms duonos, tokiomis 
nedidelėmis bandutėmis. Su viena 
šeimininkas apeidavo paruoštą sėjai 
lauką, parnešęs padalindavo šeimai. 
Sėją dažniausiai pradėdavo porinę 
dieną. Ir labai ankstų rytą. Jeigu 
sėjėjas pamatytų gretimame lauke 
kaimyną jau sėjant - blogas ženklas, 
- jo javų laimė ki tam atiteks. Tada 
jis savo lauko gale smeigdavo į žemę 
peilį, - laimė nepabėgs... Pradėda
mas darbą kaire ranka paberdavo 
sėklos į visas keturias puses, saky
damas: „Aukit javeliai, visų brangie
j i , o užaugę duokit grūdų nesi
gailėję". Kitur taip darydavo: pirma 
sauja - „Ladai, kad mūsų žemėje ne
ki l tų ledai ir badai"; antroji -
paukšteliams, „kurie nei sėja, nei 
pjauna, o gyvena"; trečioji - elge
toms ir nesveikiems, „kurie Dievą 
šlovingai garbina". O jau tada — 
„Padėk man, Viešpatie!". Į pirmąją 
sėtuvę įberdavo grūdų, kurie buvo 
pašventinti per Žolinę. Namuose tuo 
t a r p u moterys surinkdavo visas 
žirkles, suvyniodavo skepeton ir už-
smeigdavo šermukšnio šakele, - kad 
raganos jomis daigų "nenukarpytų", 
taigi šalnos nenušaldytų. Ir nekur-
davo krosnies, kad pasėliai nebūtų 
kūlėti. Avižas sėjant, kuri senučiukė 
išvirto avižinio kisieliaus pro atvirą 
langą laukan ištėkšdavo, tardama: 
„Te, vėjau, te kisieliaus". Žodžiu, 
maginiais veiksmais būdavo stengia
masi pasitelkti į pagalbą visas gam
tos galias. 

Vasarojaus eiliškumą rodo pati 
gamta: jeigu pavasarį pirmas beržas 
išsprogsta, pirma reikia sėti kvie
čius, jeigu alksnis - miežius. Kviečių 
sėjos geriausias laikas - kai pu
rienos žydi ir an t dilgėlių lapelių 
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susidaro pirmieji rasos lašeliai. 
Būsimą jų derlumą rodo vešlios ir 
sunkios kvietęs, - pušų vyriški 
žiedynai. Tik bėda, kad pasė tus 
kviečius labai lesa žvirbliai. Atginti 
šiuos nenaudėlius yra daug būdų; ir 
sunku pasakyti, kuris geriausias. 
Kviečius sėdavo pasninko dieną, 
labai anksti arba vėlai, kol žvirbliai 
miega arba vidurdienį, kai ilsisi 
prisilesę. Maišą atsigabendavo už
rištą virvagaliu, ant kurio buvo pa
kabinta rūkymui mėsa. Neatrišdavo 
jo, o praardydavo kampą, - tai vis 
žvirbliams apgauti. Maža to, sėjant 
pradėdavo nuo kaimyno sklypo ribos 
ir eidavo savo namų linkui. Į burną 
įsidėdavo tr is akmenėlius, kuriuos 
sviesdavo pamatę žvirblius. Pasėjus, 
maišą ir sėtuvę iškratydavo sveti
mame lauke ar karklyne. Tada pa
kuliniu siūlu, išteptu kiškio taukais, 
apvesdavo lauką. Arba sėjėjas apei
davo jį, rankoje nešdamasis šiaudų, 
kuriais buvo svilinama kiaulė. Itin 
stiprus apsaugos burtas - apnešti 
aplink užsėtą lauką pasiskolinus 
lazdą, kuria dailidė matuoja kars
tą... 

Miežiams laiką sėti atskaičiuo
davo savaitėmis atbulai nuo šv. 
Onos, liepos 24-osios. Ankstyvuo
sius sėdavo 12-ą ir 11-ą savaitę, 
dešimtoji yra žolių, netinkama sėjai; 
vėlyvuosius - 9-ą ir 8-ą savaitę. Esa
ma i r pačios gamtos nuorodų. 
Garsiojo tautosakos rinkėjo Mato 
Slančiausko užrašyti tokie žmonių 
pastebėjimai, Joniškio krašte vadi
nami „pasargomis": pats laikas mie
žius sėti, kai rugio varpa - lauke, 
nebe bembly; apynys - pusėj virp-
sčio, šermukšnis žydi, pušų metūgės 
pasvirusios, kadugys žiedadulkes 
barsto Dzūkai pridurtų. ..reikia kad 
ir mėnuo butų rajūnuose", taigi jau
na?, augantis Svarbu, kad toje pat 

fazės atmainoje miežiai ir sudygtų. 
Miežių būsimą derlumą rodo alksnio 
žirginiai; daug jų - bus pilni aruodai. 
Bet į lauką sėjėjas vis tik turėtų eiti 
pusryčiams suvalgęs kiaulės uodegą, 
- varpos užaugs ilgos. 

Avižų sėjai geras laikas, kai 
ievos ir šermukšniai žydi, epušės 
nuraudusios. O tiksliau - tai toje 
dienoje, kada rudenį pirmą kartą 
buvo apšerkšniję medžiai. Štai kada 
valstiečiui praversdavo kalendorius! 
Dar gerai, kai padange driekiasi ilgi 
debesys, tarsi kokios šluotos. 

Grikių sėjos laiką parodo atsi
radę margi vabaliukai; jie ir vadina
mi grikavabaliais. Sakoma, kad 
grikiai „prašo" šeimininko: „Sėk 
mane arčiau namų, kad geriau ga
lėčiau girdėti gaidžio giesmių!" Su
prask, jiems reikalinga geresnė že
mė. Po grikių jau kitų javų nebesė
davo. 

O linams geriausios dienos yra 
pažymėtos moteriškais vardais: Do
micėlės, Sofijos, Elenos, Petronėlės. 
Arba darbui reiktų atsiminti tą 
savaitės dieną, kurią pirmą kartą 
pasnigo. Dangus turėtų būti pa
sipuošęs debesų juostomis arba 
smulkučiais debesėliais. Eidamas 
linų sėti, sėjėjas už kepurės užsi-
kišdavo plunksną, į atlapą įsistraig-
davo adatą su ilgu siūlu, o sėdavo iš 
prijuosčio. „Tai užaugs ilgi, gaivingi, 
gero valakno". Iš didelės šeimos 
darbą pavesdavo tam, kuris pirmas 
pavasarį pamatė gandrą. Ir arkliu 
sėmenų neveždavo, tegu sėjėjas pats 
maišą nusineša. 

Štai kiek daug visko reikėdavo 
žinoti, nes patarlė sako: „Greita sėja 
badu dera". 

0 pabaigai - tokie Antano Ba
ranausko senatvėje ištarti žodžiai: 
..Ar mano sėjimo kas dygs ir augs, ar 
ne - nebe man apie tatai rūpintis ..." 
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SUSIPAŽINIMO VAKARONE 
MARIUS POLIKA1TIS 

Paskutinių kelių mėnesių bėgy
je man ne kartą draugai ir pažįs
tamieji yra iškėlę tokius klausimus: 
„Kokio pobūdžio ši susipažinimo 
vakaronė?", „Ką gera mes ten ma
tysime, ką ten veiksime?", „Kodėl 
man toje susipažinimo vakaronėje 
dalyvauti?" 

Nors esu pasiryžęs į šiuos visus 
klausimus atsakyti, deja, bijau kad 
truks laiko bei jėgų visiems as
meniškai parašyti, paskambinti, ar 
susitikus kur nors tartis. Vengiu 
darbovietės viršininko tardymų. 
Dėkoju, kad suteikiate man progą 
vienu sluoksniu apibūdinti šią susi
pažinimo vakaronę ir atsakyti į 
visus susidomėjusių klausimus. O 
jeigu nusibos skaityti šį apibūdi
nimą, ar iš vis ateityje norėtumėte 
patvirtinti šią informaciją, prisi
junkite prie 8-tosios dainų šventės 
tinklapio (vrww.dainusvente.org) 
ir visus duomenis turėsite prieš 
akis. 

Susipažinimo vakaronės tikslas 
- pasididžiuoti lietuviška daina, 
lietuvišku menu, lietuviška dvasia, 
lietuvių kilme. Tikime, kad ši va
karonė suteiks pačios Dainų šventės 
dalyviams ir visiems susirinkusiems 
progą susipažinti, pasilinksminti, 
pabendrauti, paišdykauti Dainų 
Šventės išvakarėse. O kas nemėgsta 
karts nuo karto paišdykauti! Aišku, 
su saiku. 

Sukaupėme jėgas ir ryžomės 
suruošti yaptingą susipažinimo va
karonę. Kaip tai tinkamai įvykdyti? 
Juk 15 metų prabėgo nuo paskuti
niosios Dainų šventės, o kas gi pri
simins tos šventės susipažinimo va
karonės įvykius? Ko susirinkusieji 
tikisi? Kas jiems įdomu? O į šią 
Dainų šventę suvažiuoja ir šioje 
šventėje dalyvauja vyresniojo ir 

jaunesniojo amžiaus asmenys, ar 
įstengsime visiems įtikti? Kaip 
užtikrint, kad visi iki vieno grįš į 
savas vietoves patenkinti vakaro
ne? 

Šiuos klausimus nagrinėjome, 
rimtai diskutavome, ir esame įsiti
kinę, kad šį uždavinį tinkamai at
likome. Po susipažinimo vakaronės 
galėsite tai patvirtinti, ar šiuos 
mūsų sprendimus neigti. Tačiau iš 
anksto nespręskite, neperskaitę, šio 
apibūdinimo ir nedalyvavę pačiame 
renginyje. 

8-tosios dainų šventės susi
pažinimo vakaronė įvyks šeštadienį, 
liepos 1 d., 8 v.v., Park West 
Theatre, Čikagos miesto centre. 

Kas? 
Prieš keletą metų „Dainavos" 

meno ansamblis ruošėsi pavasario 
koncertui. Parinktas repertuaras 
suteikė choro nariams progą patirti 
skirtingų muzikos rūšių, stilių. Kaip 
ir kiekviename ansamblyje ar chore, 
nuomonės skyrėsi dėl parinktos 
medžiagos - kai kam daina prie šir
dies, kitam tas pats kūrinys nepa
liko jokio įspūdžio. Tačiau, besiruo
šiant pavasario koncertui, jautėme 
iš narių veiksmų bei judesių ir 
matėme iš veidų, kad ansamblio 
dalyviai pasisavino vieną kūrinį 
-„Sodauto". Tai liaudies sutartinė, 
atlikta džiazo dvasia. Kas sugebėtų 
tokią paprastą liaudies sutartinę 
taip įdomiai aranžuoti, pritaikyti 
tokį tinkamą ritmą, kad šią sutar
tinę sau dainuotų jaunuolis, beei
damas gatve Čikagos mieste 2006 
m.? Kaltininkai - „Jazz Land a cap
pella" vokalinis ansamblis, vadovau
jamas Artūro Noviko. Pasiskolinau 
vieneto įrašą iš brolio ir klausiausi. 
Iš karto nusprendžiau, kad išeivijos 
lietuviams šio vieneto atvykimas į 
šių metų Dainų šventės susipažini-

ANAipyĮ 

ŽALIAS SyO^MAS 

Žalia žolė žaliai žaliai žaliavo. 
Žemčiūgais žėk> žemės Žilmenai/ 
Žibutės žiburėliais žaižiravo, 
Žadėdamos žydėti žamžinai. 

Žiedai žieduoja žiedlapių žvarnįį 
Žiedų žiedai, žiedai žydį žieduos. 
Žiedų žaidimai žydinčiais žiedučiais 
Žeme žydės, žeme žaliuos, žaliuos... 

Žydrynėje žvaigždžių žvakelės žėri, 
Žali žibintai ženklina žaibus, 
Žegnoja žemę, žmogų, ŽUVĮ, žvėrį 
Žegnoja žydriai žydinčius žiedus. 

Žabosiu žirgą žalbėrf žvaluti, 
Žą stiukais žalvariniais žalzganais, 
Žiedeli žiebsiu, žadantį žėrutį, 
Žavėsiu Žilvi ją žiedų zavais. 

M 

„Jazz Land" grupė linksmins Dainų šventės vakaronės dalyvius. 

m*. 

mo vakaronę būtinas. Susisiekėme 
su ansamblio vadovu, ir jis su 
entuziazmu sutiko prisidėti prie 
Dainų šventės savaitgalio. 

„Jazz Land a cappella" vokali
nis ansamblis (www.jazzland.lt) 
aukšto lygio vienetas, dažnai kvie
čiamas pasirodyti įvairiose vieto
vėse, skirtinguose Europos kraštuo
se. Ansamblis gyvuoja nuo 1987 m. 
Nors vieneto vardas teigia, kad 
kūryba vien tik džiazo stiliumi atlik
ta, „Jazz Land" nesiriboja tuo ir 
nebijo žengti į skirtingas muzikos 
šakas. Šiuo kvietimu toliau išeivijoje 
garsiname lietuvišką dainą, lietu
vius muzikantus, lietuvius daini
ninkus. Kaip tinka, kad Dainų šven
tės savaitgalio metu pasirodys 
žymus a cappella vienetas! Vyresni 
bei jaunesni bus sužavėti jų gabu
mais, jų balsais, jų nuoširdumu. 
Siūlau toliau sekti susipažini
mo vakaronės tinklapio puslapį 
(www.dainusvente.org) - pasi
klausykite „Jazz Land" dainų bei 
prisijunkite prie „Jazz Land" tinkla
pio. 

Iš „galingos" garso sistemos 
išgirsite būgnus, besinaudojančius 
daina. Melodija girdėta. O ritmas 
stiprus! Jau nesėdime koncerto salė
je, jau čia visai kitokia dvasia! Bus 
privaloma pašokti, palinksminti, 
pabendrauti, pažįstamui nupirkti 
gaivinantį gėrimą. Šią atsakomybę 
susirinkusius toliau pralinksminti 
užsiima Čikagietis jaunuolis Justi
nas Andriušis, kuris sklandžiai at
liko šias pareigas per 2004 m. šokių 
šventės Čikagoje susipažinimo vaka
ronę. Justinas parinks ir gros pačius 
populiariausius šių dienų įrašus, ir 
pažįstamiems galėsite pasigirti, šeš
tadienį iki išnaktų praleidote klube 
Čikagos miesto centre. 0, koks bus 
pavydas! 

Kur? 
Park West teatras jau per 80 

metų bendradarbiauja su Čikagos 
bei viso pasaulio roko ir džiazo 
muzikantais. Čikagos radijo ban
gomis dažnai girdėti reklamos, kad 
toks ir toks populiarus muzikos 
vienetas pasirodo Park West Teatre. 
Čikagos visuomenėje ši koncertų 
salė gerai žinoma ir kas savaitę pri
traukia muzikos mėgėjus. Nors iš 
lauko salė vaizdžiai neįspūdinga, 
įėjęs nustebsite tos salės grožiu, 
įvairumu, patogumu. Ši salė pas

tatyta susipažinimo vakaronėms. 
Mūsų lietuvių visuomene retai 
pasisavina tokią salę. Prisijunkite 
prie Park West teatro tinklapio. 
(www.parkwestchicago.com) ir 
paklajokite, o liepos 1 d. patys patir
site tai, ką stebėjote tinklapio pus
lapyje. Nuo Sheraton viešbučio 3 
mylios kelio, tai ir vėl išvengsite 
savomis priemonėmis nukeliauti -
samdome autobusus nuvežimui ir 
parvežimui iš Park West teatro į 
Sheraton viešbutį. O jeigu nesuspė-
tumėte pasinaudoti šia priemone, 
prižadame, kad Čikagoje visur 
įmanoma nukeliauti, naudojantis 
vieša transportacija. Dar užtikri
name, kad gaivinančių gėrimų kai
nos visai prieinamos, geresnių nera
site liepos 4 savaitgalį Čikagos 
miesto centre. Tikrai išskirtina salė 
ypatingam renginiui. 

Kaip? 
Raginame nedelsiant įsigyti bi

lietus į šią susipažinimo vakaronę. 
Park West teatre telpa tik 900 as
menų, ir Čikagos miesto valdžia pri
žiūrės, kad laikytumėmės to pastato 
saugos taisyklių. Prisijungę prie 
pagrindinio tinklapio puslapio 
(www.dainusvente.org), paspaus
kite žodžius „Šventės Informacija", o 
kitame puslapyje, dešinėje lapo pu
sėje, ieškokite žodžio „Bilietai". 
Suradę ir paspaudę rasite, kaip įsi
gyti bilietus į susipažinimo vaka
ronę. Išsispausdinkite bilietų anke
tą. Užpildykite anketą, pridėkite su
mą ($30 vienam dalyviui), ir nu
siųskite Dainų šventės bilietų adre
su. Galite užregistruoti ne tik save, 
bet ir šeimos narius, draugus, pažįs
tamus, visuomet smagiau dviese 
dalyvauti! Už kelių savaičių bilietai 
bus atsiųsti jūsų anketoje pateiktu 
adresu. 

Įsidėmėkite: 17 metų amžiaus ir 
jaunesni turi dalyvauti susipažinimo 
vakaronėje kartu su tėveliais ar 
tėvelių parinktu globėju. Jūsų ne
įleis, jeigu šios taisyklės nesi
laikysite. 

Tikiuos, kad perteikiau jums 
tinkamų žinių, šiek tiek jums 
paaiškėjo susipažinimo vakaronės 
tvarka. Dėkoju už progą parekla
muoti šį renginį. Šią visą informaci
ją rasite Dainų šventės tinklapyje. 
Laukiame jus šiltai priimti ir 
pralinksminti liepos 1 d. 

Dalyvaukite, nesigailėsite! 

http://vrww.dainusvente.org
http://www.jazzland.lt
http://www.dainusvente.org
http://www.parkwestchicago.com
http://www.dainusvente.org
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NEKILNOJAMASIS TURTAS PASKOLOS D R A U D I M O PASLAUGOS 

D rakė 
Dkj 

lt Againl 

5 S.Prospect. Clarendon 
Hills, Illinois 60514 

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

630-325-7010 

Profesionalus 
, asmeninis 
patarnavimas. 

Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės į 

Drake Reartor 

GREIT PARDUODA 
First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas ve l tu i 
• Tarp in inkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

9^2 Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Business 708-423-9111 

Voice Ma i l 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. 

Audrius Mikul is 
1 st Choice Real Propertys 

Tel.: 630-205-9262 
E-mail: amikulis@usa.com 

(vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas g—įk•£*-, 

4 ,-yj~&\ Pardavimas 
Surandame 
optimaliausią finansavimą 

P A R D U O D A 

Parduodamas „ Condominium *' 
Pasaulio lietuvių centre, 
2 miegamieji, 2 tualetai, 

kampinis. Kaina $179,000 
Tel. 312-876-9687 

L E M O N T RELATED LIVINC 
TOVVNHOME IN BEAUTIFUL 

KENSIGTON ESTATES 
Soacious end uni t , vvith custom 
upgrades t h r o u g h o u t $595,000 

630-257-5906 

Parduodame namą 
ant Menominee upės kranto, 

M a r i net te , VVisconsin. 

Namas 3000 sq. f t . , s tatytas prieš 9 metus 
ant 1.4 akrų žemės. Graž i , rami v ie ta, 

pr imins Lietuvą. N u o Green Bay 50 myl ių 
j šiaure, m a ž d a u g 270 myl ių n u o Čikagos. 

Puiki vieta šeimynai, 
pensininkams ar 

investitoriams. $390.000. 

Kreipkitės w w w . f s b o . c o m / l l s t / 7 6 7 6 7 
arba skambinkit 7 1 5 . 7 3 2 . 9 7 0 8 . Agentai kviečiami. 

/ww. a utotradeusa. c om 

Į 

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

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

Alvvays With Flowers 
N a u j a p a s l a u g a — a t r i b u t i k o s n u o m a poky l i ams 
* Gėlės visoms progoms, gėlės j Lietuva 
* Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
* Vestuvinės ir proginės kompozicijos 
* Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės 
* Bažnyčių ir pokylių salių dekoravimas 

1 1 2 0 S. Sta te St. , L e m o n t , IL, t e l . 6 3 0 2 5 7 0 3 3 9 
8 0 1 5 W . 7 9 St. , J u s t k e , H., t e l . 708 -594^6604 

Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visai 

w w w . a l w a y s w i t h f l o w e r s . c o m 
pasaulyje. 

M i n d a u g a s 
651-343-0286 Cell 

mindaugas.m.bubliauskas@weltsfargo.com 
^^^^w^m.com/weststpau)brancb^n.;.;:;s;:,..:: 

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 

S I Ū L O D A R B Ą 

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

drivers license and car. 
Call Comfort keepers 

847-215-8103 

S I Ū L O M E D A R B U S ! 
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 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina, 

kad kalbėtų rusiškai. 
Tel. 847-980-7887. 

Skubiai reikal ingi va i ruoto ja i 
perkraustytojai, dirbti Skokie 
perkraustymo kompanijoje. 

T e l . 8 4 7 - 6 7 3 - 3 3 0 9 
Vairuotojai privalo turėti galiojančius 

Illinojaus vairuotojo pažymėjimus. 

ĮVA IRUS* 

Suteikiama privati psichoterapinė 
j pagalba Niujorke. Konsultuoju 

depresijos, imigraciios,šeimos, 
karjeros ir kitais klausimais. 

Teiraukitės te l . 1-917-517-9296 
arba ei. paštu: napr@yahoo.com 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
T E L 773-585-9500 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU], SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th SL, 

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

STATE FARM INSURANCE l 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

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

708-423-5900 

N A M Ų R E M O N T O IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

Šildymas 
Saldymas 

6566 S. Keciae Chicago, IL 60629 
prekyba, hstaJavmas, aptarnavimas 

Ucensed — Bonded— Insured 
FREE 

ESTIMATE 

7 dienos 
per savaitę 

773 7784007 
773-531-1833 

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 

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.c.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6 2 1 6 W . A r c h e r A v e v C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8 

T e l . 7 7 3 - 5 8 1 - 8 5 0 0 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tor ta i 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

3 < 2-644-7750 
pirm - penk* 

nuo 
6 30 v ' ik; 4 3 0 v c 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
http://www.fsbo.com/llst/76767
http://www.alwayswithflowers.com
mailto:mindaugas.m.bubliauskas@weltsfargo.com
mailto:napr@yahoo.com
http://www.racinebakery.com
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„CHICAGO NEIGHBORHOOD TOURS" 
KVIEČIA RAGAUTI ITALIŠKŲ LEDŲ 

IR PIRKTI SARIŲ 
MONIKA BONČKUTĖ 

Atšilus orams, Čikagoje jau gali
ma nesunkiai įsit ikinti turistų pa
gausėjimu: gatvėse daugėja ir atvy
kėlių iš kitų šalių, ir iš kitų vietovių 
JAV. Čikaga, savo ruožtu, kaip ir 
kasmet siūlo begales įvairiausių bū
dų tur is tams įdomiai praleisti lais
valaikį. Tačiau nepamiršt i lieka ir 
vientiniai čikagiečiai, ta ip pa t ir 
neseniai šio miesto gyventojais tapę 
atvykėliai. 

Visų pirma j iems skirti „Čikagos 
apylinkių l a n k y m a i " („Chicago 
Neighborhood Tours"), kurių metu 
skirtingomis dienomis supažindina
ma su ski r t ingomis apylinkėmis. 
Juk niekam nepaslapt is , kad Čikaga 
visų pirma yra etiniu pagrindu susi
dariusių apylinkių miestas. Ne kiek
vienas, net ir š iame mieste gimęs bei 
augęs turėjo progą susipažinti su 
visomis jo dalimis, tad ką jau kalbėti 
apie tuos, kur ie Čikagoje ar jos 
priemiesčiuose gyvena vos keletą 
metų. 

Žinoma, visuomet galima, apsi
šarvavus žemėlapiais bei knygomis, 
keliauti pa t iems, tač iau , prisipa
žinkime, taip išsirengti žvalgytis po 
istoriškai a r ku l tūr i ška i svarbias 
miesto vietas reikia nemažai entu
ziazmo ir tokius planus visuomet 
nesunku at idėt i r a d u s „rimtų ir 
neatidėliotinų darbų". 

Pagavo lietuvis auksinę žuvelę, 
o ta ir sako jam: 

— Prašyk, ko nori, visko duosiu, 
tik žinok, kad tavo kaimynui duosiu 
dvigubai... 

Susimąstė žmogus ir, kiek pa
tylėjęs sako: 

— Išdurk man vieną akį... 
(Lietuviškas anekdotas) 

Smagioje muzikologės Zitos 
Kelmickaitės laidoje, rodomoje per 
antrąjį Nacionalinės televizijos ka
nalą, neseniai buvo kalbama apie 
lietuvių nacionalinį charakterį . 
(Gaila, kad tokios laidos nerodomos 
per pirmąjį kanalą geriausiu laiku!) 
Toje laidoje buvo paskelbti Kauno 
VD Univers i te te a t l ik tų antropo
loginių tyr imų . duomenys . Pagal 
Lietuvos žmonių apklausas pasiro
dė, kad pats charakter ingiaus ias 
lietuvių bruožas yra pavydas. Ant
rasis — darbš tumas, trečiasis — sve
tingumas ir ketvir tasis — uždaru
mas. Ką galima pasakyti po tokių 
apibendrinimų? Nebent, kad esame 
ekstremalių, rad ika l ia i priešingų 
pojūčių tauta . Pirmoji ir ketvirtoji 
mūsų savybės yra diametraliai prie
šingos antrajai ir trečiajai. Para
doksų tauta , šekspyriškų aistrų — o 
gal tik provincialios „Paskenduoles" 
tauta, naikinanti pati save. 

Pavojingiausia mūsų savybė — 
be abejo yra pavydas, su kuria siekt: 

„Čikagos apylinkių lankymai" -
tai atskira švietėjiška organizacija. 
Jos nariai šiltuoju metų laiku iš 
anksto užsiregistravusiems veda ke
turių valandų t rukmės ekskursijas. 
Kompetentingi gidai papasakoja 
vienos ar kitos miesto dalies istoriją, 
supažindina su svarbiausiais apy
linkės architektūros paminklais , 
aprodo įvairiausius paslėptus vietos 
lobius. Kelionės dalyviai keliauja 
autobusu, tačiau didžioji dalis įdomy
bių pamatoma, keliaujant pėsčio
mis. Vadovai paprastai neaplenkia 
ne tik bažnyčių ir muziejų, bet taip 
pat ir etninių restoranų bei kavinai
čių, kurių, jei ne ši ekskursija, gal
būt niekuomet nebūtumėte suradę. 

Artimiausia šio pavasario eks
kursija - po Čikagos Mažąją Italiją 
(Little Italy). Šis turas vyks gegužės 
13 d., šeštadienienį. Į jį galima re
gistruotis iki pa t paskutinės dienos 
telefonu 312-742-1190 arba apsi
lankius interneto svetainėje adre
su www.chgocitytours.com. Šios 
ekskursijos metu jos dalyviai ap
lankys Čikagos Mažąją Italiją, įsi
kūrusią vakarinėje Čikagos dalyje, 
netoli University of Illinois. Oficia
lios Mažosios Italijos ribos - Morgan, 
Taylor, Ashland bei Harrison gatvių 
keturkampis. 

Šioje Čikagos dalyje italai gy
veno jau nuo 1850 metų, tačiau tuo 
metu jų tebuvo vos 150. Po Univer-

kokio nors smagaus bendruomeninio 
gyvenimo ar dvasinio atgimimo yra 
gana keblu. Džiaugsmas, kai „kai
myno namas dega" — jau seniai 
anekdotuose pajuokiamas tautinis 
bruožas, tačiau kas iš to pajuokimo, 
kas iš to, kad šis jausmas nuolat 
aprašinėjamas lietuvių literatūros 
klasikoje? Galima iki užkimimo 
šaukti, kad „varnas varnui akies ne
kerta", tačiau mūsuose — ar spaudo
je, ar politikoje, a r versle, ar kultūro
je — daug dažniau regime ne bro
lišką bendradarbiavimą, o iškapo
tas, kruvinas tautiečių akis. Kartais 
pagalvoji, kad to pavydo buvo lyg ir 
mažiau, kai dar buvome okupuoti, 
nes tada mus domino ne tiek kaimy
nas, gyvenantis už tvoros, kiek didy
sis „broliškasis" okupantas, labiau 
buvo analizuojami ir vertinami jo 
veiksmai, moralė. 

Koks pavojus tampa akivaizdus 
žinant, jog populiariausias mūsų 
charakterio bruožas — pavydas? Ogi 
tai , kad remiantis šiuo j ausmu, 
žmones nesunkiai galima kontro
liuoti, valdyti. Čia nereikia net spe
cialių juodųjų technologijų, kad 
suprastum, jog spauda, orientuota j 
skaitytojo pavydą, bus labiausiai 
perkama, o TV laidos — labiausiai 
žiūrimos. O nuo pavydo iki neapy
kantos — vienas mažytis žingsnelis. 
Tad žiniasklaidos verslui toks bul
varinis lietuvio mental i tetas yra 

sity of Illinois pastatymo, bendruo
menė kurį laiką buvo šiek tiek ap
mirusi, tačiau šiuo metu Mažojoje 
Italijoje tebeklesti parapija, kurios 
centre - „The Shrine of Our Lady of 
Pompeii" bažnyčia, pas ta ty ta ir 
dekoruota itališku stiliumi. Čia taip 
pat gausu kavinių, kuriose — geriau
sias mieste itališkas mais tas ir 
puikūs namie pagaminti be jokių 
priedų a r konservantų Sicilietiški 
ledai. 

Nors etninė gyventojų sudėtis 
Mažojoje Italijoje kinta, tačiau čia 
dar tebesama šeimų, kurios ne tik 
kalba itališkai, tačiau kurių protėvi
ai šiose vietovėse įsikūrė dar XTX a. 
Pagal galimybes, ekskursijos vado
vai žada jos dalyvius supažindinti su 
keleto šių šeimų atstovais, o pas
tarieji turėtų supažindinti su itališ
kais papročiais bei italų gyvenimo 
būdu Amerikoje. 

Birželio 3 d. Čikagos ekskursijų 
organizatoriai siūlo apsilankyti Ma
žojoje Indijoje - taip drąsiai galima 
vadinti ilgai besidriekiančią Devon 
gatvę. Ekskursija prasidės Indų 
kultūros centre t rumpa paska i ta 
apie indus Jungtinėse Valstijose. Po 
to laukia ilgas pasivaikščiojimas po 
Devon gatvės indiško maisto, pa
puošalų, suvenyrų bei egzotiškų sa-
rių parduotuves. Ekskursija baigsis 
tame pačiame Indų kultūros centre, 
kur bus surengta diskusija apie indų 

aukso kasyklos, nes pavydūs žmonės 
yra tarsi įerzinti buliai: užtenka 
jiems tik mostelėti raudonu skuduru 
prieš nosį ir jie pasiunta. O dar sma
giau, kai atitraukęs skudurą nuo 
akių, parodai įsiūčio „kaltininką". Ir 
tada pavyduoliai jau ima ir patys 
susinaikina, t.y. suvalgo nurodytąją 
auką. Taip ir vyksta Lietuvėlėje — 
ne progresas, o naikinimasis... Re
torinis klausimėlis — ar yra lietu
viškoje politikoje dar nesuvalgytų 
padoresnių politikų? Ir kam tai 
naudinga — ar Lietuvai??? O gal 
kokiai kitai šaliai? 

Itin pavojinga, kai manipuliaci
jos „šventu" lietuviško pavydo jaus
mu ima veikti ne vien žiniasklaidos 
versle, bet ir politikoje — kai parti
jos, ima spekuliuoti šia gana pikta ir 
primityvia emocija. Taip valdžion 
atėjo Rolandas Paksas — sukelda
mas pavydo ir neapykantos bangą 
prieš ankstesnius politikus. Vėliau 
šią kortą puikiai išnaudojo ir tebe
naudoja „darbo žmonių gynėjas" 
Viktoras Uspaskichas iš Archangels
ko — tenka pastebėti, kad jam 
patariančios s truktūros lietuvių 
charakterio tamsiąsias puses yra 
tikrai gerai išanalizavusios. 

Ką reikėtų daryti, kad išsaugo
tume savo valstybę? Visų pirma, 
reikia pradėti žmones šviesti, įvar
dinti, kad pavydas yra ne kurianti , o 
griaunanti jėga. Jeigu didieji dien
raščiai, radijas ir TV imtų vos ne 
kasdien nagrinėti lietuviškojo men
taliteto klausimus ir mokyti kilnu
mo, garbingumo? Jei daugiau rašytų 
apie garbingus, nepavydžius žmones 
ir jų kilnius darbus — o tokių 
žmonių tikrai pilna ir miestuose, ir 
kaimuose. Beda, kad jie didžiajai 

papročius, bei tradicijas,, o indų 
liaudies šokių kolektyvas pademon
struos tradicinius šokius. 

Birželio 24 d. - išvyka į „Ukrai-
nian Village". Šios ekskursijos metu 
didžiausias dėmesys bus skiriamas 
architektūrai - gausioms apylinkės 
bažnyčioms (vienos iš jų autorius -
žymusis Louis Sullivan), šiai Čika
gos vietai būdingiems pastatams. 
Kaip pabrėžia šio turo organizato
riai, pastaruoju metu „Ukrainian 
Village" yra peržengęs etninės 
apylinkės statusą: ši apylinkė tampa 
įvairių tautybių, visų pirma ame
rikiečių, jaunimo mėgstama vieta. 
Tad ekskursijos metu bus pasakoja
ma visa istorija, kaip iš etninės 
apylinkės „Ukrainian Village" tapo 
madinga vieta jaunimui nuomotis 
butą. Turo dalyviai bus supažindinti 
su „karščiausiomis" apylinkės vie
tomis bei... kylančiomis butų nuo
mos kainomis. 

Šias ir kitas ekskursijas, kurias 
galite rast i , apsilankę interneto 
adresu www.chgoci tytours .com 
prasideda 10 vai. ryto nurodytomis 
dienomis. Rinktis reikia pusvalandį 
prieš ekskursijos pradžią prie Kul
tūros centro (Chicago Cultural Cen-
ter, 77 E. Randolph SU. Kaina: 
suaugusiems - 25 doleriai, pensinin
kams bei studentams - 20. Regis
truotis bei sumokėti būtina iš anksto 
- iki kelionės pradžios. 

žiniasklaidai dažnai yra mažiau 
įdomūs, nei puošnūs verslininkai, 
išsipirkę savo kostiumams reklamą 
kokiuose nors „Stiliaus" puslapiuose. 
Ir netgi šiems tuščiagarbiams vers
lininkams nereikia pavydėti — tegu 
jie bręsta. Kaip iš miško išauga gėlė, 
taip ir čia... Reikia džiaugtis, kad jie 
neemigravo, kad jų kapitalas sukasi 
Lietuvoje. Reikia ir juos branginti 
bei brandinti, kad iš šių naujalietu-
vių išaugtų patriotai, piliečiai, as
menybės. Nereikia pavydėti, jei Lie
tuvoje yra už mus turtingesnių, 
gabesnių (tegu ir apsukresnių) žmo
nių, reikia tik stengtis ir patiems 
siekti savo gyvenimo pilnatvės — 
kiekvienam pagal jo talentus ir 
užsispyrimą. Beje, dažnai negabus 
užsispyrėlis pasiekia daugiau, nei 
gabus išpuikėlis. (Ir dar vienas es
minis pavojus, gresiantis pavydiems 
lietuviams — tai alkoholis: uždarų 
pavyduolių tautai jo negalima var
toti iš viso, nes tai baigiasi itin grei
ta degradacija ir savižudybėmis.) 

Tačiau ne viskas yra taip blogai: 
juk yra kitos dvi fundamentalios, 
teigiamosios mūsų savybės — darbš
tumas ir svetingumas. Ant jų ir 
reikėtų statyti Lietuvos valstybinio 
sąmoningumo rūmus. Tada įvairios 
nedraugiškos užsienio valstybės, 
nenorinčios paleisti Lietuvos iš savo 
jtakos sferos ir sėkmingai veikian
čios per savo statytinius, turėtų 
žymiai mažiau galimybių manipu
liuoti mūsų piliečių masine sąmone. 
O visuose plakatuose, sustatytuose 
Vilniaus-Klaipėdos autostradoje, 
reikėtų išrašyti didelėmis raidėmis 
„Lietuvi — nepavydėk!". Džiaukis 
gyvenimu ir didžiuokis savo dar
bščia, svetinga tauta... 

KITU ŽVILGSNIU 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

— 

PAVYDUOLIAI 

http://www.chgocitytours.com
http://www.chgocitytours.com
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Dar tik pernai rudenį įsikūręs 
naujas vaikų šokio teatras per labai 
trumpą laiką subūrė nemažą įvai
raus amžiaus vaikų grupę. Šio teatro 
grupės iniciatorės yra entuziastin
gos, patyrusios choreografės Sand
ra Krumhorn, Estera Lisauskienė, 
muzikė Rūta Mičiulienė. Šio teatro 
grupės pasirodymuose į akis krinta 
salės apipavidalinimas, laki vadovių 
fantazija ir labiausiai gražūs, kiek
vienam šokiui skirtingi atlikėjų 
rūbai. Kiekvieno šokėjo rūbai nuo 
batukų iki kaspinėlių — įvairių 
spalvų, bet visi vieno stiliaus, sko
ningai pritaikyti šokamam šokiui. 
Vaikų šokio teatras nėra vien lietu
vių liaudies šokių ir muzikos grupė. 
Jie šoka pagal viso pasaulio tautų 
muziką: polka, samba, ča-ča-ča, val
sas, kaubojiški šokiai ir t.t Kiek
vieno pasirinkto šokio motyvas 
paryškinamas judesiais, dekoraci
jomis ir rūbais. 

Gegužės 7 d. vaikų šokio teatras 
Lemonte Motinos dienos proga su
ruošė savo antrąjį pasirodymą „Tau, 
mano mamyte, pirmieji pirmieji 
žiedai..." Programą pradėjo Rūta 
Mičiulienė, pasveikindama visas 
mamytes, į poezijos puokštę sudėjusi 
šiltus žodžius. Anglų kalba sveiki
nimą perdavė Sandra Krumhorn. 

Vaikų šokio teatro grupės pa
sirodymas prasidėjo šokiu „Kaimie

tės", pagal I. Valinskienės dainuo
jamą dainą. Šokiai keitėsi, kaip ir 
šokėjų rūbai. Tarp šokių iš už scenos 
buvo perduodami vaikų įrašyti bal
sai, skirti savoms mamytėms, pasi
sakymai, kodėl jie myli savo mamy
tes. Jie jas myli už jų gerumą, rū
pestingumą, bet labiausiai už tai, 
kad jos skaniai verda ir kepa. Vaikai 
pasako, kas jiems yra svarbiausia. 
Vaikų ansamblis sudainavo visoms 
mamytėms skirtą dainą „Tau, mano 
mamyte, pirmieji pirmieji žiedai". 

Mažieji šokėjai sušoko šokį 
„Mamytės suknelė". Dainą šiam 
šokiui iš „Tele Bim Bam" repertu
aro solo dainavo Rūta Mačiulienė. 
Programoje šoko ir patys vadovai. 
„Senukų popuri" labai sumaniai 
inscenizavo senukų šokį. Didelių 
ovacijų susilaukė valso žingsniu, su 
tikra šokio gracija į sceną „įplau
kęs" Artūras. Iš karto pasijuto jo 
šokio profesionalumas, matėsi, kad 
jis yra pramoginių šokių šokėjas. 
Gaila, kad programoje nebuvo nuro
dytos atlikėjų pavardės, o norėtųsi 
jas žinoti. Su juo į šokio sūkurį įsi
jungė Sandra Krumhorn ir jie abu 
jį gracingai šoko, kol muzikos gar
sai pasikeitė į „Bamboleo" ir Artūrą 
iš Sandros vylingais judesiais pavi
liojo Estera Lisauskienė. Abu profe
sionaliai sušoko šį šokį. Vėliau mer
gaitė (taip ir buvo pranešta — mer-

Šokis „Mamytės suknelė", solo atlieka Rūta Mičiulienė. 

Lietuvos kariuomenės vadas 
Čikagoje dalyvavo Lietuvos šaulių 

sąjungos išeivijoje suvažiavime 
Š.m. gegužės mėn. 6-7 d. Čika

goje apsilankęs Lietuvos Respubli
kos kariuomenės vadas generolas 
majoras Valdas Tutkus dalyvavo 
Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje 
XVTI-ame visuotiniame dalinių su
važiavime. 

Kreipdamasis į suvažiavimo 
dalyvius gen. mjr. V. Tutkus padėko
jo visiems Lietuvos šaulių sąjungos 
išeivijoje nariams už jų ilgametę 
aktyvią veiklą ir perskaitė Lietuvos 
krašto apsaugos ministro G. Kirkilo 
sveikinimą. Savo kalboje kariuo
menės vadas apžvelgė Lietuvos ka
riuomenės kelią nuo savanorių Sei
mo gynėjų iki šių dienų, papasakojo 
apie kariuomenės reformos kryptis, 
jai keliamus uždavinius bei jos da
linių dalyvavimą tarptautinėse ope
racijose. 

Lietuvos generalinis konsulas 
Čikagoje Arvydas Daunoravičius 
sveikindamas suvažiavimo dalyvius 
padėkojo šauliams už išsaugotą 
patriotizmą bei meilę Tėvynei Lie
tuvai, už jų puoselėjamas vertybes ir 

lietuvišką veiklą JAV. 
Čikagoje Lietuvos kariuomenės 

vadas taip pat susitiko su lietuviškos 
žiniasklaidos JAV atstovais, papa
sakojo jiems apie šių dienų Lietuvos 
kariuomenę bei jai keliamus už
davinius, atsakė į klausimus. IŠ 
Čikagos gen. mjr. V. Tutkus išskrido 
į Briuselį dalyvauti NATO šalių ka
riuomenės vadų susitikime. 

Lietuvos šaulių sąjunga (LŠS) 
yra savanoriška sukarinta patrio
tinė organizacija, integruota į Lie
tuvos gynybinę sistemą. Dabar vei
kianti LŠS tęsia 1919 m. birželio 27 
d. įkurtos ir iki 1940 m. veikusios 
organizacijos veiklą. Į JAV pasi
traukę šauliai bei patriotiškai nu
siteikę Amerikos lietuviai 1954 m. 
Čikagoje atkūrė Lietuvos šaulių 
sąjungą. Prasidėjus Lietuvos atgi
mimui, LŠS veikla Lietuvoje buvo 
atkurta 1989 m. birželio 1 d. Šiuo 
metu LŠS priklauso beveik dešimt 
tūkstančių narių. 

LR generalinio konsulato 
Čikagoje pranešimas 

,Tau, mano mamyte, ..." dainą atlieka mergaičių ansamblis. 

gaitė) atliko kelis kūrinius fleita ir 
pianinu. Gal atlikėjai kuklinasi 
pranešti savo vardus ir pavardes, 
tačiau publika norėtų juos pažinti. 
Mergaitė buvo pristatyta kaip 
pianistė — prizininkė Prancūzijoje ir 
Čekijoje. Pabaigoje visa vaikų šokio 
teatro grupė su vadovais išėjo į sceną 
nešini rožių žiedais, ir šokėjai juos 
įteikė salėje sėdinčioms mamytėms. 

Šio vaikų šokio teatro grupė — 
gražus įvairaus amžiaus gabių vai
kų būrys. Sakoma, kad gera pradžia 
— pusė darbo. O gera pradžia buvo. 
Vaikų šokio teatro grupės vadovės 
sugebėjo suburti tokį gražų jauni
mo būrį! Per anksti dar būtų kri
tikuoti, tuo labiau, kad kritikuoti 
lengva, nepatenkintų žmonių visur 
pilna. Priimkime šį kolektyvą pozi
tyviai, kaip gėrį, pasirodžiusį tarp 
mūsų kitų kultūrinių vienetų. Kuo 
jų bus daugiau, tuo turtingesnė bus 
lietuvių išeivijos veikla. Visas klai
das ir klaideles jie patys apšlifuos, 

viskam yra laikas. Šokėjų tarpe akį 
patraukia, nors mažos, bet jau „tik
ros" šokėjos. Sumanių vadovų dėka 
parinkti įdomūs šokiai, gražios 
scenos dekoracijos, geras apšvieti
mas ir muzika. Šioje šokių grupėje 
šoka vos keli berniukai, bet žinia — 
berniukus visados sunkiai įtraukti į 
šokėjų gretas. Tikėkimės, kad po 
vieno kito koncerto atsiras daugiau 
norinčių šokti. 

Šis vaikų šokio teatras, galėtų 
būti kviečiamas su programomis į 
kitus mūsų kultūrinius renginius. 
Reikia tik atvykti į koncertus ir 
patiems įsitikinti, kaip turint gerus 
norus, įdėjus darbo per trumpą 
laiką galima daug pasiekti. 

Norisi palinkėti šios grupės 
vadovams, šokėjams, jų tėveliams ir 
toliau taip entuziastingai dirbti, 
nenustoti ir dar daugiau stiprinti šį 
gražų meninio šokio teatrą. 

Nijolė Nausėdienė 

„Draugo" knygynėlyje 

Eugenijus Grunskis 
LIETUVOS GYVENTOJŲ TRĖMIMAI 

1940-1941, 19451953 METAIS 
Tur būt nėra Lietuvoje šeimos, 

kuri nebūtų patyrusi trėmimų. Ypač 
Lietuvos krašto žmonės kentėjo nuo 
sovietų okupantų. Jų vykdomos de
portacijos turėjo politines—ideo
logines ir ekonomines priežastis. 

KrvygoJ6 autorius stengėsi at
skleisti bolševikinių okupantų vyk
dytų Lietuvos gyventojų trėmimų 
tikslus, parodyti kokios okupacinės 
valdžios struktūros planavo, organi
zavo ir vykdė trėmimus, kaip ir 
kokiomis sąlygomis buvo vežami 
žmonės, nustatyti deportacijų mąstą 
bei bendrą ištremtų žmonių skaičių. 

Knygą išleido Pasaulio lietuvių 
bendruomenė. Spausdino A. Jakšto 
spaustuvė Kaišiadoryse. 

Knygos kaina — 12 dol., pride
dant 9 proc, užsisakant IL valstijo
je. Persiuntimo kaina — 5 dol. Persiun
čiant daugiau knygų, už kiekvieną 
papildomą knygą —1 dol. mokestis. 
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Lietuvos 
gyventoju trėminiai 

194(M9*1,1845-1953 
metais 
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„ D r a u g o " knygynėlio adresas: 
4545 VV. 63th Street, Chicago, IL 60629 

Tel. pasiteiravimui: 773 585 9500 
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ELVIKYTĖ 
Mirė 2006 m. gegužės 12 d., 2:30 vai. ryto, sulaukusi 70 

metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Gyveno Woodridge,IL. 
Nuliūdę liko: vyras dr. Rimvydas Jonas Damauskas; duktė 

Rūta Elvikis; sūnus Paul Dainauskas; duktė Dalia Hunter su 
vyru James; posūnis Ahmad Refky; anūkai Jonas Elvikis ir Ra-
chael Breen; Rachaels motina Christine Breen, kiti giminės ir 
artimieji. 

Priklausė: Akademikams skautams, Boy & Girls Scouts of 
America, American Red Cross. 

Velionė bus pašarvota pirmadienį, gegužės 15 d.nuo 3 v. 
p.p. iki 8 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. 

Laidotuvės įvyks antradienį, gegužės 16 d. 10:30 vai. ryto 
Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a.a. Jūratė bus pa
lydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 11 vai. 
r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių laidotuvės privačios. 

Vietoj gėlių prašom aukoti Lietuvos Našlaičių globos komi
tetui arba Pancreatic Cancer Awareness Group. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti atsisveikinime. 

Liūdinti šeima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 
www. petkusfuneralhomes.com 
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SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home s 
9 2 3 6 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICACO 
& ALL SUBURBS 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO 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 — 
nepr ik lausomas d i rek to r ius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

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

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Tur i l a i do tuv i ų pa ta lpas visose Čikagos miesto 
apy l inkėse i r priemiesčiuose 

Patarnav imas 24 vai . 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

ATEIS pavasaris, žydės žilvičiai ir klevai — 
tavęs nebus. 

Ateis duktė, ateis sūnus, ateis kiti, kur tu buvai— 
tavęs nebus. 

Per žydrą dangų saulė kops ir mėnuo patekės — 
tavęs nebus. 

Kaip vandenio, kaip vandenio žmonių, daug nutekės 
— tavęs nebus. 

Bernardas Brazdžionis 

Mūsų brangiausia, mylima Mamytė, Močiutė 

A t A 
JOANA ENDRIUŠKAITĖ 

BUDNIKIENĖ 
Amžinybėn iškeliavo 2005 m. gegužės 9 d., tuoj po Motinos 

dienos. Iškeliavo pavasarį, per gamtos gražiausią sužydėjimą, 
kuris jai suteikė begalinį džiaugsmą. 

Lai dabar jai Viešpats Dievas suteikia amžiną pavasarį jos 
sieloje. 

Pagerbiant a.a. Joanos atminimą, šv. Mišios bus aukojamos 
sekmadienį, gegužės 14 d. 9 v. ryto, Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijoje Lemonte. 

D u k r a Si lvi ja Radv i l i enė , s ū n u s Ro landas Budnikas 
su še imomis , a n ū k a i Da r iu s , Gin ta rė , Maximas, kiti gi
m i n ė s i r a r t imie j i 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A t A 
ALBERTAS KREMERIS 

2006 m. gegužės 10 d. suėjo vieneri metai, 
kai mirė mūsų mylimas vyras, tėvas, senelis, 
prosenelis. 

Mes su ilgesiu jo niekada nepamiršime ir 
prašome Viešpatį, suteikti jam amžiną laimę 
savo prieglobstyje. 

Liūdinti šeima 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL P H O N E S 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel . 1-800-994-7600 
w w w . p e t k u s f u n e r a l h o m e s . c o m 

PALOS — GAIDAS 

FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje tarp Čikagos 
ir Lemonto 

•10 minučių nuo Sv. Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Hllls, Illinois 

( 7 0 8 ) 9 7 4 ^ 1 4 1 0 

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

• A t A Bronė Žemelytė-Katelienė-
Ž v i n a k i e n ė , su laukus i 93 metų 
amžiaus, mirė 2006 m.-gegužės 7 d. 
Alexandria, Virginia. Šv. Mišios už 
velionės sielą bus aukojamos Good 
Shepherd kata l ikų bažnyčioje penk
tadienį, gegužės 19 d., 11 vai. r. 
Laidotuvės įvyks Mount Comfort 
kapinėse, Alexandria, VA. 

• G e g u ž ė s 17 d., 2 vai. p.p., vyres
niųjų lietuvių centre „Seklyčioje" tre
čiadienio pobūvio metu prisiminsi
me mamas ir žiūrėsime vaizdajuos
tę „Dainuojame motinai tėvynei Lie
tuvai". Tai Lietuvos televizijos konkur
sinis koncertas. Kviečiame dalyvauti. 

• R a š y t o j o s J u l i j o s Švaba i t ė s -
Gylienės humor is t in ių apsakymų 
knygos „Draugų laivelis" sutiktuvės 
įvyks gegužės 19 d., penktadienį, 7 
vai. v. Lemonto Lietuvių dailės mu
ziejuje, 14911 127 th Street, Lemont. 
Kviečiame visus dalyvauti. 

• W a u k e g a n — L a k e County apy
linkėje lietuviškos pamaldos vyks 
sekmadienį, gegužės 21 d., Sv. Pat
riko bažnyčioje, 15000 Wadsworth, 
IL 60083. 1:30 vai. p.p. — Atgailos ir 

Susitaikymo pamaldos su asmenine 
išpažintimi. 2 vai. p.p. — Eucharis
tijos šventimas. Gedimino mokyklos 
mokiniai, kuriuos sakramentams 
paruošė mokytojas Nerijus Šmeraus-
kas, priims Krikštą ir Pirmąją komu-
niją. Liturgijai vadovaus kun. Gedi
minas Jankūnas. Giedosime su sese
le Pranciška Bubelyte, Donata Kubi-
liūte ir mokyklos mokiniais (muz. 
mokytoja Asta Buračaitė). Kviečia
me visus kartu pasimelsti ir pasi
džiaugti apylinkės lietuvišku jaunimu. 

•Artė ja VIII Pasaulio l ietuvių 
dainų šventė. JAV LB Socialinių 
reikalų taryba iki š. m. birželio 15 d. 
priima užsakymus bilietams į šį 
renginį. Bilietų kainos: 22-32 JAV 
dol. (vaikams: 12-22 JAV dol., vai
kams iki 2 metų — nemokamai). Iš 
anksto susimokėjus už bilietus 
Socialinių reikalų raštinėje, nupirk
tus bilietus bus galima atsiimti po 2 
savaičių. Smulkesnė informacija 
telefonu: 1-773-476-2655 (Birutė Po-
dienė). Raštinės adresas: 2711 W. 
71st Street, Chicago, IL 60629. Dar
bo laikas: pirmadieniais — ketvirta
dieniais nuo 9 vai. r. iki 4 vai. p.p. 

• u i • - — 

SKELBIMAI 
# Kara l iauč iaus krašto l ietu

v i š k ų m o k y k l ų p a r a m a i per 
Mažosios Lietuvos lietuvių draugiją 
Čikagoje aukojo: $100 Kastytis Juš-
kėnas, a.a. mamytės Leokadijos at
minimui, Kęstut is Kriaučiūnas. $60 
Vytautas J. Graužinis. $50 Adelai-
da Balbata, Jonas ir Ona Daugirdai, 
Raymond Graudis , Stefa Šidlaus
kas. $20 Vincas Salčiūnas, Aldona 
Venckus. $10 Aldona Buntinai tė , 
Frank Zapolis. Dėkojame visiems 
rėmėjams. „Karal iaučiaus krašto 
l ietuvybė", 1394 Middleburg Ct., 
Napervi l l e , IL 60540-7011. 

# L i t h u a n i a n Mercy Lift dė
koja už aukas , kur ias paskyrė padėti 
LML įgyvendinti vaikų dantų prie
žiūros programą Lietuvoje. Aukojo: 
$100 — Leo A. Maskaliūnas Living 
Trust , IL. $50 Ona Adomaitis, FL. 
$15 — Palmer ir Zita Zavodny, OH. 
Lithuanian Mercy Lift, P.O. Box 
88, P a l o s He ights , IL 60463. Tel. 
708-636-6140. Tax ID #36-
3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift .org 

• Lithuanian Mercy Lift dė
koja už aukas, kurias paskyrė padėti 
LML įgyvendinti medicininius pro
jektus sergantiems ligoniams Lietu
voje. Aukojo: $500 — Wanda Pet
kus, FL. $240 — Gediminas Balan
da, MI. $100 — Ona Motiejūnas, AZ; 
Feliksas ir Janina Bobinas, IL. $50 
— Marija Noreika, CT; David Sa
vickas, MA; Albinas Lukoševičius, 
NJ; Emilija Pakštas, IL; Mary Viz
girda, IL; Alfonsas ir Dalia Dzikas, 
CT; Irene Rogers Wood, NY; Regina 
Snarskis, FL; Edward ir Suzanne 
Žemaitis, NY. $25 — Teklė Bogusas, 
MA; Thomas ir Maria Ashmanskas, 
MA; Walter Virbick, CO; Leonard ir 
Carol Judickas, AR; Genovaite An-
kus, IL. $20 — Sophie Pempe, WA; 
William ir Anna Urbanas, MD. $15 
— Joseph Gumaskas, CA; Albert ir 
Anne Petroski, MO. $10 — William 
Kizvich, TN; Henry Stasas, OH. 
Lithuanian Mercy Lift, P.O. Box 
88, Palos Heights, IL 60463. Tel. 
708-636-6140. Tax ID # 36-
3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 

Advokatas 
jonas Gibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. K e d z i e A v e n u e 
C h i c a g o , IL 60629 
Te l . 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai . n u o 9 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeš tad . 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

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 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

T e l . 7 7 3 - 5 8 2 - 4 5 0 0 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. D I R M A N T A S 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
T e l . 8 7 7 - G y n e j a s a r b a 

8 7 7 - 4 m -:!."»2 7 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S B U T V I L A S 
Tel. 312-580-1217 

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tol. (773) H47-7747 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 6 3 r d STREET 

CHICAGO, IL 60629 
Tel.: 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

TĘSIAMAS DF PAVASARIO VAJUS 
Nebloga Draugo fondo pavasario 

vajaus pradžia. Į vajaus laiškus 
atsiliepė seni veteranai — Draugo 
fondo nariai . Atsiliepė „Draugo" 
skaitytojai, kurie nėra buvę Draugo 
fondo rėmėjais. Deja, vajaus vokeliai 
ateina lėtai. Gal pavasario vėjai 
nupūtė aukas į kitus fondus ar 
paramos prašančius. O gal didelės 
benzino kainos sumažina dalį aukų? 

Kaip ten bebūtų, negalime pa
miršti Draugo fondo, kurio parama 
labai reikalinga dienraščiui. „Drau
gas" gerėja. Kiekvienoje laidoje vis 
yra kas nors įdomaus. Visiškai pa
sikeitė „Draugo" internet inė sve
tainė. Atsidarykite ir paskaitykite — 
www.draugas.org Ją aplanko tau
tiečiai iš visų pasaulio kraštų, net iš 
Japonijos ar Kinijos. 

Leidėjų posėdyje balandžio 20 d. 
Arvydas Tamulis kompiuterių žino
vas ir specialistas, „Draugo" tarybos 
narys pateikė apskaičiavimus naujai 

kompiuterių sistemai įvesti, kurios 
tikslas yra viską sujungti, kad re
dakcija galėtų „susikalbėti" nebėgio
dama nuo vieno kompiuterio prie 
kito. Tai kainuotų 16,000 dol. Pri
dėjus programas ir kt. priedus, kai
na pakiltų iki 28,000 dol. Turint tin
kamą kompiuterių sistemą, redakci
jai gautus iš Lietuvos straipsnius 
nereikėtų perrašinėti. Norint, kad 
dienraštis būtų gyvas ir eitų su lai
ku, tenka daug ką keisti. Gyvename 
tokiais laikais, kai niekas nestovi 
vietoje. Šiai sumai surinkti ir yra 
skelbiamas šis pavasarinis Draugo 
fondo vajus. 

Didinkime draugo fondą, nes jis 
yra pagrindinis dienraščio išsilaiky
mo šaltinis. Visi fondo nariai ir 
rėmėjai yra mūsų tautinės krikš
čioniškos spaudos tiesioginiai išlai
kytojai. 

Marija Remienė 
DF pirmininkė 

DRAUGO FONDO NAUJI ĮNAŠAI 
Su 200 dolerių: 
Vai ir Sylvija Krumpliai, viso 

200 dol.,Willow Springs, IL. 
Su 100 dolerių: 
Gediminas Balanda, garbės 

narys, viso 13,000, dol., VVarren, MI. 
Kun. Alfonsas Babonas, garbės 

narys, viso 1,100 dol., Detroit, MI. 
Nemira ir Jonas Šumskis, gar

bės nariai, viso 2,800 dol., Chicago, 
IL. 

Vytautas M. Kolis, garbės na
rys, viso 1,600 dol., Palos Hills, IL. 

Marytė ir Juozas Vizgirdai, gar
bės nariai, viso 2,600 dol., Putnam, 
IL. 

Regina M. Banionis, viso 450 
dol., Los Angeles, C A. 

Daiva Bal t rukėnas, viso 150 
dol., Wauwatosa, WI. 

Pranutė Brundza, viso 400 dol., 
Bloomington, IN. 

Genovaitė Kaufmanas, viso 310 
dol., Springfield, VA. 

Janina Čikotas, viso 500 dol., 
Alexandria, VA. 

Daina Kojelytė, viso 600 dol., 
Villa Park, IL. 

Milda Roszkiewicz, viso 150 dol., 
Park Ridge, IL. 

Su 60 dolerių: 
Ona Alekna, viso 160 dol., 

Miami Beach, FL. 
Su 50 doleriu: 
Algimantas ir Teresė Gečiai, 

garbės nariai , viso 1,500 dol., 
Huntington, PA 

Diane ir Thomas Quinn, garbės 
nariai, viso 1,450 dol., Orland Park, 
IL. 

Vytautas Musonis, garbės na
rys, viso 1,050 dol., Oak Lawn, IL. 

Kostas ir Juzė Norvilą, viso 700 
dol., Brooklyn, NY. 

Kun. Rapolas Krasauskas, viso 
730 dol., Putnam, CT. 

Dr. Birutė Preikštas-Petrulis, 
viso 275 dol., Daytona Beach, FL. 

Lucia Kašiuba, viso 100 dol., 
Brooklyn, NY. 

Rimvydą E. Baipšys, viso 50 
dol., Costa Mėsa, CA. 

Margarita Totoraitienė, viso 50 
dol., Darien, IL. 

Vytautas L. Poškus, viso 50 dol, 
Burr Ridge, IL. 

Jonas Miglinas, viso 50 dol., 
Chicago, IL. 

Su 30 dolerių: 
Aldona Vasonis, viso 30 dol., 

Chicago, IL. 
Su 25 dolerių: 
Jonas ir Marija Šimoniai, viso 

785 dol, Santa Barbara, CA. 
Algimantas Gureckas, viso 525 

dol., Germantovvn, MD. 
Juozas ir Irene Venckai, viso 25 

dol., La Crescenta, CA. 
Jurgis Likanderis, viso 270 dol., 

Kankakee, IL. 
Su 20-10 dolerių: 
Vitas ir Aldona Katinas, viso 

420 dol., Richmond Hill, NY. 
Elena Radas, viso 740 dol., 

Livonia, MI. 
Margaret Petrikas, viso 540 dol., 

Saint Petersburg, FL. 
Pranas ir Ginta Naris, viso 120 

dol., Darien, IL. 
„Always with Flovvers", viso 370 

dol., Justine, IL. 
V. ir R. Melinis, viso 95 dol., 

Brick, NJ. 
Bronius Krokys, viso 210 dol., 

Philadelphia, PA. 
Dr. Aldona Baltch, viso 320 dol., 

Menanda, NY. 

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos valdyba visus kviečia į apy
gardos metinį suvažiavimą, kuris įvyks gegužės 20 d. 9 vai. r. 
„Seklyčioje", 2711 W. 71st Street. Lauksime JAV LB apylinkių valdy
bų, JAV LB tarybos narių ir visų apygardos narių, kuriems rūpi JAV 
LB veikla. Tel. pasiteiravimui: 630-243-6302 (Aušrelė Sakalaitė). 
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