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Politikų skandalai mažina Lietuvos patrauklumą

Vilniuje verslas klesti: kyla nauji biurų pastatai bei dangoraižiai.
Vilnius, gegužės 19 d. (BNS) —
Šiemet Lietuvai pranašaujama dar
prastesnė vieta verslui patraukliausių pasaulio valstybių sąraše.
Pernai smukimą lėmė valdžios

V . Ušackas: JAV
Senatas
„pralaužė
l e d u s " dėl vizų

Sena byla prokurorus a t v e d ė i
Darbo partijos būstinės
Vilnius, gegužės 19 d. (BNS) —
Prieš trejus metus pradėtas ikiteis
minis tyrimas prokurorus atvedė
prie Darbo partijos vedamos buhal
terinės apskaitos.
Pasak prokurorų, iš 2003-siais
pradėto ikiteisminio tyrimo dėl įmo
nės „Šilų paukštynas" ir buvusių
Nacionalinės mokėjimo agentūros
tarnautojų veiklos buvo gauti duo
menys apie galimus pažeidimus
tvarkant buhalterinę apskaitą ir ki
tose įmonėse bei organizacijose.
„Taigi analizuojant gautus duo
menis, tiriamos ir galimos šių pažei
dimų sąsajos su Darbo partijos būs
tinėje vedama finansine apskaita",
— sakė generalinio prokuroro pava
duotojas Gintaras Jasaitis.

Tyrimą atlieka Generalinė pro
kuratūra kartu su Kriminalinės po
licijos biuru, Specialiųjų tyrimų tar
nyba, Valstybės saugumo departa
mentu ir Finansinių nusikaltimų ty
rimo tarnyba.
Tyrimo metu atliekamos asme
nų apklausos, poėmiai, kratos ir kiti
proceso veiksmai. Šių tyrimo veiks
mų atlikimas dar nereiškia fizinių ar
juridinių asmenų pripažinimo kal
tais padarius kokias nors nusikals
tamas veikas. Siekiant užtikrinti ne
kaltumo prielaidos laikymąsi, pro
kurorai negali atskleisti konkrečių
tyrimo duomenų, teikti informacijos
apie atliekamus tyrimus veiksmus,
rezultatus, apklaustus asmenis.
Nukelta \ 6 psl.

atsakymai atviresni ir kritikiškesni
valdžiai ir valstybės institucijoms.
„Apie korupciją įmonės anks
čiau labiau nutylėdavo, o dabar buvo
daugiau klausimų apie tai, ir atsa
kymai rodo, kad mūsų padėtis šiuo
metu nėra labai gera", — sakė ST di
rektorius.
Jis spėlioja, kodėl pastaruosius
dvejus metus mūsų valstybės atsto
vai nėra kviečiami į Pasaulio ekono
mikos forumą, ir tikisi, kad šiemet
būsime pakviesti.

Iš ateitininkų veiklos.
Ne teologija, bet ir ne
pramoga.
Lengvai pašalinami
nesklandumai.
Prašymas JAV pilietybei
gauti.
Menas, literatūra,
mokslas.
„Spindulys" šventė
30-metį.
Dainininkų linkėjimai.
Mūsų šeimose.
„Išlikimo" laidos
nugalėtojas.
V a l i u t ų santykis
1 USD — 2.695 LT
1 EUR — 3.452 LT

Bulgarijoje — paroda ). Basanavičiui
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Vilnius, gegužės 19 d. (BNS) — yra laisvės ir nepriklausomybės sim
Bulgarijos kurortinio miesto Varnos bolis", — kalbėjo V. Adamkus.
archeologijos muziejuje penktadienį
Parodoje eksponuojama dvide
atidaryta žymaus lietuvių valstybi šimt J. Basanavičiaus darytų Varnos
ninko, medicinos daktaro Jono Basa ir miesto apylinkių nuotraukų. Pa
navičiaus, fotografijų paroda.
rodoje taip pat galima išvysti kitų
Parodos atidaryme dalyvavo autorių nuotraukas ir dokumentų
prezidentas Valdas Adamkus, kuris kopijas, liudijančias apie J. Basana
atvyko į Varną dalyvauti Vidurio Eu vičiaus ryšius su Bulgarija.
ropos šalių vadovų konferencijoje.
Dirbdamas gydytoju įvairiose
Kalbėdamas su žurnalistais V. Bulgarijos vietovėse, J. Basanavi
Adamkus pabrėžė, kad J. Basanavi čius ne tik buvo aktyvus lietuvių
čius yra žmogus, kuriuo gali dalintis kultūrinio gyvenimo dalyvis, bet ir
abi tautos — ir lietuvių, ir bulgarų.
tyrinėjo Bulgarijos etnografiją, ar
Pabrėžęs, kad iš parodos eks cheologiją.
J. Basanavičius fotografuoti Var
ponatų matyti, kiek daug J. Basana
vičius yra padaręs Varnos miestui, noje pradėjo apie 1898 metus. Jo ar
prezidentas pridūrė, kad Lietuvai ši chyve, kuris šiuo metu saugomas
asmenybė yra ypatingai brangi. „Jis
Nukelta į 6 psl.

tiled

Vilnius, gegužės 19 d. (BNS) —
Lietuvos ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas teigia, kad JAV Senato
sprendimas, priartinantis Lenkijos
piliečių bevizių kelionių į JAV įtei
sinimą, „pralaužė ledus" ir suteikė
gerų perspektyvų Lietuvai.
„Lenkai pralaužė ledus, pakeitė
Senato mąstyseną. Šis precedentas
suteikia daugiau galimybių siekiant
bevizių kelionių į JAV kitoms Rytų
ir Vidurio Europos šalims — naujo
sioms ES ir NATO narėms, taip pat
ir Lietuvai", — sakė V. Ušackas.
Jo teigimu, jau kitą savaitę nau
jųjų ES ir NATO šalių ambasadoriai
JAV susitiks ir apsvarstys, „kaip pa
didinti pastangas, kad mūsų šalims
taip pat būtų suteiktas Vizų atsisa
kymo programos dalyvių statusas".
JAV Senatas trečiadienį pa
tvirtino imigracijos reformos įstaty
mo pataisas, dvejiems metams
įtraukdamas Lenkiją į bevizio turis
tų įvažiavimo į Ameriką programą.
JAV Senato priimtas pataisas dar
turi patvirtinti Atstovų Rūmai ir
prezidentas.
Jeigu programa bus priimta,
lenkų turistai į JAV galės keliauti be
vizų ir viešėti šioje šalyje ne daugiau
kaip 60 dienų.
Programos privalumais galės
naudotis šalys, atitinkančios tris
kriterijus: narystę Europos Sąjun
goje (ES), pagalbą JAV karui Irake
mažiausiai trimis šimtais kareivių ir
terorizmo pavojaus nebuvimą.

rietenos dėl mokesčių reformos, šiemet — valdančiosios koalicijos skandalai ir dėl to griežtesnis požiūris į
Lietuvą, rašo „Verslo žinios".
Pasaulio ekonomikos forumo ir

Harvard universiteto prašymu vie
šoji įstaiga „Statistikos tyrimai"
(ST) šeštą kartą atliko tyrimą, ku
riuo mėginta išsiaiškinti poslinkius
ir tendencijas, vykstančius mūsų
ekonominėje ir socialinėje aplinkoje,
šalies konkurencingumo sąlygas.
Pernai Lietuva patraukliausių
valstybių sąraše iš 36-os vietos
smuktelėjo į 41-ą dėl valdžios neap
sisprendimo, kuriuo keliu eiti per
tvarkant mokesčių sistemą, minis
trų kaitos Vyriausybėje. Šiemet tyri
mo metu apklausiamieji turėjo dar
daugiau priežasčių neigiamiems
vertinimams.
„Šiemet politinė aplinka taip
pat nebuvo palanki, nes jai stabilu
mo nepridėjo koalicijos braškėjimas,
partijų veikla, skandalai", — sakė
ST direktorius Benonas Miksas.
Anot jo, apklaustųjų atsakymų
pobūdį 90-čia procentų lemia val
džios veiksmai, politinė padėtis ša
lyje. B. Miksas sako, kad šiemet
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Iš Ateitininkų g y v e n i m o
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org

Panevėžys jūsų laukia
Pokalbis su KOK pirmininke Irena Bikulčienė
teatro ar kitomis salėmis bei išskirtine sąlyga, kad
Panevėžyje gyvena mūsų Dvasios vadas vysk. Jonas
Kauneckas. Mums atvira yra Panevėžio katedra ir
nuostabi bažnyčia Berčiūnuose.
2006 gegužės 8 d. Vilniuje, Aušros Vartų g. 12, esan
čiame ateitininkų centre, įvyko susirinkimas dėl kon
greso ir buvo nutarta AF XV kongresą organizuoti
Panevėžyje rugpjūčio 18-20 d. Kadangi kongresas vyks
Panevėžyje, o aš esu Panevėžio krašto ateitininkų
valdybos pirmininkė, tai buvo nutarta KOK (Kongreso
organizacinio komiteto) pirmininkės pareigas pavesti
man.
— Esi Panevėžio krašto ateitininkų valdybos
pirmininkė, neseniai išrinkta naujai kadencijai.
Kiek jūsų krašte veikia kuopų? Kiek ateitininkų?
_ _

joms daug darbo prieš akis: ruošiant šią vasarą moksleivių
stovyklą Dainavoje naujoji Moksleivių ateitininkų sąjungos
centro valdybos pirm. Dainė Quinn, XV Ateitininkų kon
greso organizacinio komiteto pirmininkė Irena Bikulčienė ir
Jaunųjų ateitininkų sąjungos centro valdybos narė, dabar
registruojanti jaunučius j vasaros stovyklą Dainavoje,
Grasilda Reinytė. Nufotografuotos Ateitininkų jubiliejinėje
stovykloje Dainavoje 2005 m. vasarą.
Nuotrauka Vidos Kuprytės
renos Bikulcienės darbo krūvis nepavydėtinas: ne
vien augina vaikus ir turi vyrą, ne vien dirba tiky
bos mokytojos darbą per t ū k s t a n t i moksleivių
lankančioje v i d u r i n ė j e mokykloje, ne vien p i r m i 
ninkauja Panevėžio krašto ateitininkų valdybai, bet
jau metus vadovauja XV Ateitininkų federacijos k o n 
greso o r g a n i z a c i n i a m komitetui (KOK). Šalia visų šių
d a r b ų Irena Bikulčienė suspėjo a t s a k y t i į keletą
Ramunės Kubiliūtės užduotų klausimų apie kongreso
ruošą.

I

— Ateitininkų federacijos valdyba parinko
Panevėžį kaip XV Ateitininkų kongreso vietą. Ar
žinai, kaip tai įvyko? Juk Ateitininkų kongresų
Panevėžyje nėra buvę. Kokios palankios sąlygos,
manai, privedė prie to nutarimo?
— 2005 balandžio 23 d. Vilniuje vyko
išplėstinis AF valdybos posėdis, kuriame
buvo nuspręsta, pagal posėdžio metu
sudarytą sąrašą, pakviesti asmenis iš
ateitininkų bendruomenės bendram
pasitarimui dėl kongreso organizavi
mo. Šiame valdybos posėdyje taip pat
buvo padarytas sprendimas, kad AF
y.
kongresą reikia rengti 2006 m. rug
pjūčio mėnesio pabaigoje Pane
vėžyje, panaudojant Berčiūnų sto
vyklavietę, pasinaudojant miesto

— Panevėžio krašte veikia trylika kuopų: 6 Panevėžio
mieste, 2 Panevėžio rajone: Smilgiuose ir Velžyje,
Pandėlyje, Obeliuose, Biržuose, Joniškėlyje ir pirmuo
sius žingsnius žengia atsikūrusi kuopa Pasvalyje. Prie
mūsų krašto glaudžiasi ir Šiaulių vyskupijos atei
tininkai iš Linkuvos, nes ten nėra kas juos koordinuotų.
Kiekvienoje kuopoje yra apie 20-40 ateitininkų ir kan
didatų į ateitininkus. Todėl mes skaičiuojame, kad PKA
veikloje dalyvauja apie 400 ateitininkų ir kandidatų.
Tikrų ateitininkų su Įžodžiu nedaug (60), nes tik prieš 4
metus įkūrus PKA, valdyba pradėjo rūpintis ateitininkų
įžodžiu.
— Kaip įtraukiate savo vietovės ar apskritai visus
kitus ateitininkus į KOK darbus? Kiek prisideda
sąjungų centro valdybos?
— Į KOK darbą įsitraukė beveik visi praėjusios PKA
kadencijos valdybos nariai. Pirmieji organizaciniai
posėdžiai dėl kongreso buvo organizuojami Panevėžyje.
Galbūt dėl to daugiausia į visus organizacinius darbus ir
įsijungė panevėžiečiai. Į šiuos darbus įsijungė taip pat
visos Panevėžio miesto kuopų globėjos, nes jos geriau
siai žino esamą padėtį mieste. Savo pagalbą mums pa
siūlė ir Panevėžio vyskupijos centro jaunimas. Jie tal
kins kongreso metu. Labai daug tikėjausi iš sąjungų val
dybų, bet sąjungų centro valdybos nelabai jungiasi į
KOK darbus. Tikiuosi, kad SAS CV ir MAS CV atliks
jiems pavestus darbus.
— Kokie ryšiai su AF valdyba ir taryba kongreso
planavimo reikalais?
— Su AF valdyba, ypač su AF pirmininku Liutauru
Serapinu, nuolat bendradarbiaujame kongreso planavi
mo ir organizavimo reikalais. Iš AF tarybos palaikau
ryšius su pirm, Vygantu Malinausku ir sekretoriumi
Dariumi Mickevičiumi, su kuriais deriname programos
eigą, o dėl turinio, įstatų koregavimo, mandatais
atsakinga AF taryba.
nukelta i 5 psl.

„Kristuje gyvenkime ir kurkime"

Visi pasaulio ateitininkai
ruoškimės vykti į
XV Ateitininkų kongresą
Panevėžyje, r u g p j ū č i o 18-20 d .
Tinklavietė: http://lietuvosateitls.org
Panevėžio katedra

Ateitininkų kalendorius
birželio 4 d. Detroit
Šeimos šventė: Šv. Mišios Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčioje. Po t o ,
akademinė ir meninė p r o g r a m a
parapijos svetainėje.

birželio 4 d. Čikagoje
Šeimos šventė: 9 v .r. Šv. Mišios Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte;
10:30 vai. Iškilmingas posėdis Pasau
lio lietuvių centro didžiojoje salėje;
12:00 vai. Ateitininkų namų gegu
žinė: skanūs pietūs, muzika, loterija.

liepos 3-12 d. Dainavoje
jaunųjų ateitininkų sąjungos stovyk
la. Kreipkitės į Laimą Aleksienę, laleksa@ameritech.net

liepos 12-23 d. Dainavoje
Moksleivių ateitininkų sąjungos sto
vykla. Kreiptis į registratorę Lionę Kaz
lauskienę, tel. 781-721-0535 arba elpaštu lione_namie@yahoo.com

liepos 23-30 d. Dainavoje
Sendraugių sąjungos stovykla. Skam
binkite Rūtai Kulbienei tel. 708-4477121.
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LENGVAI PASALINAMI
NESKLANDUMAI
VYTAUTAS VOLERTAS
Lietuvos Seimo nariams yra
dažnai priskiriami įvairūs nesklan
dumai. Dėl kiekvieno jų kyla šnabž
dėjimai, šnekėjimai, net ir pašūkavimai. Seimas žmonių akyse tampa
pasišaipymų objektu. Kas vertai pa
juokiamas, tebūna pajuokiamas. Bet
gaila tų rimtų Seimo narių, kurie
sąžiningai dirba, tačiau kenčia bend
rai Seimą kaltinančias ir panie
kinančias kalbas.
Daugelį visuomenės nepasiten
kinimų būtų galima nesunkiai pa
šalinti, nes jų priežastys yra pavir
šutiniškos ir naivios. Dėl paviršu
tiniškumo ir naivumo vargšai seimūnėliai yra pliekiami, o ir man
pačiam atrodo, kad Seimo narių dau
guma yra linkusi apgauti, meluoti ir
po Seimą žioplinėti be nuovokos, ko
jie ten atsidūrė. Kantri Lietuvos
visuomenė... Kartais atrodo, kad
kiekvienas pilietis gyvena kažkur
tyruose, nieko nemato, nieko negir
di, tad ir niekuo nesirūpina, nors
pasišaipyti progų nepraleidžia.
Bet Lietuvos valstybė nėra tyrai.
Ji turi įstatymus, piliečių privilegi
jas, įpareigojimus ir įsipareigojimus.
Tyrai nuo Lietuvos yra labai toli,
nors k u r tik pasuksi akis, matysi
žmones be dėmesio aplinkai. Ka
dangi Seimas turi būti piliečių
žvilgsniuose, jo narius ir jų elgesį
visi pastebi. Štai jau net po šešio
likos metų, kai visi šnekame apie
demokratiją, tenka kai kuo nusiste
bėti. Žmonės sekė gyvenimą, seimūnus gyrė ir jiems darė priekaištus,
tad į Seimą kandidatuoją suprato, ko
iš Seimo nario reikalaujama. Tačiau
kai kurie išrinktieji į jokius reikala
vimus ir taisykles nekreipia dėmesio.
Kad ir atostogų reikalas. Kandi
datavę žinojo, kad reikia lankyti
posėdžius. Tačiau ne vienas jų sesi
jos metu važiuoja kelioms savaitėms
atostogų, važiuoja kada nori ir kur
nori. Kokiame darbe, kokioje tarny
boje jie galėtų taip elgtis? Antra
keistenybė: kandidatai suprato, kad
po išrinkimo negalės turėti jokio
pašalinio verslo, jokios tarnybos.
Tačiau įvairiais pasikraipymais ban
doma šį reikalavimą aplenkti. Žemės
ūkio rūmų galva, ateičiai užsitik
rindamas tarnybą, jei kartais jo į
Seimą neperrinktų, gal juokauda
mas buvo pasiskyręs ketverių metų
neapmokamas atostogas. Kokia ins
titucija gali ketverius metus tvar
kytis be nuolatinio vadovo? Kokioje
šalyje galima gauti ilgesnes už šešis
mėnesius neapmokamas atostogas?
Kokios įstaigos vadovas turi šią
teisę, išskyrus J. Ramoną? Gryniau
sias žmonių mulkinimas.
Posėdžiai, įstatymų projektavi
mas, pasiruošimas diskusijoms,
žvalgymasis po archyvus ir bib
liotekas, renkant žinias, patirtinės
komandiruotės — tai Seimo nario
pareigos. Tačiau komandiruotėse kai
kas susipainioja. Grįžę raštu (ir net
žodžiu) neparuošia pranešimų, ne
pateikia išlaidų apyskaitos, neat
siskaito su avansu. Normaliame
gyvenime juk tai yra pirmas darbas
po kelionės. Ar Seimo darbo taisyk
lėse šitai neįrašyta? Kaip gerbiami ir
mieli Seimo nariai drįsta atstovauti
valstybei, nežinodami savo darbo
taisyklių? Keistai sutinkamos žinios,
kai turtingi Seimo nariai (pvz., A.
Bosas) ieško nemokamos vietos apsi

gyventi Seimo viešbutyje. Ar tai
ambicijos stoka? Ar tai tautos repre
zentanto garbės spindesys?
Nedaug buvo galima tikėtis iš P.
Gražulio, E. Klumbio ir jiems prita
riančių kolegų buvusio badavimo.
Būtų turėta daugiau naudos, jei P.
Gražulis būtų stengęsis Krikščionių
demokratų partijoje (KDP) išlaikyti
santaiką ir badavęs dėl tos santai
kos. Ten jis, kiek prisimename, taikdaryba nepasižymėjo. Jei KDP būtų
likusi apystiprė, rinkimų pasekmės
būtų kitokios, skirtųsi vyriausybės
sudėtis, rezervininkų gal nerastume
jokioje ministerijoje. P. Gražulio
badavimas buvo gremėzdiškas ir
bekūrybinis.
O kaip y r a su „aukštaisiais"
mokslais? Jie daug prisidėjo prie
keistenybių, kurias matėme Seime.
Pirmiausia — Darbo partijos vado
išdaigos. O buvusios bolševikinės
partinės mokyklos, žemos ir aukštos,
priaugino Lietuvos seimūnų ir seimūnėlių, turinčių nuostabias a s 
mens savybes. Bet šių įnašų dar
neužteko. Prireikė Maskvos finan
suojamos Baltijos akademijos, kurio
je mokslų sėmėsi Lietuvos policijos ir
kitų valdžios institucijų pareigūnai.
Ten, sakoma, buvo lengviau įsime
n a m i įvairūs „teisiniai" mokslai.
Lietuvoje aukštųjų mokyklų pakan
ka, bet policijai reikėjo su Maskvos
ideologija tarptautinės, Rusijos kai
myniška meile apšlakstytos mokyk
los, kur lengvai įsimenami mokslai.
Kai kuriuos negalavimus galima
išgydyti be ypatingų sunkumų. (Taip
atrodo iš tolo žiūrintiems.) Seimas
paskelbia aiškias taisykles atosto
goms, griežtai pasisako prieš sei
mūnų šalutinius verslus, laiku rei
kalauja kelionių pranešimų bei
finansinių apyskaitų, o kas šių rei
kalavimų nesilaiko, yra neglosto
mas. Su Seimo taisyklėmis supažin
dinami visi kandidatuoją į Seimą,
k a d jo vidun neįklampotų koks
apsnūdęs neišmanėlis arba nedoras
gudrautojas. Seimas taip pat pasi
sako, kad laikinos apsigyvenimo
lengvatos teikiamos tik būtinai jų
reikalingiems n a r i a m s , o jų ieš
kantieji bosai ir kiti finansiniai bege
motai tesikreipia kad ir į buvusį
„Lietuvos" viešbutį. Taip pat Seimas
turėtų pareikšti, kad įvairių machinatorių, žaidžiančių panašiomis į
Ramono kortomis, išskėstomis ran
komis nelaukia. Žinoma, partijos
t a i p pat t u r ė t ų įspėti į s ą r a š u s
žemais numeriais į t r a u k t u s savo
narius, kad išrinkimo atveju iš jų
nelaukia jokios kompromitacijos nei
sau, nei savo partijai, nei Seimui.
Jei Seimas turėtų aiškias tai
sykles ir reikalautų jų laikytis,
daugelis kalbų, kurias šiandien gir
dime, nutiltų, nes neliktų j a s suke
liančių priežasčių. Rimta, pagarbi
Seimo nuotaika gal apvaldytų ir
tuos, kurie atsitiktinai Seime r a n d a
gerai apmokamą darbą.
Tai štai kaip viskas paprastai
atrodo iš tolo: neverta dejuoti dėl sei
mūnų naivaus elgesio, tik reikia pa
ruošti taisykles, jų laikytis ir žiūrėti,
kad Seimo kandidatai jas perskai
tytų ir pasirašytų, kad supranta. Jei
k a s nepajėgia jų perskaityti, supras
ti ir pasirašyti, koks iš jo Seimo na
rys, kokia partija, jį ten nusiuntusi?
Iš tikrųjų jau atėjo laikas atsikratyti
naivumo, iškošti iš Seimo drumzles
ir įsiterpti civilizacijon.

DANUTE B1NDOKIENE

Ne teologija,
bet ir ne pramoga
ios savaitės trečiadienį Cannes filmų festivalyje įvyko
kontraversinio filmo ,,Da
Vinci Code" premjera. Filmas
sukurtas pagal Dan Brown to
paties pavadinimo knygą, kuri
susilaukė nemažai populiarumo ir
buvo išversta į daugybę kalbų. Nuo
pat pirmųjų užuominų, apie ,,Da
Vinci Code" filmavimą nuolat buvo
kurstoma susidomėjimą (ir pasi
piktinimą) masinanti ugnelė, kad
kuo labiau paviliotų būsimuosius
žiūrovus. Šiam tikslui pasiremta
net teismų institucija, apkaltinant
knygos autorių plagijavimu. Kata
likai, o taip pat ir kiti krikščionys,
buvo ypač pasipiktinę Šv. Rašte
atpasakojamų Kristaus gyvenimo
ir mirties įvykių pristatymu, saky
tume — išjuokimu ir suniekinimu.
Dvasininkai ragino tikinčiuosius
tikrųjų atsakymų ieškoti Biblijoje,
protestuoti prieš švenčiausių įsi
tikinimų sutrypimą, ,,Da Vinci
Code" turinį pristatant, kaip „tik
rovę", nors filmo režisierius Ron
Howard teigė, kad filmas „nėra
teologija, o pramoga".

Š

Tačiau po Cannes filmų festiva
lyje įvykusios „Da Vinci Code" prem
jeros galima susidaryti nuomonę,
kad filmas nėra net pramoga...
Kritikai apie jį nepalankiai pasi
sakė ne dėl turinio, bet dėl neįdo
maus, labai ištęsto pastatymo: esą,
Dan Brown knygą būtų buvę gali
ma greičiau perskaityti, kaip su
laukti filmo pabaigos. Paprastai
filmai Amerikoje vertinami „žvaigž
dutėmis" — geriausiam skiriant 4
„žvaigždutes". „Da Vinci Code" fil
mui tesugraibyta viena ir pusė...
Vadinasi, „Da Vinci Code" fil
mo (ir knygos, nes pirmajam smal
sumo bei pasipiktinimo antplū
džiui nuslūgus, retai apie šią kny
gą teužsimenama) kontraversija
pamažu išnyks, kaip rudens ryto
rūkas, ir vargiai po metų kas nors
dar filmą prisimins. Į užmaršties
tamsiausią dugną filmas, be abejo,
dar greičiau nugrimztų, jeigu kata
likų arba kitos krikščionių ben
druomenės per daug jam neskirtų
dėmesio — apskritai filmą igno
ruotų. J u k kontraversija būtent ir
skatina žmonių susižavėjimas ar
pasipiktinimas. Juo daugiau pro

testuojama, tuo atsiranda daugiau
norinčių žūtbūt savo akimis pa
matyti, patiems įsitikinti, dėl ko
visas tas triukšmas kilo.
Amerikos kino teatruose fil
mas pradėtas rodyti vakar su paly
ginti nedaug reklamos — prisi
minkime, kaip prieš pasirodymą
didžiuosiuose ekranuose buvo rek
lamuojami kiti populiarieji filmai,
pvz., „Harry Potter" a r pagal Tolkien knygas sukurtos „Ring" seri
jos, o ypač įspūdingas filmas apie
Kristaus kančią („The Passion of
the Christ"), kuris susilaukė nepa
prastai gausaus žiūrovų skaičiaus
ir visuotinio dėmesio. Nepaisant,
kiek Hollywood išleidžia pinigų
savo „produktų" r e k l a m a i , žiū
rovus į kino sales s u t r a u k i a ne kas
kita, o filmą mačiusiųjų atsiliepi
mai. Garsas apie neeilinį filmą
sklinda iš lūpų į lūpas ir užtikrina
jo pasisekimą. Vargiai tai įvyks su
„Da Vinci Code", kurį po premjeros
kritikai apibūdino kaip „ilgą ir
nuobodų".
Per du tūkstančius metų nuo
Dievo Sūnaus atėjimo į šį pasaulį,
Jo Bažnyčios įkūrimo, mirties ir
prisikėlimo, nuolat dedamos pas
tangos suniekinti ir s u n a i k i n t i
Kristaus mokslą, pasėjant abejo
nės sėklas, pasinaudojant klasta,
net s m u r t u , kad žmonės nusi
gręžtų nuo savo tikėjimo. Tačiau
Kristaus Bažnyčia tikrai y r a pas
tatyta ant „Uolos", į kurią atsi
muša ir sudūžta visos tamsiosios
jėgos. Visgi krikščionys yra galbūt
per atlaidūs, kad leidžia tikėjimo
priešams jų švenčiausius įsitiki
nimus mindyti purvinais batais.
Vertėtų pasimokyti iš musulmonų,
kurie tik dėl nepagarbiai laikraš
tyje pavaizduoto Pranašo sukėlė
riaušes, pareikalavusias net gyvy
bių. J a u nebe pirmą k a r t ą filmų
gamintojai stengiasi iš Dievo
S ū n a u s , Jo Motinos, kai kurių
šventųjų padaryti šlykščią parodi
ją, o krikščionys visa tai priima
palyginti nuolankiai. Vėliausias
bandymas — „Da Vinci Code". Ti
kėkimės, kad šis filmas greitai
„numirs natūralia mirtimi" ir iš
kino salių netrukus pranyks, kaip
jau ne vienas panašaus pobūdžio
priešreliginis mėginimas pranyko.

Ieškant paramos Lietuvai, JAV lietuviams dažnai tenka belstis i Amerikos
valdžios pareigūnu duris. VVashington. DC, su Kalifornijos senatorės Dianne
Feinstein patarėju Dan Shapiro susitiko (iš kairės): dr. Darius Furmonavicius,
Dan Shapiro ir Angelė Nelsienė, turinti gerus ryšius su senatore Feinstein
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Be gerų žmonių
ligoninės taip sparčiai nemodernėtų
ir pirkti lėšas surinko „Lietuvos
Vaikų viltis". Šiame poskyryje dabar
per metus operuojama apie 150 ligo
Vilniaus universiteto Vaikų ligo nių.
1993-aisiais užsimezgęs Ameri
ninėje atidarytas Traumatologijos
skyrius, atnaujintas už Amerikos kos lietuvių ir Vilniaus universiteto
lietuvių labdaros organizacijos „Lie Vaikų ligoninės bendradarbiavimas
tuvos vaikų viltis" paaukotas lė anksčiau vyko kiek kitaip — sunkiai
sužaloti ar apdegę vaikai „Lietuvos
šas.
Vaikų vilties" rūpesčiu buvo gabena
mi gydytis į JAV ligonines. Taip
Per metus — 3,000 ligoniukų
nemokamai JAV gydėsi ir konsul
Patalpų remontui skirti 955,000, tavosi daugiau kaip 1,000 Lietuvos
naujai įrangai — dar 231,000 litų. vaikų. Nutarus, kad efektyviau ir pi
„Labai didelė parama skyriui buvo giau būtų sudaryti galimybes ana
ne tik šie pinigai, bet ir galimybė logišką pagalbą teikti Lietuvos gydy
gydytojams traumatologams, ortope mo įstaigose, pradėti rinkti pinigai
dams ir slaugytojams stažuotis JAV, jų atnaujinimui, Lietuvos medikų
kas leido įdiegti modernias operaci stažuotėms JAV.
jas Lietuvoje", — sakė Vilniaus uni
Dosniausi rėmėjai
versiteto Vaikų ligoninės direkto
riaus pavaduotoja Olga Zimanaitė ir
Vilniaus universiteto Vaikų ligo
šios gydymo įstaigos Traumatolo
gijos skyriaus vedėjas Jonas Ven ninės Traumatologijos skyriaus ati
cius. Šiame skyriuje per metus gydo darymą medikai pavadino išskirti
ma daugiau kaip 3,000 ligoniukų. nai reikšminga švente Santariškių
Medikai pastebėjo, kad didžiausia miesteliui. Jame dalyvavo Lietuvos
pacientų grupė — 12-14 metų ber prezidento žmona Alma Adamkienė,
niukai. Jie susižaloja važinėdami JAV viceprezidento žmona Lin Cheriedlentėmis, riedučiais, motociklais ney, Lenkijos prezidento žmona Ma
ir motoroleriais. Kūdikių ir dar rija Kačynska, Gruzijos prezidento
želinukų traumos kito pobūdžio — žmona Sandra Elisabeth Roelofs ir
nudegimai, kaulų lūžiai, ką medikai Ukrainos prezidento žmona Katadažnai įvardina kaip vaikų neprie rina Juščenka, Amerikos lietuvių
labdaros organizacijos „Lietuvos
žiūros pasekmes.
Vaikų viltis" Los Angeles poskyrio
pirmininkė Marija Danguolė Navic
Nuoseklūs žingsniai
kienė, šios organizacijos Lietuvos
Tai nuoseklus Vilniaus univer skyriaus pirmininkė Elena Gervicsiteto Vaikų ligoninės ir Amerikos kienė, dosniausi rėmėjai, paaukoję
lietuvių labdaros organizacijos „Lie dideles sumas Lietuvos vaikų gydy
tuvos Vaikų viltis" bendro projekto mo kokybei: Aleksas Sinkys, sūnė
įgyvendinimo žingsnis. 2003 m. — nas Edvardas Budginas, Dalia ir
Vilniaus universiteto Vaikų ligoni Vytautas Černiai, Pranas ir Raiša
nėje atidarytas modernus Nudegimų Urbanai. M. D. Navickienė paste
poskyris, kurio patalpoms atnaujinti bėjo, kad neretai Amerikos lietuviai

DAIVA CERVOKIENE
VL žurnalistė

JAV LB Socialinių reikalų tarybos labdaros organizacijos „Lietuvos Vaikų viltis"
Los Angeles poskyrio pirm. Marija Danguolė Navickienė su vienu dosniausių
rėmėjų Aleksu Sinkiu.
Klaudijaus Driskiaus nuotrauka.

išsigąsdavo, kad jų norai didesni už
pinigines galimybes. Bet kai prireik
davo stebuklo, jis įvykdavo. Tiks
liau, tą stebuklą sukurdavo Emilio ir
Julijos Sinkių šeima, jų vaikai ir
anūkai. Pernai, mirus antrajam
sūnui, 94 metų Emilis Sinkus fondui
pervedė sūnaus gyvybės draudimo
sumą — 260,000 JAV dolerių.
Kalifornijos lietuviai labai mėgsta
labdaros pokylius, dar vadinamus
koldūnų baliais Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje. Jų iniciatorius Jo

nas Navickas nepatingėdavo pats
padaryti tūkstančius koldūnų, ku
riais vaišinosi labdaros renginio da
lyviai, aukodavę nuo iki 50,000 JAV
dolerių. Didžiausi rėmėjai visada
buvo Sinkių šeima. Kodėl tai pa
sakoju būtuoju laiku, nors šios lab
daros šventės tebevyksta? Todėl,
kad prieš trejus metus mirė jų su
manytojas Jonas Navickas. Emilis
Sinkys palaidojo savo žmoną Juliją
ir abu sūnus, bet „Lietuvos Vaikų
viltis" tebetęsia gražias tradicijas.

*
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Kviečiame
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Lietuvių f o n d o
gretas!
Jau esate patyrę, kaip
lietuviškas žodis ir kultūra
- lituanistinės mokyklos,
kultūriniai renginiai — pra
turtina gyvenimą šioje ša
lyje. Aktyvus naujų narių
dalyvavimas suteikia Lietu
vių fondui didžiulę galimy
bę teikti didesnę finansinę
paramą asmenims, studen
tams ir organizacijoms.

Lietuviu fondo metinio narių suvažiavimo išvakarėse š.m. balandžio 28 d. jvyko pirmasis LF įgaliotinių susipažintmo-pabendravimo vakaras. įgaliotiniai atstovauja LF savo apylinkėse, prisideda prie naujų narių ir lėšų telkimo vajaus.
I eil iš kairės įgaliotiniai: C. Kamantienė (Crand Rapids, M l ) , A. Stasiukevičienė (St. Petersburg, FL), D. Puškorienė
fCleveland, OH). V. Gedgaudienė (Los Angeles, CA), D. jakienė (Philadelphia, PA); II eil. LF Tarybos ir valdybos na
riai R Steponaviciūtė-Žemaitienė, V Kamantas (LF Tarybos p i r m ) , V. Kirvelaitis, S. Čyvas, dr A. Razma (LF Tarybos
garbės pirm ) V Vaitkus, D. Kojerytė, S Anužis, dr. S. Vanagūnas (jgal. Arizona valstijoje), L. Misevičius (jgal. JAV rytų
pakrantėje), S Balzekienė (LF valdybos p i r m ) , K. Ječius. Dar dalyvavo A. BiČkienė (jgal. Illinois valstijoje), L Johansonas (Union Pier, Nevv Buffalo, M l , Beverly Shores, I N ) .
E. Misevičienės nuotr

2006 m. sėkmingai
tęsiame naujų LF narių
vajų
„Mes nariai!
Mūsų tauta — mūsų
ateitis"

www.lithfund.org
•
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Iš ateitininkų gyvenimo

Pokalbis su Irena Bikulčiene
tęsinys iš 2 psl.
— Berčiūnų stovykla yra netoli
Panevėžio. Ar dalis kongreso
renginių ten vyks?
— Taip, Berčiūnų ateitininkų
stovykla yra 6 km nuo Panevėžio.
Kongreso pagrindiniai renginiai kaip
atidarymas, šv. Mišios, paskaitos,
talentų vakaras, uždarymas vyks
mieste, o Berčiūnuose penktadienį
18 d. vakaro programa, šeštadienį
šv. Mišios ir nakvynė.
Atvežimui iš Berčiūnų ir nuvežimui
bus išnuomojami autobusai. Čia bus
vežiojami ne tik sendraugiai, bet ir
moksleiviai. Dar turėsime ir asme
ninio transporto — dauguma sen
draugių ir studentų važinėja.

Kongreso
parodos
AF XV Kongreso metu numatoma
organizuoti parodas (foto, dailės,
istorines apie ateitininkų veiklą).
Norinčius eksponuoti savo darbus
prašytume pranešti ne vėliau
kaip iki š.m. birželio 1 d. ei.paštu:
zostautaitelina@yahoo.fr tel.
865913901. Parodų koordinatorė
Lina Žostautaitė. Visus darbus,
jau paruoštus eksponavimui, rei
kėtų pristatyti ne vėliau kaip iki
š.m. rugpjūčio 1 d. į Panevėžio
katechetikos centrą, Marijonų 24,
Panevėžys.

— Ką iki šiol atlikote?
— Atlikome labai daug: Sudarytos
KOK darbinės grupės (transporto,
salės puošybos, parodų, maitinimo,
registracijos, informacijos, talentų
vakaro ir t.t.), surasta vieta kur
turėtų vykti kongresas — Panevėžio
bendruomenių rūmai. Suderinti kai
kurie organizaciniai reikalai su
Panevėžio miesto savivaldybe dėl
salės nuomos, suderintos vietos, kur
bus eksponuojamos parodos, išsiųsti
kvietimai į kongresą, įkurtas infor
macinis
KOK
tinklalapis,
http://lietuvosateitis.org ruošiami
lankstinukai, giesmynai, ieškoma
rėmėjų kongresui.
— Ką dar reikia atlikti?
— Laukiame iš AFT konkrečios jau
patvirtintos programos, dar paieško
ti kongreso rėmėjų, Berčiūnų stovyk
la turi pasiruošti priimti prieškon-

gresinių stovyklų stovyklautojus,
vėliau priimti kongreso dalyvius,
ruošiamasi užsakyti reklaminius
plakatus. Kai bus tiksli patvirtinta
programa, tada vėl prasidės konkre
tūs darbai, darbinių grupių darbų
tikslinimas
— Iš toliau atvažiuojantiems
užsienio ateitininkams jau rei
kia ieškoti skrydžių ir pan.
Ateitininkų kongreso tinklalapyje jau surašyti sąrašai viešbu
čių, svečių namų bei kongreso
registracijos forma. Kaip dar siū
lytumėte pasiruošti iš toliau
atvykstantiems?
— Planuojantiems atvykti į kon
gresą pirmiausia reikia užsireg
istruoti, kilus neaiškumui dėl apsi
gyvenimo ar pan. kreiptis į organiza
torius ei. paštu kongresas@ateitis
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rieš penketą . metų mano žvilgsniai krypo
Lietuvon, jau ištrūkusion iš sovietijos narvo,
jau bundančion iš okupacinio košmaro. Su įdomu
mu lankiau ten vaikystėje nespėtas pamatyti (o
pirmam, dar „tarybiniam", apsilankyme uždraus
tas) vietas, kaip Klaipėdą, Nidą, Druskininkus, gim
tinį Panevėžį, vaikystės Kupiškį, mokyklos draugus
ir gimines. Tai buvo tarytum piligriminė kelionė į
šventąjį miestą, tik sapne matytą, neberealų...
Kiekvienas piligrimas mėgsta pasakot apie
savo keliones, tai ir aš „išsakiau" savo „žvilgsnius"
spaudoj. O dabar, štai vėl nusišypsojo man laimė
pakeliaut po naujausias seniausio žemyno vals
tybes! Tai nuostabus kelias žemyn į Australijos
pietus, pro sostinę Canberra, New South Wales
pietryčių pakraščiu į Victoria valstybę pietuose ir
vėl į šiaurės rytus, atgal į Sydney. Iš viso 3,147 km!
I diena...
Keliauju su Pegasu! Sparnuotas žirgas šoka
piestu ant balto ekskursijos autobuso šono. „Pe
gasus" — dar paaiškina didžiulės raidės. Mito
loginiu žirgu Jojam" 38 keliauninkai. Vietos ant jo
„balno" užtektinai — net 44 minkštos kėdės. Ka
dangi neturiu poros, tai labai patogiai įsitaisau ant
dviejų kėdžių. Mano bendrakeleiviai tokie pat žila
galviai kaip ir aš. Tik Pegaso vairuotojas — vado
vas Geoff ir jo daili blondinė žmona Lynette dar
neatrodo perlipę per 60.
Pirmas sustojimas — Goulburn. Tai didokas
miestas. Karštoj kovo saulėj baltai švyti rotušės
bokštas, o miesto sode — kedrai ir kiparisai.
Kedras tartum retašakė eglė, pilkai apšarmojus.
Maži jo kankorėžiukai rūkte rūksta gelsvų dulkelių
debesimis. Kiparisus įsivaizdavau aukštus ir liek
nus, kaip Van Gogh paveiksluose, bet jie kuplūs,
plačiai paskleidę šakas, suviję kelis liemenis į
vieną.
Iš Goulburn traukiam į Canberra, visos Aus-

2005 m. vasarą delegacija iš Lietuvos dalyvavo Ateitininkų jubiliejinėje stovyklo
je Dainavoje. Ta proga aplankė netoli stovyklos, Manchester miestelyje, Šv.
Marijos bažnyčią. Iš k. Ateitininkų federacijos pirmininkas Liutauras Serapinas,
buvusi „Ateities" žurnalo redaktorė Živilė Šeporaitytė, Kongreso organizacinio
komiteto pirm. Irena Bikulčiene ir Ateitininkų federacijos tarybos sekretorius
Darius Mickevičius (kuriam kartu su Emilija Pundžiūte ir Vygantu Malinausku yra
pavesta koordinuoti prelegentų pakvietimą Kongreso pranešimams ir simpo
ziumams).
Nuotrauka Vidos Kuprytės
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satelitų signalų. Labai nusiviliu, kad ten nesustosim...
akare pasiekiam Cooma miestą. Apsistojam
gražiame Malborough Inn. Oras vėsus,
skaidrus, nes čia netoli Snowy (Snieguotieji) kal
nai. Mes, Pegaso keliauninkai, užpildom visą
viešbučio valgomąjį. Žvalgausi į bendrakeleivius.
Visi jie — pražilusių, neplonų pensininkų poros. Ir
čia, kaip Amerikoj, skuba žilagalviai pasidžiaugt,
išleisdami kruopščiai jaunystėje uždirbtus pinigus,
kol dar kojos neša, akys mato, ausys (nors nelabai)
dar girid! Ir aš save priskiriu tam būriui, nes mano
plaukai balčiausi. Bendrakeleivės klausinėja, kokios firmos dažus naudoju. Nelabai tiki, kad galima
„gražiai" nubalti natūraliai.
Bus daugiau.

V

tralijos sostinę. Esu čia buvusi prieš keletą metų,
bet šis „miestas parke", kaip australai vadina, man
patinka moderniu išplanavimu bei pastatais. Bet
Parlamento rūmai sukelia komentarus toli nuo
liaupsinimų. „Žiūrėkit, — sako mūsų vairuotojas
Geoff— didžioji rūbų pakaba!" Sunku užginčyt, nes
rūmų viršūnė tikrai primena pakabą rūbams, arba
išverstą skėtį. Pagal mūsų iškalbų vadovą, Austrąlijos sostine gana ilgą
laiką buvęs Melbourne
miestas. Dar ir dabar
Melbourne politikieriai
turį nemažą įtaką Aust
ralijos valdžiai.
Riedam toliau nu
geltusiais laukais. Šiuo
metu čia didelė sausra.
Gražioji Lynette pasako
ja, kad šiose apylinkėse,
Tidbinbilla
vietovėje,
esanti svarbi stotis erd
vių satelitams sekti. Joje
darbuojasi australų ir
amerikiečių mokslinin
kai, užrašydami sateli
tų signalus, stebėdami
mūsų kaimynes plane
tas. Tidbinbilla stotis
atvira publikai. Ten gali
ma pasižiūrėt planetų Nors *is Pegasas užuot sparnų turi ratus bet jis gali pavežioti po nuostabias
nuotraukų ir paklausyt vietas Goulburn, NSW, Australia
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V. Adamkus ragina įgyvendinti
bendrą Europos viziją
Varna, gegužės 19 d. (BNS) —
Prezidento Valdo Adamkaus teigi
mu, Europos ateitis priklauso nuo
to, ar bus sukurta bendra strateginė
Europos vizija ir a r pakanks politi
nės valios ją įgyvendinti.
Tai Lietuvos vadovas sakė Bul
garijos mieste Varnoje penktadienį
surengtame Vidurio Europos valsty
bių vadovų susitikime.
Tryliktą kartą rengiamame foru
me, į kurį šįkart atvyko trylikos ša
lių vadovai, V. Adamkus dalyvauja
ypatingo svečio teisėmis. Kaip ir per
nai Zagrebe vykusioje konferencijo
je, V. Adamkus yra vienintelis prezi
dentas iš Baltijos šalių.
Kreipdamasis į Varnos forumo
,-,Vidurio Europos dabartis ir ateitis"
dalyvius, V. Adamkus akcentavo,
kad daugiau nei per dešimtį egzista
vimo metų šis vadovų susitikimas iš
puoselėjo puikias šalių bendradar
biavimo tradicijas.
Lietuvos vadovas pažymėjo, kad
šiandien daugelis Europos Sąjungos
kaimynų į naująsias E S nares žvel
gia kaip į įkvėpimo šaltinį, iš kurio

remiasi patirties ir ieško politinio
palaikymo.
„Tam, kad būtume stiprūs ir su
vienytume pastangas Vakarinėje
Balkanų dalyje ir Juodosios jūros re
gione, būtinas Jungtinių Amerikos
Valstijų ir Europos, Vidurio Europos
ir jos kaimynių bendradarbiavimas
ir bendri veiksmai. Bendradarbiavi
mas reikalingas ir siekiant suderinti
mūsų teisinę bazę, plėtoti transporto
ir energetikos ryšius", — kalbėjo V.
Adamkus.
Pabrėžęs, kad demokratinis
pasikeitimas neįmanoms be euro
pinės ir transatlantinės integracijos,
Lietuvos vadovas sakė, kad niekas
neturėtų užkirsti kelią kitai demok
ratinei valstybei prisijungti prie ben
draminčių bendrijos.
Vidurio Europos šalių preziden
tų susitikimas — tai kasmetinis ren
ginys, kuriame susitinka buvusių
Varšuvos pakto šalių bei kaimyninių
valstybių vadovai. Pirmasis Vidurio
Europos šalių prezidentų susitiki
mas įvyko 1993 metais Zalcburge
(Austrija).

D. G r y b a u s k a i t e i į t e i k t a s
verslininkų apdovanojimas
Vilnius, gegužės 19 d. (BNS) —
Įtakinga Lietuvos verslo organizaci
j a „International Chamber of Commerce" (ICC) penktadienį Europos
komisijos (EK) narei Daliai Gry
bauskaitei įteikė „Partnerystės ly
derio 2005" apdovanojimą.
D. Grybauskaitė apdovanojimo
nusipelnė už Lietuvos vardo garsini
mą, profesionalumą ir kompetenciją,
šalies ekonominės ir politinės galios
stiprinimą, inovacijų ir modernaus
verslo skatinimą, pranešė ICC.
Pasak „ICC Lietuva" prezidento
J u l i a u s Niedvaro, D. Grybauskaitė
nuolat skatina valstybės pareigūnų

ir verslo visuomenės bendradarbia
vimą, rūpinasi lygiomis verslo sąly
gomis tarp Europos Sąjungos šalių
bei sąjungos naujokių ekonominės
raidos ypatumų.
„ICC Lietuvos" garbės ženklo
apdovanojimai taip pat buvo įteikti
dar šešiems asmenims.
Lenkijos verslo darbdavių konfe
deracija „Lewiatan" Europos Komi
sijos narę Dalią Grybauskaitę gegu
žės pradžioje taip pat yra išrinkusi
daugiausiai verslo plėtrai nusipel
niusia politike. D. Grybauskaitė EK
yra atsakinga už finansinį progra
mavimą ir biudžetą.

i r ė v e r t ė j a s Stasys S a b o n i s
Vilnius, gegužės 18 d. (BNS) —
Baigdamas aštuoniasdešimt viene
rius metus, po sunkios ilgos ligos mi
rė žinomas vertėjas, Rašytojų sąjun
gos narys Stasys Sabonis.
S. Sabonis vertė į lietuvių kalbą
rusų, lenkų, čekų, slovakų, serbųchorvatų literatūros kūrinius. Ver
timus pradėjo spausdinti 1953 me
tais. Lietuvių skaitytojus jis supa

žindino su M. Bubenov, G. Briancev,
M. Teveliov, I. Samiakin, R.Tagore,
E. Koš ir kitų rašytojų kūryba.
Lietuvos teatrai rodė jo verstas
E. Scwarz, A. Ustinov ir daugelio ki
tų dramaturgų pjeses.
S. Sabonis bus pašarvotas Arki
vyskupijos salėje prie Vilniaus Sv.
apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios,
palaikai bus kremuojami Rygoje.

* Trečią kartą k l u b o istorijo
je p o ketverių m e t ų pertraukos
L i e t u v o s krepšinio l y g o s (LKL)
č e m p i o n e tapo reguliariojo sezono
nugalėtoja Vilniaus „Lietuvos ryto"
komanda, ketvirtadienį Kaune fi
nale serijoje ketvirtą kartą kartą iš
eilės 70:64 įveikusi titulą praradusį
Kauno „Žalgirį". Pirmąsias trejas
LKL finalo serijos rungtynes vilnie
čiai laimėjo 71:70, 72:57 ir 68:65. Be
čempionų aukso žiedų ir taurės,
„Lietuvos rytui" atiteks ir 160,000
Lt čekis, o „Žalgiris" tenkinsis
120,000
Lt
piniginiu
prizu.
Ketvirtadienio rungtynėse nugalėto
jams 16 taškų pelnė Fredenck House, 14 — Andrius Šležas, 12 — Ro
bertas Javtokas

niaus TEO (būvąs „Lietuvos telekomas") krepšininkės pergalin
gai pradėjo Pasaulio lygos kvali
fikacinio turnyro keturių koman
dų A grupės varžybas Kinijoje. Penk
tadienį pirmosiose rungtynėse TEO
komanda 85:63 nugalėjo Canberra
„Capitals" (Australija) komandą. Po
18 taškų nugalėtojoms pelnė Lina
Brazdeikytė ir Sandra Valužytė, 15
— Eglė Sulčiūtė, 9 — Rima Valen
tienė.
* Dvi p e r g a l e s N o r v e g i j o s
l e n g v o s i o s a t l e t i k o s „Vidar"
sporto klubo s e z o n o atidarymo
t u r n y r e Osle ketvirtadieni iškovojo
Rolandas Stanionis. 100 m bėgimo
distanciją jis jveike per 11.06 se
kundes, finiše aplenkęs Kristoffer
Nyhuus ' 11.13 sekj.

* Lietuvos Čempionės

Vil

Byla prokurorus atvedė iki Darbo partijos būstinės
Atkelta iš 1 psl.
Tačiau G. J a s a i t i s pripažino,
kad byloje yra įtariamųjų. Jiems pa
skirti rašytiniai pasižadėjimais ne
išvykti, draudžiama bendrauti su
tam tikra grupe asmenų.
Generalinė prokuratūra pareiš
kė atsiribojanti nuo žiniasklaidos ir
politikų keliamų šios bylos versijų,
kadangi jos gali pakenkti atliekamo
ikiteisminio tyrimo sėkmei.
Generalinės prokuratūros Or
ganizuotų nusikaltimų ir korupcijos
tyrimo departamento vyriausiasis
prokuroras Algimantas Kliunka tiki
no, kad Darbo partijos būstinėje ne
buvo atliekama jokia krata ir nepa
imti jokie dokumentai.
Ketvirtadienį LNK televizijos ži
nios pranešė, kad Valstybės saugu
mo departamento ir Generalinės
prokuratūros pareigūnai surengė
kratas pas Darbo partijos vadovo
Viktoro Uspaskicho patikėtinį Romą
Ruškulį, įtarę jį ėmus kyšius Euro
pos Sąjungos paramą gavusių versli
ninkų.
Kaip pranešė LNK televizijos ži
nios, trečiadienį VSD ir Generalinės
prokuratūros pareigūnai atliko kra
tas bendrovės „Suskystintos dujos"
direktoriaus R. Ruškulio darbovietė
je ir namuose bei apklausė šį versli
ninką. Televizija teigia, kad pareigū
nai tikriausiai ieško įrodymų, kad
per R. Ruškulį Darbo partijai buvo
mokami pinigai už įvairioms firmo
ms skirtą ES paramą.
Neoficialiomis LNK žiniomis,
įtariama, kad ES paramą gavę vers
lininkai atiduodavo iki 20 proc. gau
tos paramos sumos.
V. Uspaskichas televizijai teigė
apie kratas pas jo patikėtinį gir
dėjęs, tačiau šiuo metu esąs ne Lie
tuvoje.
Jis BNS sakė išvykęs, nes žuvo
jo brolis. Paklaustas, kada grįš į Lie
tuvą, V. Uspaskichas atsakė, jog tuo
met, kai „sutvarkys reikalus". „Kol
kas sunkiai orientuojuosi, kas vyks
ta Lietuvoje", — sakė V. Uspaski
chas, paklaustas nuomonės apie kra
tas pas R. Ruškulį.
G. Jasaičio teigimu, jeigu ikiteis
minio tyrimo duomenys prokurorus
nukreips į tai, kad būtina apklausti
V. Uspaskichą, tai bus atlikta. Kol
kas tokios būtinybės nėra.
Lietuvos kriminalinės policijos
biuro ir Generalinės prokuratūros
pareigūnai balandį sulaikė Lietuvos
verslo paramos agentūros (LVPA) di
rektoriaus pavaduotoją Mindaugą
Vilčinską. Si agentūra vertina pro
jektus pinigams iš Europos Sąjungos
fondų gauti.
Iškart po sulaikymo LVPA biure
buvo atliktos kratos.
Kiek anksčiau buvo suimtas ir

šios agentūros Kontrolės departa
mento priežiūros skyriaus vadovas
Tomas Ulinauskas.
Spaudos žiniomis, M. Vilčinskas
įtariamas prieš trejus m e t u s aplai
džiai vykdęs savo tuometinės — Na
cionalinės mokėjimo agentūros de
partamento vadovo — pareigas ir su
daręs sąlygas fiktyviai bendrovei Ši
lų paukštynui gauti apie 200,000 li
tų iš E S fondų.
Yra duomenų, kad pagrindiniai
šios aferos organizatoriai buvo vie
nos Kauno gaujos vadeiva Bronislavas Sirutis ir M. Vilčinsko paval
dinys — T. Ulinauskas.
Manoma, kad prieš ketverius
metus Kauno nusikalstamo pasaulio
autoritetas B. Sirutis kreipėsi į tuo
metu d a r Nacionalinėje mokėjimo
agentūroje dirbusį savo vaikystės
draugą T. Ulinauską, kad šis padėtų
pagrobti E S SAPARD pinigus.
Pinigų grobstymui buvo pasi
rinkta netoli Kauno e s a n t i nevei
kianti „Šilų paukštyno" bendrovė.
Klastodami d o k u m e n t u s nusi
kaltėliai gavo apie 200,000 litų Eu
ropos Sąjungos pinigų ir ketino net
rukus gauti d a r apie 800,000. Tuo
met šiai aferai kelią užkirto Finan
sinių nusikaltimų tyrimo tarnybos
pareigūnai.
Tyrėjai išsiaiškino, k a d vienas
šios apgaulės sumanytojų — tuome
tinis NMA Marijampolės skyriaus
kaimo plėtros specialistas T. Uli
n a u s k a s suklaidino kelis bendradar
bius, kad šie padėtų Šilų paukštynui
gauti SAPARD lėšų.
Pareigūnai dėl aplaidaus savo
pareigų vykdymo t u o m e t pareiškė
įtarimus penkiems N M A darbuoto
jams, t a r p jų — ir d a b a r t i n i a m LVPA
direktoriaus pavaduotojui M. Vil
činskui.
Tuomet pagrindinis įtariamasis
T. Ulinauskas pasislėpė nuo pareigū
nų. FNTT operatyvininkai tik po ke
lias savaites trukusių paieškų jį su
laikė.
Tačiau Kauno apylinkės teismas
netikėtai neleido jo suimti, o vėliau
miesto apylinkės p r o k u r a t ū r a visai
nutraukė
tyrimą
jo
atžvilgiu.
Prokurorų sprendimu buvo panai
kinti įtarimai ir kitiems NMA dar
buotojams.
Po tokio Kauno apylinkės proku
ratūros sprendimo į teisiamųjų suolą
sėdo tik keli šios aferos statytiniai.
J a u pradėjus šią bylą nagrinėti
teisme, Generalinė p r o k u r a t ū r a nu
tarė atnaujinti Kauno apylinkės pro
kuratūros n u t r a u k t ą tyrimą.
Taip į p a r e i g ū n ų a k i r a t į vėl
pateko T. Ulinauskas bei jo buvę
kolegos iš NMA.
Tuo tarpu B. Sirutis pradingo be
žinios. Manoma, kad jis nužudytas.

Bulgarijoje — paroda J. Basanavičiui
Atkelta iš 1 psl.
Lietuvos tautosakos ir literatūros
institute, yra apie 60 nuotraukų.
Ilgai Bulgarijoje gyvenęs ir gy
dytojo praktika vertęsis J. Basanavi
čius paliko gilų pėdsaką Varnos is
torijoje, buvo miesto Dūmos narys,
kūrė kurorto tvarkymo planus. J.
Basanavičius Bulgarijoje gyveno iki
1905 metų, vėliau jis persikėlė į Vil
nių.
Bulgarijoje J.
Basanavičius
vienu metu ėjo vyriausiojo gydytojo
ir ligonines direktoriaus pareigas
Kadangi jau turėjo pastovų darbą, J
Basanavičius pradėjo rūpintis lietu
vybės reikalais Iš čia pradėjo raši

nėti straipsnius į lietuviškus laik
raščius — „Lietuvišką Ceitungą" ir
„Naują Keleivį".
Beje, J. Basanavičiui persikėlus
į Bulgarijos miestą Lom-Palanka jį
mėginta nušauti. D a k t a r a s buvo tik
nesunkiai sužeistas. To įvykio prie
žastys taip ir liko paslaptyje. Spė
liojama, kad visgi pasikėsinimo pa
grindas buvo politikos motyvai.
J. Basanavičiaus atiminimas
Varnoje įamžintas miesto Medicinos
istorijos muziejaus ekspozicijoje, jo
vardu pavadinta gatvė.
Parodą surengė Lietuvos nacio
nalinis muziejus k a r t u su Lietuvos
ambasada Graikijoje.
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(Remiantis AFP, Reuters, AP, lntertax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

Senatas anglų kalbą patvirtino nacionaline
Washington, DC, gegužės 19 d.
(„Reuters"/BNS) — JAV S e n a t a s
ketvirtadienį sutarė paskelbti anglų
kalbą oficialiąja JAV kalba, bet ne
trukus priėmė ir nuosaikesnę alter
natyvą, pagal kurią anglų kalba bū
tų šalį „vienijančia nacionaline kal
ba".
Kuri pataisa bus galutinėje per
tvarkomo JAV imigracijos įstatymo
versijoje, priklausys nuo derybų su
JAV Atstovų Rūmais. Nė viena šių
pataisų nedraudžia ispanų ir kitų
kalbų valstybinėse tarnybose.
Senato plane dėl imigracijos
derinamos griežtesnės sienos apsau
gos priemonės ir atvykstančių dar
buotojų programa, n u m a t a n t i gali
mybes 12-ai mln. nelegalių imi
grantų, kurių dauguma į JAV atvyko
iš ispaniškai kalbančių šalių, siekti
JAV pilietybės.
„Tai ne tik dėl mūsų kultūros ir
paveldo išsaugojimo, bet ir dėl dides
nių galimybių naujausiems poten
cialiems mūsų šalies piliečiams", —
sakė Oklahoma atstovaujantis res
publikonas J a m e s Inhofe, rėmęs pa
taisą dėl nacionalinės kalbos, kuri
buvo priimta 63 balsais prieš 34.
Šiuo metu JAV neturi oficialios

kalbos, ir kai kurie įstatymų leidėjai
reiškė nuogąstavimus, kad dėl J. In
hofe pataisos bus diskriminuojami
žmonės, nelabai gerai kalbantys
angliškai. Taip pat nuogąstaujama,
kad ši pataisa gali trukdyti pastan
goms kitomis kalbomis propaguoti
visuomenės sveikatą ir saugumą.
„Nors tokio ketinimo gali ir ne
būti, tikrai manau, kad ši pataisa
yra rasistinė. Manau, kad ji yra nu
kreipta prieš ispaniškai kalbančius
žmones", — sakė Senato demokratų
vadovas Harry Reid.
Senatas 58 balsais prieš 39 taip
pat sutiko su Colorado demokrato
Ken Salazar pasiūlyta alternatyva,
kurioje sakoma, kad „anglų kalba
yra bendra ir vienijanti Jungtinių
Valstijų kalba, padedanti užtikrinti
Jungtinių Valstijų žmonių vienybę".
Prezidentas George W. Bush re
mia imigracijos reformą, panašią į
tą, kurią svarsto Senatas, ir ketvir
tadienį lankėsi Arizonoje, kur propa
gavo savo planą prie Meksikos sie
nos nusiųsti iki 6,000 Nacionalinės
gvardijos karių. Konkrečiai nepareikšdamas paramos Senato patai
sai, G. W. Bush kalbėjo apie būtiny
bę suvienyti amerikiečius.

JT ragina JAV uždaryti Cuantanamo
Geneva, gegužės 19 d. („ReutersTBNS) — Jungtinių Tautų (JT)
Komitetas prieš kankinimus penkta
dienį nurodė JAV, kad jos turėtų už
daryti Guantanamo kalėjimą ir slap
t u s kalėjimus užsienyje, nes jų laiky
mas pažeidžia tarptautinę teisę.
10 nepriklausomų žinovų taip
pat paragino George W. Bush admi
nistraciją atšaukti visus tardymo
metodus, susijusius su kankinimais
ar žiauriu elgesiu, pavyzdžiui, sulai
kytų asmenų bauginimą šunimis.
JAV „turėtų užtikrinti, kad nie
kas nebūtų laikomas jokiame slapta
me kalinimo objekte, kurį jos de facto kontroliuoja", ir „ištirti bei pa
skelbti apie tokius objektus", jei jų
yra, nurodė komitetas, kuris neturi
įgaliojimų priversti laikytis jo reko
mendacijų.
„Asmenų laikymas tokiomis są
lygomis yra konvencijos pažeidi
mas", — nurodė komitetas, kuris ti
ria, ar laikomasi J T konvencijos
prieš kankinimus ir kitokį žiaurų,
nežmonišką a r žeminantį žmogaus

orumą elgesį ir baudimą už jį.
JAV savo kalėjimuose Afganis
tane, Irake ir Guantanamo (Kuboje)
laiko šimtus įtariamų teroristų, ku
rių dauguma buvo areštuoti po „ai
Qaeda" teroro atakų 2001-ųjų rug
sėjo 11-ąją. JAV atsisako komentuoti
įtarimus, kad amerikiečiai turi slap
tų kalėjimų.
JAV, kurios gegužės pradžioje
nusiuntė į Geneva dalyvauti Komi
teto posėdžiuose 30 aukšto rango pa
reigūnų, teisino savo elgesį su už
sienyje laikomais įtariamais teroris
tais ir nurodė, kad „realių blogo el
gesio atvejų buvo palyginti mažai".
Žmogaus teisių gynimo grupės
kaltino JAV tuo, kad amerikiečiai
blogai elgiasi su sulaikytais asme
nimis — tardo juos naudodami žiau
rius metodus, tarp jų — tariamą
skandinimą.
Komitetas išreiškė susirūpinimą
dėl „patikimų pranešimų apie kan
kinimo a r žiauraus, nežmoniško ir
žeminamo" JAV kariškių ar civilių
pareigūnų elgesio.

Lenkijos Bažnyčioje — šnipinėjimo skandalas
Varšuva, gegužės 18 d. („ReutersTBNS) — Likus vos kelioms die
noms iki popiežiaus Benedikto XVI
apsilankymo, Lenkijoje kilo sujudi
m a s — įtakingas šalies Katalikų
Bažnyčios kunigas kaltinamas šnipinėjęs komunistiniais laikais veiku
sių tarnybų naudai.
Ketvirtadienį laikraščiai smul
kiai aprašo, kaip kunigas Michal
Czajkowski esą daugiau nei 24 me
t u s bendradarbiavo su komunistiniu
saugumo aparatu.
M. Czajkovvski, vienas labiausiai
gerbiamų Bažnyčios veikėjų, garsė
jantis siekiu sutaikyti katalikus ir
judėjus, pareiškė sąmoningai neben
dradarbiavęs su komunistais

„Analizuojant minėtąsias bylas
istoriniu ir techniniu požiūriu, neky
la abejonių, jog kunigas Michal Czaj
kovvski buvo slaptas kolaborantas",
— sakė Nacionalinio atminimo insti
tuto (IPN) atstovas Jan Zaryn.
IPN saugo sovietmečio slaptųjų
tarnybų bylas. Kai kurie istorikai
būgštauja, jog šių bylų dalys gali
būti sufabrikuotos.
Pasak dienraščio „Zycie Warszawy", išspausdinusio
minėtąjį
straipsnį, M. Czajkovvski šnipinėjo
disidentus ir dvasininkus, įskaitant
profsąjungų judėjimo ..Solidarumas'
nuodėmklausį tėvą Jerzy Popieiiszka. kurį komunistų agentai nužudė
1984 metais

EUROPA
VIENA
Grupė Vakarų diplomatų su
abejojo Irano „proveržiu" branduoli
nėje srityje, ketvirtadienį pareikšdami, kad pastarasis sodrino labai ge
ros kokybės perdirbtą Kinijos, o ne
savo uraną. Balandį prezidentas
Mahmoud Ahmadinejad paskelbė,
kad Iranas prisijungė prie „bran
duolinio klubo", prisodrinęs uraną
iki lygio, kurio pakanka naudoti jį
kaip kurą atominėms elektrinėms.
Jis susiejo šį faktą su Irano moksli
ninkų pastangomis. Tarptautinė
atominės energetikos agentūra (TATENA) patvirtino, kad Iranas sėk
mingai atliko urano sodrinimo pro
cedūrą. Tačiau šiai agentūrai artimi
diplomatai pranešė, kad sodrintasis
uranas buvo gautas iš Kinijos.
BRIUSELIS
Naujausiais Europos Sąjungos
(ES) statistikos tarnybos „Eurostat"
vertinimais, turtingiausi ES regio
nai yra Londonas ir Briuselis, tuo
tarpu šeši skurdžiausi sąjungos re
gionai yra Lenkijoje. Ekonominė ga
lia turtingiausiame regione — Cent
riniame Londone siekia 278 proc. ES
vidurkio, tuo tarpu skurdžiausiame
regione — Lenkijos Liubelskuose —
tik 33 proc. vidurkio. Iš 254 ES re
gionų 125 proc. ES vidurkio viršija
37 regionai, įskaitant septynis regio
nus Vokietijoje, po šešis Italijoje ir
Jungtinėje Karalystėje, penkis Ny
derlanduose, tris Austrijoje ir po du
Belgijoje ir Suomijoje.
VARŠUVA
Civilinio karinio bendradarbia
vimo grupės Irake vadui pulkinin
kui Mariusz S. už kyšių ėmimą iš
arabų verslininkų ir su Irako pro
vincijų atstatymo kontraktais susi
jusių dokumentų klastojimą paskir
ta ketverių metų kalėjimo bausmė.
Arabų vertėjui paskirta dvejų metų
kalėjimo bausmė, o civilis lenkas
MVojciech S. už grotų turės praleisti
trejus metus. Šie lenkai paėmė
780,000 JAV dolerių kyšių.
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ZAGREBAS
Kitą pusmetį Europos Sąjungai
pirmininkauti pradėsianti Suomija
palaikys E S plėtrą, ketvirtadienį pa
reiškė šalies ministras pirmininkas
M a t t i Vanhanen. „ES turi laikytis
d u o t ų įsipareigojimų, o Kroatija
t a p s jos nare, kai tik atitiks visus
narystės kriterijus", — sakė M. Van
h a n e n viešėdamas Kroatijoje. Praė
jusį spalį derybas dėl narystės pra
dėjusi Kroatija tikisi iki dešimtme
čio pabaigos tapti visateise sąjungos
nare. Tačiau pernai Prancūzijos ir
N y d e r l a n d ų gyventojams a t m e t u s
pirmąją konstituciją, atsirado abe
jonių dėl naujų narių prisijungimo.

JAV
WASHINGTON, DC
Generolas Michael Hayden, kurį
JAV prezidentas George W. Bush pa
skyrė Centrinės žvalgybos valdybos
(CZV) direktoriumi, pažadėjo sena
toriams, kad jeigu jis bus patvirtin
t a s į šį postą, žvalgyba nepakartos
I r a n e klaidos, kuri anksčiau buvo
p a d a r y t a Irake. M. Hayden sakė, jog
„situacija dėl Irako sukėlė tikrą
audrą žvalgybos sluoksniuose". Pa
sak jo, I r a n a s — „kitokia nei Irakas
problema", nes Irane itin sunku gau
ti žvalgybinės informacijos. Jis sakė,
k a d CZV savo būsimoje veikloje, su
sijusioje su Iranu, „daugiausia dė
mesio skirs keturioms specifinėms
sritims", kurias žadėjo atskleisti se
n a t o r i a m s per uždarą svarstymų da
lį. P a t s generolas sakė, kad turi dau
giau kaip 20 metų žvalgybinės veik
los patyrtį.

RUSIJA
MASKVA
informavo visus savo skyrius,
k a d panaikina tarptautinės paieš
kos ir arešto apribojimus keliems
Rusijos verslininkams, tarp jų —
Boris Berezovskij ir Leonid Nevzlin,
p r a n e š ė Interpolo Rusijos nacionali
nio biuro vadovas Timūr Lichonin.
„Tai reiškia, kad grupė Rusijos pi
liečių, kurių tarptautinę paiešką yra
paskelbusi Rusijos generalinė pro
k u r a t ū r a , turi būti nedelsiant areš
tuoti kaip asmenys, kaltinami itin
sunkiais nusikaltimais, ir išduoti
Rusijai", — sakė Interpolo Rusijos
skyriaus vadovas.

1-800-775-SEND
www.atlanticexpresscorp.com
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Air Freighi
"1 Automobiliu pirkimas bei
j siuntimas i visas pasaulio šalis
Kroviniu pervežimas
visoje Amerikoje.
Trucking

Small Packaaes

Smulkiu siuntimu siuntimas oei
pristatymas i namus Lietuvoje Latvijoje.
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje
8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1
Fax. 7 708-599-9682
Tel. 1

708-599-9680
800-775-7363
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MARIUS KATILIUS M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Saite A
Joiiet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
www^eniBrfofsurgefyarxtxBaseiealrLCorr.

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų.pūslės ir prostatos

gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center
10400 75 St.. Kenosha, Wl 53142

(262) 948-6990

Chiropraktika ir
manualine terapija
Amber
"e
^e

a M l
n

Telefonas (708) 239-0909
•
•
•
•
•

Manualinė terapija
Chiropraktika
Bioenergetinė kompiuterizuota įranga
Kraujo tyrimai
Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija

R.

Kerelytė

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

SI

Dr. Vida I.Puodžiūnienė
Heaithy Connection
Chiopractic & Rehab CSnic

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
Tel. 815-834-9075/9076
Kalbame lietuviškai

Ausų, nosies, gerklės
ligos

Dr. VILIUS MIKAITIS
Dr ANDRIUS KUDIRKA
D r J U S T Y N A STENGELE

Š e i m o s d a k t a r a i ir c h i r u r g a i
10811 W. 1 4 3 ^ St Oriand Park, IL 60467
Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimą

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, posiės, 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

Eigin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
Bk Grove: 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
D r . EUGIJUS LEUS
Akių ligos ir chirurgija
1192 VValter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. # 2 0 0
Joiiet, IL 60435
Tel.

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

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

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDOLOGAS-ŠIRDIES UGOS
7 7 2 2 S. Kedzie Ave.
C h i c a g o , IL 6 0 6 5 2

Kab. tel. 773-471-3300
GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D.
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS
Midvvest Heart Specialists
15900 W. 127th St Ste 200

Lemont, IL 60439
630-719-4799.
Priklauso Good Samaritan. Central DuPage,
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms.

Ruošia: Aldona Šmulkštiene
2711 We$t 71 Street,
Chicago, IL 6 0 6 2 9
Tek 7 7 3 - 4 7 6 - 2 6 5 5 ; fax. 7 7 5 ^ 3 6 - 6 9 0 6

815-723-1854

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joiiet, 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 VTZINAS, M.D., &C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Ste 5 r 6
Chicago, IL 6 0 6 3 8
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

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

Ginekologija

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

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

* Legali moteris, kalba angliškai, vairuoja
automobilj. ieško darbo senelių priežiūroje.
Tel. 224-715-2893
* Moteris eško darbo prižiūrėti vaikus ir
gyventi kartu. Labai gera šeimininkė, kalba
tik lietuviškai. Tel. 707-429-1871.

PRAŠYMAS JAV PILIETYBEI GAUTI
(NATŪRALIZACIJA)
„Natūralizacija"
(Naturalization) - procesas, kurio metu JAV
nuolatiniai gyventojai įgyja šios
šalies pilietybę, įvykdę visus Kon
greso numatytus reikalavimus. JAV
pilietybė ne tik suteikia teisę bal
suoti vietinės ir federalinės valdžios
rinkimuose ir keliauti į užsienį su
JAV išduotu piliečio pasu, tačiau
taip pat įgalina teikti imigracines
peticijas savo giminių naudai bei įsi
darbinti pilietybės reikalaujančiose
darbovietėse ir pareigose.
Sėkmingą tapimą JAV piliečiu
sąlygoja įvairūs veiksniai. Svarbiau
si jų - amžius, laikas, išgyventas
JAV turint nuolatinio gyventojo sta
tusą („žalią kortelę"), anglų kalbos
žinios ir diskvalifikuojančių krimi
nalinių nusikaltimų nebuvimas as
mens istorijoje. Asmenys, pateikian
tys prašymą natūralizacijai, turi
būti ne jaunesni nei 18 metų am
žiaus. Asmenys, jaunesni nei 18-kos,
gali įgyti pilietybę, padavus prašymą
jų naudai tėvams ar globėjams, jei
šie yra JAV piliečiai (vaikai iki 18 me
tų taip pat paprastai gali būti įjungti
į tėvų natūralizacijos prašymus).
Taip pat labai svarbu, kad pra
šantysis būtų išgyvenęs JAV tam
tikrą laiką kaip „nuolatinis gyvento
jas" (permanent resident). Įprasta
tvarka, pilietybės prašymą galima
pateikti:
a) praėjus ne mažiau, kaip 5
metams po to, kai įgytas nuolatinio
gyventojo statusas;
arba
b) praėjus ne mažiau, kaip 3
metams po to, k a i įgytas nuolatinio
gyventojo statusas, jei visus tuos tris
metus esate gyvenę oficialioje san
tuokoje su tuo pačiu JAV piliečiu (te)
ir tebegyvenate su juo (ja) prašymo
padavimo metu.
Tinkamas „nuolatinio gyventojo"
statusas taip pat reiškia, jog priva
lote ne tik turėti „žalią kortelę", bet
ir būti realiai gyvenę JAV visą rei
kalaujamą laikotarpį. Jei būdamas
nuolatiniu gyventoju asmuo buvo iš
vykęs iš šalies daugiau nei metams
(be pertraukos), laikoma, kad jo nuo
latinio gyventojo statusas yra pažeis
tas, nebent tas išvykimas buvo iš
anksto suderintas su JAV Imigra
cijos ir Natūralizacijos Tarnyba
(USCIS). Netgi išvykimas daugiau
kaip 180 dienų (be pertraukos) kai
kuriais atvejais gali būti laikomas
nuolatinio gyventojo statuso pažei
dimu, todėl, tokiais atvejais, prieš
pateikiant prašymą pilietybei pra
vartu pasikonsultuoti su imigracinės
teisės specialistu.
„Fizinis buvimas" šalyje taip pat
yra labai svarbus. Jei „nuolatinio
gyventojo" statusui palaikyti svarbu,
kiek laiko (be pertraukos) jūs buvote
išvykę iš šalies per tam tikrą laiko
tarpį, tai fizinis buvimas apibūdina
laiką, praleistą šalyje (sudedamas
visų šalyje realiai praleistų dienų
skaičius per 3-jų ar 5-ių metų laiko
tarpį). Reikalaujama, kad asmuo,
paduodantis prašymą pilietybei gau
ti, būtų realiai praleidęs šalyje bent
pusę viso reikalaujamo laikotarpio
(atitinkamai, 913 dienų, jei galioja 5
metų taisyklė, ir 548 dienas, jei

teikiamas prašymas po 3 metų buvi
mo nuolatiniu gyventoju). Galiausiai
reikalaujama, jog asmuo, teikiantis
prašymą pilietybei, būtų bent tris
mėnesius iki prašymo padavimo da
tos gyvenęs toje JAV valstijoje, ku
rioje prašymas pateikiamas.
Vienas svarbiausių reikalavimų
yra „diskvalifikuojančių kriminali
nių nusikaltimų nebuvimas" asmens,
besikreipiančio dėl natūralizacijos,
istorijoje. Pažymėtina, kad šiuo atve
ju yra turimi omenyje nusikaltimai,
padaryti ne tik JAV, tačiau ir bet
kurioje kitoje šalyje. Bet kuris JAV
nuolatinis gyventojas, kuris k a d a
nors buvo areštuotas bei apkaltintas
nusikaltimu (nesvarbu, kada ir ko
kio laipsnio ar sunkumo), privalėtų
pasikonsultuoti su imigracinės tei
sės specialistu, prieš pateikiant pra
šymą natūralizacijai.
Būtina turėti omenyje, jog to
kiems asmenims visuomet yra gali
mybė, priklausomai nuo nusikaltimo
sunkumo, ne tik negauti JAV pilie
tybės, tačiau taip p a t būti areštuo
tiems ir visam laikui deportuotiems
iš šalies.
Kokie nusikaltimai laikomi dis
kvalifikuojančiais, priklauso nuo jų
tipo, klasifikacijos federaliniame ir
valstijos teisme, taip pat nuo to, kiek
nusikaltimų asmuo yra įvykdęs ir
kaip seniai, bei teistumo buvimo ar
nebuvimo. Labai svarbiu laikomas
moralinis įvykdyto nusikaltimo as
pektas, todėl net tokie iš pažiūros
„nerimti" nusikaltimai, kaip vairavi
mas išgėrus, nemokėjimas alimentų
vaikams, apsivogimas parduotuvėje
už nedidelę sumą ir pan. gali tapti
atmesto pilietybės prašymo priežas
timi.
Pilietybės p r a š y m a s taip pat
gali būti nepatenkintas, jei asmuo
nemokėjo visų priklausančių valsty
bei mokesčių ar mokėjo juos netei
singai (pvz., nurodydamas, jog nėra
nuolatinis gyventojas), taip pat
išaiškėjus bet kokiam sąmoningai
klaidinančios informacijos teikimo
atvejui JAV valstybinėms instituci
joms (pvz., apsimetinėjimui JAV
piliečiu, norint gauti kokių nors vals
tybinių lengvatų ar pan). Skirtingai
nei dažnai manoma, mokesčių doku
mentų (tax returns) kasmetinis pil
dymas yra privalomas, netgi netu
rint jokių pajamų. Ruošiantis inter
viu dėl pilietybės gavimo, patariama
turėti visų paskutinių 3-jų ar 5-erių
metų mokesčių dokumentų (tax
returns) kopijas, kadangi jos ne tik
įrodo, jog mokėjote mokesčius, ta
čiau taip pat - jog iš tiesų buvote
nuolatiniu gyventoju (idealu, jei dar
ir oficialiai gavote pajamas šalyje bei
turėjote nuolatinę darbo vietą). Taip
pat būtina nepamiršti tokių „smulk
menų", kaip neapmokėtos kelių poli
cijos baudos (traffic tickets) ar nuo
savybės mokesčiai (property taxes).
Oficialiai yra reikalaujama, jog
visi, pateikiantys prašymą pilietybei
gauti, mokėtų kalbėti, rašyti ir skai
tyti angliškai. Vienas iš reikalavimų
yra anglų kalbos bei pilietinių žinių
egzaminų (English Language Proficiency and Civics Exam) sėkmingas
išlaikymas.
Nukelta i 9 psl
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Dantų gydytojai

MANO TĖVAS — VYČIO
KRYŽIAUS KAVALIERIUS
Juozas Puodžiūnas gimė 1900
m. Vilkaviškio apskrityje, Kybartų
apylinkėje, ūkininko—amatininko
šeimoje.
Pasidalinsiu prisiminimų žiups
neliu, užsilikusiu iš mano tėvo pa
sakojimų.

Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algir
do antrojo pėstininkų p u l k o Vyčio
Kryžiaus ordino kavalierius, viršila Juo
zas Puodžiūnas 1921 m e t a i s Mažei
kiuose.

1919 metais, besikuriant pir
miesiems Lietuvos kariuomenės pul
kams, jis gavo šaukimą stoti į ka
riuomenę. Šį kvietimą, kaip ir dau
gelis apylinkės jaunuolių, priėmė su
pakilia nuotaika. Po trumpo apmo
kymo ir supažindinimo, kaip naudoti
ginklus, jis buvo pasiųstas \ frontą
prie Širvintų ir Giedraičių — kovoti
su lenkais.
Vieną naktį žvalgai, sugrįžę iš
pafrontės, pranešė, kad lenkų es
kadronas su lauko virtuve apsistojo
nakvynei gilioje dauboje — slėnyje.
Tada kulkosvaidininkas Juozas
Puodžiūnas gavo įsakymą su dviem
kareiviais vykdyti puolimą.
Užtempę kulkosvaidį ant kalvos
šlaito, aiškią mėnesienos naktį jie
tikrai pamatė slėnyje besidarbuo
jančius priešus. Tada kulkosvaidi
ninkas (J.P.) paleido ugnį. Slėnyje
kilo panika, triukšmas, kareivių ir
arklių riksmas. Dalis jų žuvo, kiti
pabėgo, palikdami daug mantos: gin
klų, lauko virtuvę ir žirgų.
Vėliau šis įvykis buvo aprašytas
„Karyje" (1936 m.).
Tėvelis pasakojo, kad vienu me
tu jis buvo sužeistas kautynėse.
Tada jis turėjo progą susipažinti su

karo lauko, greitosios pagalbos dar
bais ir tapo karo lauko sanitaru.
Kovose prie Jiezno su bolševi
kais Juozas Puodžiūnas pateko į jų
nelaisvę, iš kurios po dviejų savaičių
pavyko laimingai pasprukti.
1921 metais iš Didžiosios Lie
tuvos Kunigaikščio Algirdo antrojo
pėstininkų pulko buvo atleistas į
atsargą viršilos laipsniu, su Vyčio
Kryžiaus III laipsnio medaliu ir sa
nitaro specialybe. 1922 metais su
grįžo į tėviškę, pas tėvus į Kybartus,
ir ten vedė Onutę Skolandytę.
Už nuopelnus kovose su Lie
tuvos priešais gavo dovanų žemės
sklypą Senapilės gatvėje 34 (vėliau
Antano Smetonos alėja), savo jėgo
mis pasistatė mūrinį namą, už
sisodino didelį vaismedžių sodą,
gyveno su žmona ir trimis vaikais:
Kęstučiu, Jaunučiu ir Regina.
Juozas Puodžiūnas, mano tė
velis, mums vaikams buvo discipli
nuoto kario pavyzdys — griežtas sa
vo darbuose, bet švelnus šeimai. Mė
go muziką, grojo gitara ir dainavo.
Nepriklausomybės laikais jis
aktyviai dalyvavo šaulių organizaci
joje. Buvo išrinktas Vilkaviškio ap
skrities šaulių rinktinės vėliavnešiu.
Vytauto Didžiojo metais — 1930
m. — jam teko garbė nešti Vytauto
Didžiojo paveikslą estafetėje nuo Ky
bartų ligi Virbalio miesto ribų. Taip
pat jis vadovavo Kybartų-Virbalio
geležinkelio ugniagesių gurguolei
brandmajoro pareigose.
Žiauri Antrojo pasaulinio karo
banga nepraėjo, neatnešusi daug ne
laimių Lietuvos žmonėms. Ji palietė
ir Puodžiūnų šeimą.
Rusams okupavus Lietuvą, gy
venimas labai pasikeitė. Tėvelis,
kaip ir anksčiau, dirbo Kauno-Virbalio geležinkelio ruožo mašinistu.
1941 m. birželio 24 d. 3 vai. ryto vo
kiečiams paskelbus karą, jų pirmieji
daliniai jau veržėsi į Kybartus.
Nelaimei, tėvelis tuo metu budėjo
Depo stotyje. Atbėgę enkavedistai,
politrukai ir kiti aukšto rango ka
riškiai privertė tėvelį juos skubiai
vežti į Rytus, iš kurių jis niekuomet
nebesugrįžo.
Keista likimo ironija — pirmą
kartą kovose su boševikais jam pa
vyko pabėgti iš jų nelaisvės, tačiau
antrą kartą jis tapo bolševikų auka,
išplėštas iš savo tėvynės ir šeimos.
Jaunutis Puodžiūnas

<r 11 " N e r i n g o s " Stovyklos
LIETUVIU KALBA

Birž. 18-24d.d. — Dvikalbė stovykla studentams
Liepos 2-8 d. d. — Šeinių stovykla
Liepos 9-23 d.d. — 7-16m. vaikams
Liepos 23-29 d.d. - Tęsinys 13-16m. vaikams
Rugpj. 20-27 d.d. - Aštuonios M e n o D i e n o s
Neringoje Suaugusiems
L I E T U V I Ų K I L M Ė S S T O V Y K L A U T O J A M S A N G L Ų KALBA

Birželio 24-28 d.d. - Šeimų stovykla
Liepos 30-Rugpj. 12d.d. — 7-16m. vaikams
Liepos 12-19 d.d. - T ę s i n y s 13-16m. vaikams
info@neringa.org * www.neringa.org * 978-582-5592
Nemiga Inc. su Nek.PrJAaryos Sesentms orgam^ttoja trpraveda stovyk/as"Nen/tgt>s"
stovyklavietėje \/ermonte

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 Highway
Willowbrook, IL 60527
Tel. 630-323-2245
Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA JODVVALIS
Dantų gydytoja
15543 W. 127thStr.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus
Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills
Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą
Dr. DANA M. SALIKUS
Dantų gydytoja
38 Oak Creek Plaza
Mundelein, IL 60060
Tel. 847-949-7300
Valandos pagal susitarimą

Dr. UNA POŠKUS
Dantų gydytoja
4635 W. 63 St.;Chicago
Tel. 773-735-7730
10 S 640 a Krgay Hwy. Wlcwbrock
Tel. 630-323-5050
Dr. DALIA E CEPELĖ, DD.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 sutvarkys dantis už pnanamą kainą.
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai.

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E VVashington, Ste 2401,
Chicago, IL
Tel. 708422-8260

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

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

Tel. 630-571-2630

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

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

PRAŠYMAS JAV PILIETYBEI GAUTI
(NATŪRALIZACIJA)
Atkelta iš 8 psl.
Nuo šių egzaminų, išskirtiniais
atvejais, visiškai gali būti atleidžiami tik asmenys, turintys rimtų
fizinių ar vystymosi sutrikimų. Vien
tik nuo anglų kalbos egzamino taip
pat atleidžiami vyresni nei 55 ar 60
metų asmenys, jei jie išgyveno JAV,
atitinkamai, daugiau nei 15 ir 20
metų, įgiję ir palaikydami nuolatinio
gyventojo statusą. Šie asmenys
paprastai laiko pilietinių žinių egzaminą savo pasirinkta kalba, patys
pasirūpindami vertėjo paslaugomis,
Asmenims, vyresniems nei 65 metų
ir pragyvenusiems šalyje bent 20
metų, gali būti taikoma supaprastinta pilietinių žinių egzamino versija
jų pasirinkta kalba.
Dar vienas iš privalomų reikalavimų, kuris yra taikomas 18-25
metų amžiaus vyriškos lyties JAV
nuolatiniams gyventojams (kaip ir
JAV piliečiams, pabėgėliams, ir net
gi, formaliai, nelegaliems svetim
šaliams) yra registracija pasirinkti
nai karinei tarnybai (selective military service). Smulkesnę informaciją
apie šią tarnybą ir registraci
ją jai galima gauti telefonu ( 1 847)-688- 6888 arba rasti internete
www.sss.gov. {statymai numato
išimtis dėl minėtos registracijos
asmenims, kurių įsitikinimai ar

religija neleidžia imti \ rankas ginklų, tačiau tokiu atveju, prieš
pateikiant prašymą pilietybei gauti,
taip pat būtina pasikonsultuoti su
imigracinės teisės specialistu,
Parengta pagal UIC ExtensionCook County programinę medžiagą,
***
JAV LB Socialinių reikalų tarybos raštinėje šiuo metu galima gauti
JAV pilietybės prašymo formą
(N-400) bei informaciją apie egzaminus, taip pat - prašymo atleisti nuo
egzaminų dėl negalios formą (N648). Reikalui esant, raštinės darbuotoja gali padėti užpildyti šias formas bei suteikti smulkesnę informaciją apie prašymo pateikimą. Tačiau,
neturėdama atitinkamos kvalifikacijos, JAV LB Socialinių reikalų taryba neteikia ir nesiekia teikti teisinių
konsultacijų savo klientams ar
„Draugo" skaitytojams. Pateikta
straipsnyje medžiaga yra grynai
informacinio pobūdžio, todėl kiek
vienu konkrečiu atveju būtina pa
sikonsultuoti su profesionaliu teisi
ninku ar kitu specialistu.

PARDUODA

ĮVAIRUS

K. LAUKAIČIO NATŪRALUS MEDUS
ir lietuviška arbata apsaugo visus nuo
slogos ir negerovlg Medaus galima
gauti lietuviškose krautuvėse ir po
pamaldų PL centre. Lemonte.

* Vyras, turintis žalią kortą, rekomendaci
jas, vairuojantis automobilj. gali atlikti masa
žą ir ieško darbo prižiūrėti pagyvenusius žmo
nes nuo birželio 6 d. Tel. 708-822-6200.

Tel. 6 3 0 323 5 3 2 6

JAV LB Socialinių reikalų
tarybos raštinė veikia I-IV, 9 vai.
ryto - 4 vai. po pietų. Adresas:
2711 W. 71st Street, Chicago, IL
60629. Tel. 773-476-2655.

* Moteris ieško darbo pietiniuose rajonuo
se. Legalūs dokumentai, anglų kalba, pa
tirtis. Tel. 708-974-1754.
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Ištvermingasis lietuvis
tapo laidos „Išlikimas" nugalėtoju
MONIKA BONCKUTE
Sekmadienio vakare gali būti
sunku pasirinkti, ką žiūrėti per tele
viziją: „Apprentice", „Desperate
Housewives", „Grey's Anatomy",
„Sopranos", „Survivor"... Jei čia
išvardintas laidas žiūri tikrai ne
kiekvienas lietuvis, tai ;Išlikimas"
(„Survivor: Panama, Exile Island")
turėjo sudominti daugelį. Priežastis
paprasta: vienas iš šešiolikos žaidi
mo dalyvių — lietuvis Aras Baškauskas. Gegužės 14-os dienos va
kare, tiesioginės transliacijos iš Ed
Sullivan Theater, New York metu,
24 metų jogos mokytojas Aras buvo
paskelbtas „Išlikimo" nugalėtoju ir
laimėjo milijoną dolerių. Lietuvaičio
triumfą televizorių ekranuose ste
bėjo beveik 17 milijonų žiūrovų.
Intriguojanti kilme
ir sunkiai įsimenama
pavardė

direktorė, Kauno Vytauto Didžiojo
universiteto prorektorė, aktyvi ne
priklausomos Lietuvos visuomenės
veikėja.
Tačiau Aro amerikietiškoj i kil
mės pusė dar įspūdingesnė. Jo se
nelis, mamos tėvas, buvo Hollyvvood
aktorius Macdonald Carey. Žino
miausias jo vaidmuo — daktaras
Tom Horton, kurį muilo operoje
„Mūsų gyvenimo dienos" („The Days
of Our Lives") jis vaidino beveik 30
metų. Kiekvienos serijos pradžioje
dar ir šiandien skamba jo įgarsinta
epigrama: „Mūsų gyvenimo dienos
lyg smiltys smėlio laikrodyje".
Macdonald Carey Hollywood garbės
alėjoje iškalta žvaigždė.
Antradienio laidos „Live with
Regis and Kelly" metu Aras pasako
jo, jog kartą, būdamas mažas, sene
lio pakviestas filmavosi „Mūsų
gyvenimo dienos" epizodiniame vaid
menyje. „Nieko neprisimenu, —
juokėsi Aras, — tik pamenu, jog tą
dieną nereikėjo eiti į mokyklą ir tuo
labai džiaugiausi".

Laidos „Išlikimas" gerbėjai karš
tai diskutavo apie Aro kilmę interneStudijavo filosofiją,
tinių pokalbių svetainėse. Viena
verslą ir žaidė
mergina rašė: „Jis tikras gražuo
krepšiną
liukas. Bet jo įdomi lietuviška kilmė
daro jį dar patrauklesniu. Tik
Aras, turintis JAV ir Lietuvos
žiūrovams gali būti sunku įsiminti jo
pavardę". Besiruošdamas CBS ryti pilietybes, originalus ne tik savo
nės laidos „The Eariy Show" filma šaknimis. Kaip rašoma CBS.com, jis
vimui, Aras žurnalistui Dalton Russ įgijo filosofijos bakalauro laipsnį
juokavo, kad jo pavardę lengviausia California universitete, Irvin. 2003
ištarti turint omeny, jog ją sudaro ' metais šio universiteto laikraštis jį
trys angliški žodžiai: „bush", „cow" išrinko „Geidžiamiausiu bakalauru".
and „kiss". „Tos karvės, kurios ėda Vėliau Aras nusprendė įgyti Verslo
krūmus, vadinamos „bush cows", ir vadybos magistro laipsnį tame pa
kai jos įsimyli, bučiuojasi", — aiški čiame universitete, tuo pačiu žais
damas krepšinį NCAA Men's Dino Aras.
Aro teta, antropologijos profe vision One lygoje. Pabaigęs studijas,
sorė Liucija Baškauskaitė, žinoma aukštaūgis Aras žaidė krepšinį Lie
beveik kiekvienam lietuviui — ji tuvoje, o vėliau išvyko gyventi į Cabuvo pirmosios komercinės televi petown, Pietų Afrikoje, kur atidarė
zijos Lietuvoje TELE—3 įkūrėja bei savo jogos studiją. Vėliau grįžo į
ąigjgja-gja^rgjajgjargjEį-gjg^jgjgjgj^^
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SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš
Įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai.
PIGIAUSIOS KAINOSIII
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40-24 235th Street Douglaston, NY 11363
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS
Fax. 718-423-3979
E-mail: vyttours@earthlink.net
Web site: www.vytistours.com

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

Bronė Barakauskienė tei. 708-403-5717
Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com
s wU^iirčirgia^MčJM^

CBS televizijos nuotrauka.

Danielle, Terry ir Aras.

Santa Monica, California, kur ligi
šiol dirba jogos mokytoju.

nus vaikis, bet prieš jį negali padary
ti klaidos, nes tai tikrai tau at
sirūgs..."

Žaidimo peripetijos
Daugelis tikėjosi, jog šiame žai
dime laimės karo pilotas Terry
Deitz, tačiau kaip gyvenime, taip ir
žaidime, ne viską nulemia fizinė
galia ar agresyvumas. Paskutinę
rungtį laimėjusi ir imunitetą įgijusi
Danielle DiLorenzo, kurią laidos
vedėjas apibūdino kaip silpniausią
žaidimo dalyvę, savo konkurentu
pasirinko Arą, o ne Terry.
Tarybą, turėjusią nulemti, kuris
iš jų dviejų vertas milijono, sudarė
buvę jų bendražygiai. Danielle teko
pripažinti, jog žaidimo metu ji ma
nipuliavo draugais, siekdama lai
mėti. Aras savo finalinėje kalboje sa
kė, jog net ir sunkių išbandymų aki
vaizdoje stengėsi išlikti sąžiningas,
pažinti kiekvieną žaidimo narį.
Nors atrodė, jog dalis žiūrovų
nesitikėjo tokios atomazgos, tačiau
Aras labiausiai buvo vertas šio titu
lo. Terry buvo puikus vadovas ir
stiprus fizinėse rungtyse, tačiau jo
agresyvumas nuolat kėlė konfliktus
ir įtampą. Apsukrioji Danielle tarsi
gerai sutarė su visais, bet buvo fi
ziškai silpna, o jos gražus bendravi
mas, kaip vėliau paaiškėjo, buvo
grįstas melu. Aras buvo stiprus tiek
fiziškai, tiek psichologiškai. Terry
pirmadienį New York sakė CBS tele
vizijos žurnalistams: „Aras — šau-

Susikėlus kojas
už kaklo...
CBS „Išlikimo" didžiausias vy
lius yra ne tik noras išbandyti save,
ar būtum pajėgus išgyventi lauki
nėmis sąlygomis, bet ir milijono
dolerių prizas. Paklaustas žurnalo
„People", kur ruošiasi išleisti pini
gus, Aras sakė, jog planuoja atidary
ti savo jogos studiją, vykti į labda
ringą kelionę Šri Lankon ir tiesiog
gyventi paprastą gyvenimą. „Taip
pat noriu išmokėti tėvo namą", —
sakė jis.
Panamoje vienas iš bendražygių,
nevaldomo charakterio Shane Powers, Arą išvadino „bankrutavusiu,
benamiu ir veltėdžiaujančiu tėvo
sąskaita". Akivaizdu, jog Powers
nesitikėjo tokios atomazgos...
Sekmadienio finalo metu laidos
vedėjas Probst Arui tarė: „Rytoj tu
gausi milijono dolerių čekį, ir aš tau
patariu: mokėk mokesčius". Antra
dienį ankstesnysis „Išlikimo" laimė
tojas Richard Hatch buvo nuteistas 4
metams kalėjimo už vengimą mokėti
mokesčius. Tuo tarpu Kelly Ripa,
antradienio laidoje „Live with Regis
ant Kelly" juokėsi, jog Aras yra ne
šiaip milijonierius, bet milijonierius,
kuris moka sėdėti, susikėlęs kojas už
kaklo...
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DAINININKAI VISIEMS LINKI:
PUIKIOS NUOTAIKOS IR SKAMBIŲ BALSŲ!
NIIOLĖ BENOTIENĖ
Jau visai arti girdėti 8-tosios
dainų šventės širdies plakimas.
Organizatoriai, kaip įmanydami,
stengiasi išlyginti kelius šventės
eigai, kad po tiek daug įdėto darbo
ir paaukoto laiko, visi galėtume
džiaugtis nuostabiausiu renginiu.
R. Kliorienė, D. Polikaitis ir D.
Viskontienė baigia lankyti chorus,
kalbasi su dirigentais, aptaria pas
kutinius dainų interpretacijos niu
ansus. Viskas beveik paruošta, įvai
riose bendruomenėse vyksta išleis
tuviniai į dainų šventę „Atsiliepk
daina" koncertai. Visi žinome, kad
Čikaga ir Čikagos lietuviai mūsų
visų laukia, o mes, kiek galėdami,
ruošiamės jų neapvilti.
Iš toliausiai į šventę ruošiasi
atvykti Los Angeles dainininkai.
Jiems reikės įveikti apie 2,175 mylių
atstumą. „Visi skris, taip daug grei
čiau negu 4—5 dienų vairavimo ke
lionė iš LA į Čikagą, - mintimis da
lijasi D. Varnienė, ansamblio „Spin
dulys" vadovė, - nors senais laikais,
mes su džiaugsmu važiuodavome į
Čikagą net traukiniais, arba maši
nomis, dabar tik skubam, skubam.
Jaunimas suderina kelionę su sto
vyklomis, kurios po šventės vyks
Dainavoj ar kur kitur. Tas jaunimas,
kuris dainuoja, viską daro, veikia,
sportuoja, stovyklauja, šoka. Jie su
randa laiko visiems užsiėmimams.
Tokia yra pavyzdinė mūsų lietuviško
jaunimo ateitis", - džiaugsmingai bai
gia Danguolė, kuri ir pati, atlikdama
daugybę visuomeninių darbų, įdo
miai ruošiasi dainų šventei: - „ge

riausiai dainuoju, važiuodama savo
mašinoj su dainų įrašais, ir ten
mano 'asmeniški' koncertai labai
gerai vyksta. Kol nuvažiuoju į darbą,
dar geriau savo partijas pakartoju!"
Dainavimą ansamblyje „Spindulys"
moko Viktoras Ralys.
Merginų choro „Banga" ir Los
Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės
mokyklos vaikų choro vadovė Auk
suolė Jackūnaitė sako, kad „į dainų
šventę skrisime. Bilietus jau turime.
Vaikai skrenda su tėvais. Taigi kiek
vienas mūsų dainininkas jau garan
tuotai atsiveža po 2-3 klausytojus".
O kaip sekasi ruoštis šventei,
paklausiau Auksuolės Jackūnaitės.
Merginų choras dainas išmoko labai
greitai. Kai kurias šventės dainas
atlikom Los Angeles Lietuvių die
nose dar praėjusių metų spalio
pradžioje ir šių metų Vasario 16-tos
minėjime. Choristės labai džiaugiasi
galimybe dalyvauti Dainų šventėje.
Juo labiau, kad dvi iš penkių mer
ginų (Aleksandra Habanek ir Inga
Newsom) kitais metais išvažiuoja
studijuoti į universitetus ir nebega
lės dainuoti „Bangos" chore. Su vai
kais taip pat pradėjome repetuoti
nuo mokslo metų pradžios. Kai ku
rias dainas vaikus išmokiau jau
praėjusiais metais, dar nežinodama,
kad jos bus įtrauktos į šventės reper
tuarą. Mes jau dainavome 'Vaba
liukų dainelę', 'Briedžiuką', 'Vieš
paties leliją'. Kitas dainas mokėmės
skaityti iš natų. Matau, kad vaikai
labai didžiuojasi, išmokę sekti natas,
atpažinti muzikinius ženklus. Nors į
Šventę važiuoja nedidelis būrys mo
kyklos vaikų, bet Dainų šventės dai-

Los Angeles j a u n i m o ansablis „ S p i n d u l y s

nas moka visi. Dalį iš jų jau atliko
me gegužės 6 d. Motinos dienos mi
nėjime. Kitas dainuosime kasmeti
nėje tradicinėje Jaunimo šventėje bir
želio 5 d." Danguolė prideda, kad Jau
nimo šventėje birželio 4 d. dalyvaus
visa mokykla ir visas ansamblis „Spin
dulys". Nors ir ne visi važiuoja į Dai
nų šventę, bet visi mokosi dainas per
visus metus, ir dabar įvyks maža
dainų šventė, arba generalinė di
džiosios Čikagos šventės repeticija.
Tokie gražūs darbo rezultatai
yra todėl, kad: „Mes visi čia ben
dradarbiaujame labai gerai. Gerai,
kad ir mokyklos vedėja Marytė Newsom turi tokį malonų lankstumą,
kad galim labai gražiai susitarti,
kartais pratęsdami pamokų laiko
tarpį, paimti progą repetuoti papil
domai, kad galim 'nušauti daug
paukščių vienu metu!' bet tikrai,
mes šiemet ypatingai paukščių ne

šaudome, bet mylime juos, nes visas
vaikų repertuaras apie gandrus,
pempes ir pelėdas apdainuotas!"
—juokauja visada linksma Danguolė
Varnienė.
Trumpesnį kelio atstumą negu
kaliforniečiai, maždaug 1,034 my
lias, turės įveikti į šventę besiruo
šianti Denver, Colorado, dainuojanti
grupė „Kalnų aidai", kurie susikūrė
praėjusį rudenį dalyvauti Dainų
šventėje Čikagoje, mintimis dalinasi
choro vadovė Irena Urbonienė.
Jų grupė, kad ir nedidelė, labai
entuziastingai ruošiasi šiai šventei,
kurioje tikisi pabendrauti su kitais
lietuviais, kurie myli lietuviškas
dainas.
„Kalnų aidai" dainininkai ir jų
vadovė Irena Urbonienė visiems
dainininkams ir klausytojams linki:
daug džiaugsmo ir linksmo suėjimo
Čikagoje!

Ar jau užsisakėte
bilietus?
sekmadieny liepos 2d. 2 v.p.p.
UIC Pavihon

O Dainų šventė

$22-32 suaugusiems
$12-22 vaikams iki 12 m.

DAINŲ

© Susipažinimo vakaronė

šeštadieni, liepos l d . 8 v.v.
Pa r k VVest, Chicago

© Pokylis

sekmadienj, liepos 2d. 7 v.v.
Sheraton Chicago Hotel

Dainų šventės bilietai
TicketMaster telefonu:
JAV 800-277-1700
Kanadoje 416-870-8000

Bilietus i susipažinimo vakaronę
ir pokylj galite įsigyti atsiuntė šią
užpildytą anketą:

kaina

renginys

za<*a-..(' .a .aš

kiekis

suma

Susipažinimo vakarone "3a/7 Land" koncertas
ir šokiai - šeštadieni, liepos ld., 8 v.v. - Park West
Pastaba: 17 m. ir jaunesni bus {leidžiami tik su tėvų ar globėjų priežiūra
suaugusiems
va!<3''a zny-^'. '•*

basto kodas

Pokylis - vakanene ir šokiai
sekmadieni, liepos 2d. 7 v.v.
Sheraton Oitcago Hotei and
Towers

jaunimui (iki 20 m.)
vaikams (iki 12 m.)

Pastaba: asmenys, užsisakę bilietus vtena anketa bus sodinami pne vieno
stalo (pne stalo 10 asmenų)
e-pasto aC-esa*.
viso 'čekius prašome rašyti *Utriuarwan Song Festivaf)
UžpHkVą anketa

,r

- e k | prašome sigst Utbuar,^ Song Festiva.

T,r K pi s ;4C,-,; vVest '. <^ fS S> r c ^

www.dainusvente.org/bilietai

^P^C*--'

;L

•?-<'<

JSA
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

„cahvrsĮnc

*S>

D rakė
Did
ItAgain!

Egu*rtoutingOppoįvmy

5 S.Prospect. Clarendon
Hills. Illmois 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 Reaftor

CgriUy
Accent
—^-r"«
Homefinders
9201 S. Cicero
OakLawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

A

rm m

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

GREIT PARDUODA
-frjĮ]

-.

PASKOLOS

Audrius Mikulis

First Landmark Realty

RIMAS
STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas

• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolą
• Pensininkams nuolaida

zouymGU.
IBANKSRC!
RtSIUF.NTIAl.
BROKHRAOt

VIDA M .
SAKEVICIUS

Te/.; 630-205-9262
E-mail: amikulis@usa.com
įvairus nekilnojamas turtas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
g—-Ąr"^Pardavimas
Surandame
optimaliausią finansavimą

ta

Real Estate C o n s u l t a n t
Nekilnojamojo t u r t o
pirkimas, pardavimas
708-889-2148

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

Mindaugas
651-343-0286 Cell
mindaugas.m.bubliauskas@wellsfargo.com

www.wfhm.com/weststpaulbrarKhrrin
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

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

STATE FARM INSURANCE

1 st Choice Real Propertys

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

D R A U D I M O PASLAUGOS

SIŪLO DARBA
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

Automobilio, namų,
gyvybės ir sveikatos draudimai
Select agentė Barbara Murray
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai
5710 W. 95 St., O a k Lawn, IL
708-423-5900
N A M Ų R E M O N T O IR
STATYBINĖS PASLAUGOS

Šildymas
Šaldymas

PARDUODA
SIŪLOME DARBUS!

Parduodamas „Condominium"
Pasaulio lietuvių centre,
2 miegamieji, 2 tualetai,
kampinis. Kaina $179,000
Tel.
312-876-9687

Parduodame namą
ant Menominee upės kranto,
Marinette, Wisconsin.
Namas 3000 są. f t , statytas prieš 9 metus
ant 1.4 akrų žemės. Graži, rami vieta,
primins Lietuvą. Nuo Green Bay 50 mylių
į šiaure maždaug 270 mylių nuo 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 S . 7 3 2 . 9 7 0 8 . Agentai kviečiami.

Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų ruošos
darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti [ 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.

6556 & Kedzie Chfcsgo, IL 60629
Prekyba, instalavimas, aptarnavimas

— Licensed — Bonded— Insured
fRft
tSTIMAU

7 dienos
p*r savaitę

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

Tel. 847-980-7887.

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

Skubiai reikalingi vairuotojai
perkraustytojai, dirbti Skokie
perkraustymo kompanijoje.
Tel. 847-673-3309

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

Vairuotojai privalo turėti galiojančius
Illinojaus vairuotojo pažymėjimus.
ĮVAIRUSSuteikiama privati psichoterapinė
pagalba Niujorke. Konsultuoju
depresijos, imigraciios,šeimos,
karjeros ir kitais klausimais.
Teiraukitės t e l . 1-917-517-9296
arba ei. paštu: onapr@yahoo.com
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
PADEDAME S U R A S T I , N U P I R K T I IR ATVEŽTI
AUTOMOBILIUS I Š B E T KURIO J A V AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.
ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

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

1120 S. State St., L e m o n t , IL, t e l . 6 3 0 257 0339
8015 W . 7 9 St., Justice, IL, t e l . 708-594-6604
Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje.
www.alwayswlthf1owers.com

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.D.p.;
sekmadieniais uždaryta.
Antradieniais ir trečiadieniais
susikalbėsite lietuviškai.

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

A l w a y s With Flowers
Nauja paslauga — a t r i b u t i k o s n u o m a pokyliams
• Gėlės visoms progoms, gėlės [ Lietuva
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės
• Bažnyčių ir pokylių salių dekoravimas

773 7784007
773 531 1833

•
•
•
•
•

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6 2 1 6 W . Archer Ave., Chicago, IL 6 0 6 3 8
Tel. 773-581-8500
Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai irjvairus tortai
Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje
Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre
350 N. Clark,
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt.
nuo
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt,
Chicago, IL 60607
312-957-1994
pirm. - penkt. nuo
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.
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SPINDULYS" ŠVENTĖ 30-METĮ - ŠOKOME,
ŠOKSIME METŲ METELIUS

Šeštadienį, gegužės 13 d., tau dinginis jonkelis" 0. Razutienės
tinių šokių grupė „Spindulys" at „Kanapė", L. Kisielienės „Lelendešventė 30-metį Pasaulio lietuvių cen ris"; Rudens darbuose E. Ambra
tre, Lemonte, IL, naujojoje sporto zevičienės „Rugučiai", E. Morkūnienės
salėje. 1976 metais, po šokių šventės „Tryptas" (mėgstamiausias studentų
Čikagoje, Rasos Šoliūnaitės iniciaty šokis), J. Lingio „Pakrėstinis", K.
va susibūrė jaunimas į kuklų sep Marijošienės „Malūnas". Po trum
tynių porų ratelį. Per šiuos trisde pos pertraukos: Žiema, žiema, bėk
šimt metų „Spindulys" reiškėsi tiek iš kiemo: J. Čapaitės „Užgavėnių
amerikiečių, tiek lietuvių renginiuo polka," J. Lingio „Audėjėlė" ir „Pase. „Spindulys" dalyvavęs visose keltkojis", T. Kalibataitės „Trapukas"
Tautinių šokių šventėse nuo įsi- ir V. Mačiulskio „Čeverykai". Kon
steigimo, dalyvavęs Lietuvos šokių certas baigėsi Pavasario laime: V.
dienose 1994, 1998 ir 2003 metais. Usovo „Miestelėnų polka", O. Razu
Šoka Milwaukee „Holiday Folk Fair" tienės „Kas subatos vakarėlį", J.
daugiau kaip 25 metus, su „Dai Lingio „Džigūnas" ir vestuvinė dalis
navos" ansambliu pasirodė autorės su J. Lingio „Sadute", J. Gudavičiaus
Danutės Bindokienės spektakliuose „Rezginėle", ir J. Lingio „Dovanų
„Lietuviškos vestuvės" ir „Kur pa šokiu."
partis žydi". Su „Spinduliu" esame
„Spindulio" tautinių šokių gru
gastroliavę Čikagoje, Toronto, Det- pės mokytojai: vadovė Rasa Poskoroit, Cleveland, Los Angeles, Grand čimienė talkon, mokytojai: Regina
Rapids ir Sheboygan miestuose.
Daug pasirodymų esame atlikę
Čikagos priemiesčiuose: Libertyville,
Romeoville, West Chicago, Joliet,
Benvyn, Cicero, Arlington Heights...
Šiuo metu „Spindulys" yra gero
kai padidėjęs. Keturiuose vaikų ra
teliuose šoka 60, nuo 2 metų iki 13
m., jaunių, nuo 8-tos iki 12-tos kla
sės šoka 32, studentų ratelyje 21, o
suaugusių - dauguma šios grupės
„pirmūnų" yra 12. Susirinkome visi
atšvęsti jubiliejų.
Jubiliejaus šventėje šokti 26
šokiai, vaizduojantys metų laikus,
nuo vaikų liaudies ratelių, iki ins
cenizuotų lietuviškų šokių: Vasaros
džiaugsmas V. Buterliavičiaus „Žo
lynėlis", liaudies žaidimai ir rateliai
„Laba diena", „Oi Ra", „Suktinis", J.
Gudavičiaus „Pasodinom ąžuolą,"
liaudies choreografija „Vėdaras", J.
Lingio „Gaidys," J. Lingio „Blez-

Šokis ..Kas subatos vakarėli sukaktu
viniame
Spindulio tautiniu šokiu
grupes koncerte qequžes 1 3 d

Spinduliečiai šoka „Gaidį" (sol. Kastytis Šoliunas).

įprastasis vestuvių šokis „Rezginėle' — „jaunieji" — Regina Čyvaitė ir Julius
Kasniūnas.

Grigorio, Zita Kušeliauskienė, Aud
ra Lintakienė, Lina Poskočimienė,
Krista Šoliūnienė ir Kastytis Šoliūnas. Vaikų grupių padėjėjai: Gintas
Kušeliauskas, Marius Poskočimas,
Laura Valavičienė ir Lidija Viktorienė. Taikon atskubėjo Dainora
Petkevičiūtė' (smuikas), Andrius
Novak (būgnai), dailininkė Vanda
Aleknienė, dailininkas Vincas Lu
kas, dailininkas Kovas Lapšys, sce
narijaus skaitytoja Irena Senkevičienė, Aušra Jasaitytė - Petry ir
Dalia Stropienė. Dėkojame jums!
Po koncerto - PLC didžiojoje
salėje - iškilminga puota. Buvo svei
kinimų, gražių žodžių ir jautrių
linkėjimų. Sukviesti scenon visi bu
vusieji „spinduliečiai", kurių dabar
vaikai užėmė šokėjų gretas. Išdalinti
metiniai atestatai sužavėjo visus -

pažymėjom 5, 10 ir 25 metų jubiliantus, o Rasai Poskočimienei, kuri
dalina ir dalina pažymėjimus, pati
niekados negavusi, įteikėme tris
dešimties metų pažymėjimą. Įspū
dingiausi 10 metų plakatai, kuriuos
išdalinome dar vaikams: Ritai Kušeliauskaitei (13), Lianai Jokubauskaitei (13), Rimai Lintakaitei
(13), Aleksandrui Conklin (14) ir
Jonui Jokubauskui (15). Vaikai pra
dėjo ratuoti 2, 3 ir 4 metų...
Laikau šią šventę visokerio
pai pasisekusią - scenoje vyravo
džiaugsmas, pasididžiavimas ir
spindėjo meilė tautiniam šokiui.
Pokylyje jautėsi šeimyniška meilė ir
džiaugsmas. Šokome, šoksim dar
metų metelius!
Audra Lintakienė

„Spindulio" koncerte vyrai šoka „Dzigūną'
R. Lintakaitės-Conklin nuotraukos.
:-mmm

Margumynai

m

SUSIRŪPINIMAS MOBILIŲJŲ TELEFONŲ
SPROGIMAIS
Brazilijoje per pastaruosius du
mėnesius sprogo mažiausiai penki
mobilieji telefonai, sukėlę vartotojų
susirūpinimą ir patekę į laikraščių
puslapius. Visi šie incidentai įvyko
su telefono aparatais „Motorola".
Bendrovė nurodė pradėjusi tyrimą.
Tirti mobiliųjų telefonų sprogimus
ėmėsi ir Brazilijos telekomunikacijų
agentūra.
Naujausias incidentas įvyko ba
landžio 30 dieną Gojas valstijos Formozos mieste. 34 metų moters tele
fonas sprogo tuo metu, kai ji vairavo
automobilį, pasidėjusi aparatą ant
kelių. Po sprogimo moteriai buvo at

likta operacija dėl apdegintų rankų
ir šlaunų.
Kiti incidentai nuo balandžio
pradžios įvyko Rio de Janeiro ir dar tri
juose San Paulo valstijos miestuose.
Pasak „Motorola", galima spro
gimų priežastimi galėjo tapti tai, kad
žmonės naudojo neoriginalias arba
prastos kokybės baterijas. „Vykdome
aktyvią kampaniją, kuria perspėja
me vartotojus nepirkti priedų, kurie
nėra originalūs. Žmonės mėgsta tai
daryti turguose ar neįgaliotose par
duotuvėse", — praėjusią savaitę sa
kė „Motorola" atstovė spaudai Samantha Simon.
„Reuters*-BNS

GAISRO PRIEŽASTIS — ŽUVELE
Manoma, kad gaisro, kuriame
vos nežuvo moteris su dviem savo
dukterimis, sukėlėjas gali būti jų
akvariuminė žuvelė — 20 cm ilgio
šamas Kipperis, kuris gaisrą sukėlė
akvariume kovodamas su savo kon
kurentu.
Iš akvariumo ištiško vandens,
kuris pateko ant žemiau esančio
elektros kištukinio lizdo.
Dėl to atsiradęs elektros išlydis
pakilo akvariumo lempos kabeliu ir
ištirpdė jos plastikinį gaubtą, kuris
nulašėjo ant odinės sofos ir ši staiga
suliepsnojo. Liepsnos labai greitai
apgaubė 25 metų Sharron Killahena
ir jos dukterų šešiametės Nicole ir

dviejų metų Kerry namus, esančius
Poole mieste (D. Britanija). Visos jos
tuo metu miegojo antrame namo
aukšte.
Laimei gaisras aktyvavo gaisro
signalizaciją ir pažadino 25 metų
namo savininką Simon Justice,
miegojusį kitame kambaryje. Jis
moterišką šeimyną pažadino laiku,
kad šios spėtų pabėgti iš namo.
Namas visiškai supleškėjo, gaisre
žuvo ir šešios akvariuminės žuvelės.
Bet S. Killahena guodėsi: „Bent jau
esame gyvos ir galėsime šią istoriją
papasakoti".
BNS
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Don Varnas Amerikos Legiono
veteranų posto naujienos
Kaip žinome, didžiausios JAV
karo veteranų organizacijos viene
tas, Don Varno postas yra vienas iš
dviejų Čikagoje, sudarytas lietuvių
kilmės narių pagrindu (kitas yra
Dariaus-Girėno). Šis postas, kurio
numeris yra 986, neseniai atšventė
savo gyvavimo 60-metį ir t a proga
įvyko pokylis.
Tačiau gaila, kad negailestinga
mirtis retina šio posto narių eiles. O
ir įvairiausios ligos legionierius vis
dažniau aplanko.
Štai praėjusiais metais iš gyvųjų
tarpo pasitraukė šie posto ir jo
moterų pagalbinio vieneto asmenys:
Valeria Stanaitis, Arnestas I. Brazis,
Dolores C. Dannovvitz, Anthony B.
Pargauskas, dr. Vincent J. Grėbliūnas, Arthur T. Suocher, Harriet T.
Petrila ir George C. Šalis.
Kaip rašo šio posto biuletenis,
buvo nemažai sergančiųjų: J. P.

//

Draugo" knygynėlyje

Lietuvių vestuvinės dainos

Stanaitis, R. J. Masiliūnas, Olga
Petrulis, A. Paškauskas, Ed. Pocius,
P. Jocius, Ed. Šulaitis, F. Daukus ir
kiti.
Mirusieji kartu su anksčiau
amžinybėn iškeliavusiais bus pri
siminti gegužės 28 d. per „Memorial"
šventės iškilmes. Šiemet gyvieji
posto nariai susirinks Lietuvių Tau
tinėse kapinėse to sekmadienio ryte
10:30 vai. r. Iškilmės prasidės 11
vai. r. Po to organizuotai bus lanko
mi 2005 m. mirusiųjų Don Varnas
posto narių kapai.
Beje, postas rengiasi naujos
valdybos rinkimams, kurie įvyks
birželio 14 d. susirinkimo metu. Ge
gužės 10 d. įvykusiame susirinkime
buvo nominacijos įvairioms parei
goms užimti. Rinkimams ruošiasi
Don Varnas posto moterų pagalbinis
vienetas.

E. Šulaitis

„Vestuvės mano gimtajame kai
me būdavo t a r t u m liaudies opera a r
operetė. Nors be orkestro ar muzikos
i n s t r u m e n t ų palydos, bet buvo
sutartinės, dainos, vaidyba, pokštai
ir ašaros, — knygos „ L i t h u a n i a n
Wedding Celebration Songs" p r a t a r 
mėje rašo Bronius Krokys.
Į knygą pateko dainos, k u r i a s
dainuodavo B. Krokio m a m a Mag
dalena Krakauskienė (Žilinskaitė).
Dainoms natas užrašė dr. J u o 
zas Kasinskas. Iš viso knygoje išs
pausdintos 23 vestuvinių dainų žo
džiai su natomis. Dainų žodžiai
išversti į anglų kalbą. Knyga išleista
su įdainuota garsajuoste. Vestuvi
nes dainas įdainavo Lietuvių liau
dies k v a r t e t a s iš P h i l a d e l p h i a .
Knyga iliustruota nuotraukomis.
Knygą išleido grupė autorių iš
Philadelphia, Pennsylvania, pagerb
dami Broniaus Krokio atminimą.
Knygos kaina — 20 dol., pride

dant 9 p r o c , užsisakant IL valstijo
j e . Persiuntimo kaina — 5 dol. Per
siunčiant daugiau knygų, už kiek
vieną papildomą knygą — 1 dol. mo
kestis.

BRIGHTON PARKO
BENDRUOMENĖS PIETUS
2006 m. gegužės 7 d. Brighton
Parko bendruomenė suruošė ska
nius pietus, kurie buvo skirti lietu
viškam visų mėgstamam dienraščiui
„Draugas" paremti.
Oras buvo labai puikus, jautėsi
tikras pavasaris.
Vyriausiu virėju buvo Vytautas
Senda. Vytautas „stipriai prakaita
vo": kepė kugelį, lazaniją, virė
balandėlius, grybų sriubą.
Virtuvėje — lyg t i k r a rugia
pjūtė. Jam talkininkavo Palmyra
Gilienė, Raminta Mikuckienė. Jos
gražiai aptarnavo svečius. Evelina
Oželienė tvarkė kasą. Kavą pilstė
Valė Railienė ir Stasė Viščiuvienė.
Maistas buvo gardus, tiktai valgyto
jų galėjo būti daugiau. Gaila! Mes
lietuviai visada tą pačią dieną ruo
šiame net kelis renginius, todėl ir
pasidaro spraga. Brighton Parko

Švč. Mergelės Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapija yra labai darbinga.
Kavutę ruošiame kiekvieną sekma
dienį. Pietus taip pat dažnai suruošiame.
Parapijai klestėti daug padeda
mūsų jaunas ir energingas kunigas
J a u n i u s Kelpšas. Kunigo dėka į
renginius atvyksta ir naujos kartos
lietuviai. Jie padeda užpildyti mūsų
tuščias vietas. Mes tuo labai džiau
giamės.
Taip pat turime gražiabalsių
daininiku chorą, kuriuo labai di
džiuojamės. Choro vadovas Algi
m a n t a s Barniškis. Chorą praturtina
mūsų puikūs solistai: Jurgis Vidžiū
nas, Vladas Kybartas, A. Vakarytė,
L. Barniškienė. Mes tuo didžiuo
jamės.
Lai gyvuoja Brighton Parkas!
Stasė Viščiuvienė
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Baigiasi mokslo metai lituanistinėse
mokyklose.
Gegužės 20 d. šių mokyklų abiturientams nuskam
bės paskutinis skambutis. Jie atsisveikins su mokykla.
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Sveikiname visus
lituanis
tinių mokyklų abiturientus
bai
gusius mokyklą ir tikimės, kad
jie įsilies į lietuvių bendruomenės
gyvenimą.
Te maža šalis
Lietuva visada bus jūsų
širdyse.
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LAIKAS
Įsivaizduokite, kad kiekvieną
rytą jūsų vardu yra a t i d a r o m a
86,400 dolerių sąskaita. Taip pat
kiekvieną vakarą yra panaikinami
sąskaitos likučiai, kurių j ū s nesuge
bėjote išnaudoti per dieną. Ką jūs
darytumėte? Žinoma, kad norė
tumėte panaudoti visus pinigus
prasmingai.
Mes visi turime tokią sąskaitą.
Tai yra laikas. Kiekvieną rytą mums
yra duodama 86,400 sekundžių, o
kiekvieną vakarą nubraukiama visa,
ko mes nepanaudojome geriems dar
bams. Čia nėra balansų, jeigu jūs
nesugebate išnaudoti dienos laiko,
čia j a u yra jūsų praradimas. Va
karykšte diena -•• jau istorija, ryto

j a i — dar paslaptis. Nėra nieko tikro
išskyrus šiandieną. Kiekviena diena
yra dovana, kurią mes turime bran
ginti ir puoselėti.
Kad suvoktumėte vienos minu
tės vertę, paklauskite žmogaus, ku
ris ką tik pavėlavo į autobusą. Kad
suvoktumėte vienos sekundės vertę,
paklauskite žmogaus, kuris ką tik iš
vengė avarijos. Kad suprastumėte
vienos milisekundės vertę, paklaus
kite sportininko, kuris vietoj aukso
medalio laimėjo sidabro. Laikrodis
tiksi, tad pabandykite daryti šian
dien kiek galite daugiau, daryti taip,
kad būtumėte kuo laimingesni.
Ginvilė S t o n k u t ė
ČLM 10 klases mokine

„ D r a u g o " knygynėlio adresas: 4545 W. 63th Street, Chicago, IL 60629
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

SPORTINIAI ŠOKIAI
Salė, tviskanti tūkstančiu spal
votų suknelių, visi j u d a skirtingai,
bet tuo vieninteliu muzikos r i t m u .
Merginų judesiai n e p r i e k a i š t i n g i ,
vaikinai pasitempę lyg ąžuolai. Akių
neįmanoma atitraukti nuo judesio ir
suknelių žėrėjimo — nieko pasaulyje
gražiau nerasi. Šis grožis ir k a r t u
mano silpnybė, tai sportiniai šokiai.
Pati pradėjau šokti, vos suėjus
ketveriems m e t u k a m s . Vyresnioji
sesuo lankė šokių būrelį, tad ir m a n e
užplūdo didelis noras trepsėti pag
rindinius šokių žingsnelius. B u v a u
labai nedrąsi, todėl šokimas prieš
kitus buvo beveik neįmanomas, ypač
kai už nugaros sesė rodė man liežuvį
ir skardžiai juokėsi iš manęs.
Sesers aistra šokiui greitai išblė
so, o aš užsispyrus verkiau, kad toliau
šoksiu. Teko pereiti pas naują vado
vą ir pradėti viską iš naujo. B u v a u
jauniausia grupėje, vadovo ir kitų
dėmesio tikrai netrūko. Šešeri metai
praskrido nepastebimai su konkur
sais, treniruotėmis ir daug ašarotų
vasaros dienų, kai net nenorėdavau
pažiūrėti į savo baltas šokių b a s u t e s .
Atėjo laikas skristi į kitą Atlanto
vandenyno pusę. Su skrydžiu k a r t u
išskrido ir mano mylimieji Šokiai.
Amerikoje tėvai niekaip n e s u r a d o
rimto vadovo ir grupės, teko imtis
savų priemonių. Ant kambario d u r ų
užklijavau didelį popieriaus lapą —
„Šokių studija — prašome n e t r u k 
dyti". Garsiai grojant muzikai, sau
šokau visus derinius, kuriuos d a r
prisiminiau. Tas vienišas šokimas
dažniausiai baigdavosi ašarom, teko
galutinai atsisakyti šokių.

Suvokus, kad šokti nebegalėsiu,
labai susidomėjau savo mėgsta
miausių dviejų šokių — valso ir rum
bos — istorijomis. Valsas yra pats
įžymiausias iš visų sportinių šokių.
J i s buvo s u k u r t a s Austrijos mies
tiečių XVII amžiuje. Aukštuomenė
šokio nepripažino, jis buvo per leng
vas ir visiems nesunkiai išmoksta
mas. Turtuoliai nenorėjo savęs žemin
ti ir šokti šokį, kurį net „prasčiokai"
galėjo išmokti. Katalikų bažnyčios
kunigai taip pat priešinosi šokiui,
nes jis buvo šokamas poromis labai
arti vienas kito. Praėjus porai šimtų
metų, šokis vis dėlto prigijo tiek
visuomenėje, tiek šokių aikštelėje.
Man asmeniškai valsas patiko dėl
ilgų, pūstų suknelių, kurios šokant
banguodavo. Taip pat šokis nėra
sudėtingas ir labai grakštus.
Antrasis šokis — rumba — prik
lauso Lotynų Amerikos grupei, nes
jis kilęs iš Lotynų Amerikos šalių.
XVII amžiaus šokis buvo sukurtas
išreikšti meilę ir romantiką. Muzi
ka, pagal kurią yra šokama, turi
egzotišką skambesį. Šokis atlieka
mas gan lėtai, su pora staigių jude
sių. Šis šokis man labai patinka, nes
jis neturi tiek daug taisyklių ir apri
bojimų, kaip kiti šokiai. Šokant
nebūtina susikabinti su partneriu ar
atlikti tik nustatytus derinius.
Dauguma
žmonių sportinių
šokių šiais laikais nebevertina ir net
jais nesidomi. Bet kai aš stebiu šokį
a r pati šoku — man tai nuostabiau
sias menas ir neapsakomas grožis.
Agnė Maskoliūnaitė
ČLM 10 klases mokine
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Geria kaip gydytojas
Netgi dabartinis Lenkijos svei
Lenkijoje ėmė plisti posakis
„geria kaip gydytojas", rašo sa katos apsaugos ministras, žinomas
vaitraštis „Ozon", kuris nurodo, kad kardiochirurgas profesorius Zbigkasdien šalyje diagnozes nustati niew Religa prisipažįsta, kad kažka
nėja apie 10,000 gydytojų alkoholikų da smarkiai ir „net per daug gėrė".
ir kad dar maždaug tiek pat gydyto Žurnalui „Gali" jis papasakojo, kad
jų yra atsidūrę prie alkoholizmo kartą po 30 valandų be jokių per
traukų darytų operacijų ant jo ope
ribos.
Straipsnyje rašoma, kad nors racinio stalo mirė vaikas. „Nuėjau į
tokia apgailėtina padėtis visiems poilsio kambarį ir vienu gaištu
gerai žinoma, ši tema vis dar yra išgėriau butelį konjako", — sakė pro
draudžiama. Faktai apie neblaivius fesorius. Pasak jo, atsikratyti šio
gydytojus aikštėn iškyla tik tada, žalingo, o medikams — dar ir ypač
kai apie juos parašo spauda, apie pavojingo, įpročio jam padėjo staiga
tokius atvejus sužinojusi iš polici atsiradęs fizinis bjaurėjimasis alko
jos. Bent kelis kartus per metus holiu. Lenkijoje nėra jokių taisyk
laikraščiai parašo apie tai, jog daž lių, kaip elgtis su neblaiviu gydytoju.
niausiai greitosios pagalbos gydyto Juolab, kad išgėrusį kolegą dažnai
jai pas ligonius atvyksta girti arba dangsto kiti gydytojai, be to, me
būdami neblaivūs pacientus priima dikai turi ir greitai išsipagirioti
padedančių priemonių. Tik Lenkijos
ligoninių priimamuosiuose.
Kaip rašo „Ozon", medikai gir gydytojų etikos kodekse parašyta,
tuokliavimą teisina patiriamu stre kad medikas negali dirbti savo darbo
su: kad jiems sunku matyti ligonių išgėręs alkoholio arba pavartojęs
kančias, kad galbūt netinkamai pa narkotinį poveikį turinčių prepa
sirinko profesiją ir kitomis aplinky ratų.
bėmis.
ELTA

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. O AK PARK AVE.
ALL PHONES

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas)
Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com
SERVINC LITHUANIAN COMMUNITIE5
SINCE 1916

LACK & SONS
(LACKAVICIUS)

Funeral Home s
9 2 3 6 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS
ALL PHONES 1 - 7 0 8 - 4 3 0 - 5 7 0 0
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO
& ALL SUBURBS

GAIDAS - DAIMID
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI
jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. Jų
v

laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose,
kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID —
nepriklausomas direktorius

4330 So. California A ve, Chicago, IL 60632

1-773-523-0440;

1-708-873-0500

GERBIAMAM

Lyg ąžuolas, išrautas
Iš gimtos šalies,
Į tolimą Braziliją
nuvykęs,
Savuosius
tėvynainius
Subūrė prie savęs.
Kalbos savosios
užmiršti greit neleido,
Subūrė chorą,
Sergėjo gimtą kalbą,
Švietė savuosius taip ilgai.
Ir laikraščiai ir knygos
Jaunimo kongresai ir šventės
Pasiekė širdis čia visų,
Išklydusių iš gimto
Savo krašto taip seniai.
Tėvynę lankė gan dažnai,
Gimtuosius
kalnelius
Mieluosius
gentainius
Ir brolį, gimines,
draugus
Čia atsigaudavo
širdis,
Norėjosi dainuot kartu
Išgirdus seną, liūdną dainą.

AtA
PRELATAS PIJUS
RAGAŽINSKAS
1907.V.4-1988.V.20
Tėvynės ilgesio gaida
Nutrūko tolimoj šaly,
Bet širdis liko
LIETUVOJ...
Aldona R-J.

Gimė 1907 m. gegužės 4 d. Pajevonyje, Vilkaviškio apskri
tyje. Brazilijos lietuvių veikėjas, prelatas Pijus Ragažinskas
1927 m. baigė Vilkaviškio Žiburio gimnaziją ir 1931 m. Vilka
viškio kunigų seminariją. Vikaravo Liudvinave ir Suvalkų Kal
varijoj. 1936 m. keliems metams išvyko pastoraciniam darbui į
Braziliją, bet karo audra atskyrė ilgam nuo Tėvynės. Klebonavo
Šv. Juozapo parapijoj Sao Paulo, Vila Zelina rajone. 1958 m.
Sao Paulo arkivyskupas suteikė dekano titulą, 1959 m. buvo po
piežiaus pakeltas prelatu. Kaip kunigas daug padėjo religiniais
ir praktiniais patarimais lietuviams emigrantams, patekusiems
į fazenolierių išnaudotojų rankas, o po II pasaulinio karo nau
jiems ateiviams susirasti darbo ir aprūpino butais. Rėmė Sibire
ištremtą sesers šeimą ir brolio šeimą Lietuvoje. Buvo ilgametis
Lietuvių Katalikų Šv. Juozapo bendruomenės pirmininkas, Sao
Paulo lietuvių menininkų klubo vicepirmininkas, Pasaulio LB
Brazilijoje skyriaus valdybos pirmininkas, dvasios vadas bei
globėjas visų katalikiškų organizacijų. Rūpinosi lietuviškomis
mokyklomis. Kovojo prieš komunistines įsrovas. 1936—1941 m.
redagavo „Šviesą", 1947 m. įsteigė ir redagavo savaitraštį „Mūsų
Lietuva". Bendradarbiavo ir Šiaurės Amerikos lietuvių spau
doje, rūpinosi lietuviška propaganda brazilų spaudoje, įvai
riomis progomis pateikdamas didiesiems laikraščiams straips
nių, dažniausiai paties parašytų. Nuo 1956 m. vadovavo lietu
vių kultūrinei radijo valandėlei per radiją Nove de Julho.
Įvairiuose tarptautiniuose kongresuose atstovavo Sao Paulo lie
tuvių kolonijai (pagal Lietuvių enciklopediją 24 t.)
1975 m. liepos 12 d. pirmąkart atvykęs į Lietuvą, prelatas
Pijus Ragažinskas pasimatė po 39-ių nesimatymo metų, ir ke
lias dienas praleido k a r t u su jaunesniu broliu Juozu, kuris už
pusmečio po nelaimingo atsitikimo, paliko šį pasaulį. Dar keletą
kartų lankėsi Lietuvoje, 1981 m. birželio mėn. atšventė 50-ties
metų kunigystės jubiliejų Pajevonyje, Vilkaviškio apskr. Mirė
Brazilijoj Sao Paulo, 1988 m. gegužės 20 d.
Tiek n e d a u g trūko, kad būtų galėjęs pasidžiaugti Atgimimu
savo tėvynės, kurios likimu visą gyvenimą sielojosi. Iškilmingai
palaidotas 1989 m. sausio mėn. 16 d. prie Pajevonio bažnyčios.
Mes visą gyvenimą saugosime mylimo Dėdės šviesų atmi
nimą ir prisiminsime maldoje.
Šv. Mišios bus aukojamos 2006 m. gegužės 21 d. 10 vai. ryto
Lietuvoj, Kauno raj., Tabariškių Kristaus Karaliaus bažny
čioje, Čikagos Švč. Mergelės Marijos Gimimo šventovėje gegu
žės 21 d. 10:30 v. r., Lemonte, IL. Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijoje š.m. gegužės 28 d. 9 vai. r.
Brolio ir s e s e r s vaikai: Antanas Ragažinskas, Povilas
R a g a ž i n s k a s , Aldona Ragažinskaitė-Jakševičienė, Elena
Leonavičiūtė-Barišauskienė,
Juozas
Leonavičius
su
šeimomis ir visi artimieji
Ottawa, IL

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 24 vai.

DĖDEI
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APYLINKĖSE

DRAUGO FONDAS
4 5 4 5 W E S T 6 3 r d STREET

laipsnio, gegužės 21 d., sekmadienį,
3 vai. p.p. koncertuos Jaunimo cen
tre, 5600 S. Claremont Ave. Bilietus
galima įsigyti „Lietuvėlėje" ir „Sek
lyčioje", o sekmadienį nuo 2 vai. p.p.
— Jaunimo centro kasoje.

• Gegužės 21 d., s e k m a d i e n į ,
Jaunimo centro kavinėje Moterų
klubo narės po 10:30 vai. šv. Mišių
Jėzuitų koplyčioje visus vaišins bly
nais su skania obuoliene. Galite
atvykti jau nuo 9 vai. r. Visus malo
niai kviečiame paskanauti mūsų
kepamų blynų.

• T ę s i a m e ekumenines medi
tacijas ir pokalbius, kurie vyks kar
tą per mėnesį, antradienio vakarais.
Šio susiėmimo tema „Ko mes ieš
kome Amerikoje?" Kviečiame visus
norinčius pasidalinti mintimis ar
išgirsti, ką kalba kiti! Dalyvaujame
Taize liturginėje meditacijoje, klau
somės muzikos: vargonų, smuiko,
kalbamės žemiškomis temomis.
Kviečiame visus antradienį, gegužės
23 d. 7 vai. v. į Ziono evangelikų liu
teronų bažnyčią, 9000 S. Menard
Ave., Oak Lawn, IL 60453. Tel.
pasiteiravimui: 708-422-1433.

• W a u k e g a n — L a k e C o u n t y apy
linkėje lietuviškos pamaldos vyks
sekmadienį, gegužės 21 d., Šv. 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 Šmerauskas, priims Krikštą ir Pirmąją komuniją. Liturgijai vadovaus kun. Gedi
minas Jankūnas. Giedosime su sese
le Pranciška Bubelyte, Donata Kubiliūte ir mokyklos mokiniais (muz. mo
kytoja Asta Buračaitė). Kviečiame
visus kartu pasimelsti.

• L B Lemonto apylinkės valdy
ba siūlo padėti įsigyti bilietus į
Dainų šventę. Pinigai bilietams bus
renkami gegužės 21 ir 28 dienomis
(sekmadieniais) prieš ir po šv. Mišių
Palaimintojo J. Matulaičio misi
joje.

• P i a n i s t a s Gabrielius Alekna,
pirmasis lietuvis New York Juilliard
muzikos mokykloje siekiąs daktaro

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

Advokatas
Jonas Gibaitis
Criminal cases,
civil cases and DUI
6247 S. K e d z i e A v e n u e
Chicago, IL 60629
Tel.

773-776-8700

Toli free 24 hr. 888-776-6742
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

IMIGRACINES TEISES
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217

J

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

6436 S.Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais
nuošimčiais. Kreipkitės \
Mutual Federal Savings,
2212; West Cermak Road.
TeL <773> 847-7747.

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

Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527
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Naujai išrinktas Draugo fondas: pirmininkė Marija Remienė, iždininkas
Leopoldas von Braun ir sekretorė Rūta Jautokienė.
Jono Kuprio nuotr.

NAUji ĮNAŠAI DRAUGO FONDE
Su 200 dolerių:
Viktorija Pikelis, iš viso 825 dol.,
Chicago,
IL.
Dr. Norma Sugintas, iš viso 200
Valerija Aukštikalnis, iš viso
dol., West Bloomfield, MI.
300 dol., Boston, MA.
Su 100 dolerių:
Marija Andrijonaitė, iš viso 250
Adelaida Balbata, garbės narė,
iš viso 5,100 dol., St. Petersburg, FL. dol., Chelsea, MI.
Juozas ir Danutė Doveiniai,
Emilija Sakalauskienė, iš viso
garbės nariai, iš viso 4,500 dol., 50 dol., SHLTR Island Hg., NY.
Clinton Twp., MI.
Stasė Daugėla, iš viso 600 dol.,
Albinas ir Gražina Reškevičiai, Bedford, NH.
garbės nariai, iš viso 2,000 dol.,
Jonas ir Vida Maleiška, iŠ viso
Omaha, NE.
250 dol., Lemont, IL.
Elena Purtulis, iš viso 520 dol.,
Konstancija Stasiulienė, garbės
narė, iš viso 1,450 dol., Oak Lawn, IL. St. Petersburg Beach, FL.
Su 25-15 dolerių:
Antanas ir Dalilė Polikaičiai,
garbės nariai, iš viso 1,400 dol.,
Aleksa Smilga, iš viso 850 dol.,
Westlake Vlg., C A.
Chicago, IL.
Dr. Al. Čepulis, garbės narys,
Henrikas Laucius, iš viso 540
iš viso 1,100 dol., Willoughby, OH.
dol., Union Pier, MI.
Jonas ir Giedrė Stankūnai, iš
Richardas ir Taiyda Chiapetta,
viso 150 dol., Cos Cob, CT.
iš viso 300 dol., Willow Springs, IL.
Ted Navickas, iš viso 100 dol.,
Virginia Žukauskienė, iš viso 50
Coeur D'Alene, ID.
dol., Riverside, IL.
Vincas Apanius, iš viso 225 dol.,
su 65 doleriais:
Praurima Murinas, iš viso 365 Chesterland, OH.
dol., Melrose Park, IL.
Vanda Vebeliūnas, iš viso 20
Su 50 dolerių:
dol., Locust Valley, NY.
Gražina Kenter, garbės narė,
Genovaitė Karsokas, iš viso 135
iš viso 2,300 dol., Danbury, CT.
dol., Cleveland, OH.
Regina ir Jurgis Mikailos, gar
Draugo fondas širdingai dėkoja
bės nariai, iš viso 1,750 dol., Put- už jūsų aukas!
nam, CT.
Leopoldas von Braun
Dr. Grėdas ir Aldona Grinis, iš vi
so 850 dol., St. Petersburg Beach, FL.
DF iždininkas

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

Spaudos apžvalga
—

Mus pasiekė žurnalo „ M ū s ų
Lietuva" trečiasis šių metų nu
meris. Žurnalas leidžiamas Brazi
lijoje. Žurnale galėsite daugiau su
žinoti apie Aušros Vartų bažnyčią
Vilniuje ir Švč. Mergelės Marijos
paveikslą, jau nuo XVII a. esantį
šioje bažnyčioje. Galėsite pasi
skaityti reportažą iš Užsienio lietu
vių bendruomenių žiniasklaidininkų seminaro, vykusio Vilniuje
2006 m. kovo 16-18 dienomis. Su
žinosite, kaip gyvena lituanisti
nės mokyklos mokiniai, pasiskaity
site apie Brazilijoje veikiantį lietu
viškų tautinių šokių grupę „Rambynas".
Kaip visada žurnale rasite kam
pelį Šeimininkėms, ir šį kart jame
receptas, kaip išsikepti „Mamos
pyragą".
Žurnalas spalvingas, jame daug
nuotraukų.
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KULTŪROS TARYBA
Uthuanian - American Community

Pranešimas

Žurnalą leidžia San Paulo lietu
viu bendruomene Redaktoriai Jo
nas Valavičius. Vytautas J Bace
vičius ir Adilson Puodžiūnas

Viena iš išeivijos kultūrinio čys, teatralo — Julija Dantienė,
pasireiškimo formų yra vykstančios radijo — JAV LB Kultūros taryba ir
LB Kultūros tarybos Premijų šven tautinių šokių mokytojo — Tautinių
tės. Šiais metais lapkričio 12 d. 24-tą šokių institutas.
kartą bus pagerbti premijų laureatai
Premijoms kandidatus iš JAV
— kultūrininkai, kurie aukoja savo gyvenančių tarpo siūlo lietuvių
jėgas kūrybai. Pagal priimtas gaires visuomenė. Pasirašytame laiške su
bus skiriamos šešios premijos: dai siuntėjo adresu siunčiama kandida
lininko, muziko, žurnalisto, teatralo, to vardas, pavardė, adresas, tele
radijo valandėlės darbuotojo ir tau fonas ir trumpai raštu apibūdinama
tinių šokių mokytojo. Premijų mece siūlomo kandidato — asmens veikla.
natas — Lietuvių fondas.
Pasiūlymus siųsti LB Kultūros
Pirmininkauti ir sudaryti premi tarybai, 2841 Denton Ct., Westchesjavimo komitetus sutiko šie aster, IL 60154, iki rugsėjo 1 d.
Marija Remienė
menys: dailininko — Laima ApanaJAV LB Kultūros tarybos
viciene. muzikos — Loreta Venclauspirmininke
kiene. žurnalisto — Algimantas Ge

