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Pavojingi žaidimai tautos likimu 

Seimas nepritarė VSD vadovo A. Pociaus atleidimui. 

Tomas Viluckas 
Bemardinai.it 

„...Po Pociaus šou tvirtėja įtari
mai, kad mūsų specialiųjų tarnybų 
vadovai ir politikų grupės yra suaugę 
į vieną esybę...". 

Durimis žmogus tranko dėl kelių 
priežasčių. Dažniausiai taip būna dėl 
bejėgiškumo, pykčio, noro parodyti, 
k^d nesu paklupdytas. Tačiau būna, 
kad žmogus trankosi trokšdamas, jog 
ji supykdę asmenys skubėtų prie du
rų, įkalbinėdami grįžti ir vėl megztų 
dialogą su jais. Beje, taip elgiasi pa
augliai, nebrandžios mėgstančios ma
nipuliuoti emocijomis asmenybės. 

Prieš išeidamas iš posto taip 
pasielgti nusprendė ir Valstybės 
saugumo departamento vadovas 

Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

(VSD) Arvydas Pocius. Trinktelėjo 
taip, kad sudrebėjo langai, nuo lubų 
pabiro tinkas, o pusė Seimo susispie
tė prie durų prašydami sugrįžti. 

Atrodo, VSD vadas, skirtingai 
nei daugelis, gerai išmoksta gyveni
mo duodamas pamokas. Prieš beveik 
ketverius metus jo pirmtakas, saky
damas paskutinę kalbą Seime taip 
prabilo, kad įjungė žalią šviesą ,,pak-
sogeitui". Paskutinė kalba tapo ir Po
ciaus gelbėjimosi ratu. 

Kas pasakė, kad saugumiečiai 
nemoka kalbėti? Pocius praėjusį 
penktadienį kalbėdamas Seime pra
noko save. O geras kalbas rėžia cha
rizmatiškos asmenybės arba jas pa
rašo kiti, tikri savo darbo žinovai, ku
rių už galingo saugumo vado stoto 
stovi ne vienas ar du. Ne veltui iš Sei

mo tribūnos grėsmingai skambėjo 
„Mes žinome...". 

Tiesa, kalba buvo skirta ne tiek 
Seimui, kiek liaudžiai. VSD vadovo 
šou viršijo ne tik jo sugebėjimus, bet 
ir kompetenciją. Siame monospek-
taklyje Pocius vienu metu persikū
nijo į prokuroro, detektyvo, politiko, 
viešųjų ryšių specialisto vaidmenis. 
Pareiškimai apie rezonansinių bylų 
eigą privertė žagtelėti prokurorus, 
nes jie apie „stebuklingus" VSD ty
rimus nieko nežinojo, nors kontro
liuoja jų vykdymą. 

Tai tik dar kartą patvirtino, jog 
VSD | taka driekiasi per toli. Politikai 
neturi kištis į specialiųjų tarnybų at
liekamus tyrimus, tačiau po Pociaus 
šou tvirtėja įtarimai, kad mūsų spe
cialiųjų tarnybų vadovai ir politikų 
grupės yra suaugę į vieną esybę. Ci
vilizuotose valstybėse (prie kurių dar 
tikiuosi galima priskirti ir Lietuvą) 
jau nebeįmanomas karinio pervers
mo scenarijus, bet valdžios įtvirtini
mas visai galimas (ypač jaunos de
mokratijos valstybėse), kai politi
kams pasiseka „paimti" specialiąsias 
tarnybas. 

Jei pasižvalgytume aplink, į pa
čias artimiausias kaimynes, pamaty
tume įdomių tendencijų. Neseniai 
Latvijoje suimtas oligarchas A. Lem-
bergas bandė įgyti galių šios šalies 
saugume. Savo ruožtu Lenkijoje vals
tybės saugumo struktūras teko net 
perorganizuoti, nes jų įtaka buvo 
tiek išsikerojusi, jog susidarė „valsty
bė valstybėje". Kaip matome, visame 
regione vyksta kovos už specialiąsias 
tarnybas. Galime neabejoti, jog neap
sieinama be Maskvos rankos. Mūsų 
kaimynai imasi radikalių priemonių, 
kad apsaugotų Nukel ta j 6 ps l . 

Šiame 
0 

• Skautybės kelias. 
•Lietuvių fondo spaudos 
konferencija apie 
iššūkius ir plėtrą. 
•Atrask savo potencialą. 
• Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. 
• Priešvelykinis 
susikaupimas 
Ateitininkų 
namuose. 
• Šiuolaikinės lietuvių 
migracijos ypatumai. 
•Verbų sekmadienio 
koncertas. 

V a l i u t ų santyk is 
1 USD — 2.60 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

„Kurier VVilenski": lietuvis -
tai lenkas, kuris gano žąsis 

Vilnius, kovo 20 d. (BNS) — 
Lenkų kalba Lietuvoje leidžiamam 
dienraščiui „Kurier Wilenski" lietu
vių tautos juodinimas atsirūgo. Lie
tuvos žurnalistų ir leidėjų etikos ko
misija (LŽLEK) pirmadieni nuspren
dė, kad dienraščio publikacija „Koks 
lenkui atrodė lietuvis t a rpukar io 
laikotarpiu" pažeidė Lietuvos žurna
listų ir leidėjų etikos kodekso straips
nį, kuriuo draudžiama kurstyti tau
tinę nesantaiką bei šaipytis iš žmo
gaus tautybės. 

Anot LŽLEK pirmininkės Editos 
Žiobienės, nei leidinio redaktorius 
Robertas Mickevičius, nei straipsnį 
rašęs žurnalistas Janas Sinkevičius į 
komisijos posėdį neatvyko. Pasak jos, 
publikacijos autorius į kvietimą su
reagavo labai piktai. 

Minėtoje publikacijoje rašoma, 
jog lietuviams svetimi tokie jausmai 
kaip nesavanaudiškumas, dėkingu-

Lietuviams tik žąsis ganyti? 
Claudfc nuotr. 
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mas ar draugiškumas. Tačiau vals
tietiškam mentalitetui priskiriamas 
godumas ir savanaudiškumas. 

„Lenkas yra toks lietuvis, kuris 
niekad gyvenime žąsų neganė, o lie
tuvis yra toks lenkas, kuris žąsis ga
nė arba dar tebegano", — rašoma 
straipsnyje. 
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Seimas linkęs 
uždrausti 
kamienines 
ląsteles 

Vilnius, kovo 20 d. (BNS) — 
Seime svarstant Biomedicininių ty
rimų etikos įstatymo pakeitimo pa
taisas, nepritarta siūlymui leisti į 
Lietuvą importuoti žmogaus embrio
no audinių, embriono kamieninių 
ląstelių ir jų linijų. 

Socialdemokratės Birutės Vėsai
tės nuomone, Seimas, priėmęs mi
nėtąjį sprendimą, pasirūpino negi
musiais embrionais, bet nepasirū
pino galimybe išgydyti sunkias gyvų 
žmonių ligas. 

Tačiau, pasak konservatorės Ire
nos Degutienės, pataisoje numatoma 
leisti į šalį įvežti ląsteles, išgaunamas 
iš virkštelės ar placentos po vaiko gi
mimo, todėl Seimas užkerta kelią tik 
moksliniams eksperimentams su em
brionais, po kurių negimę vaisiai 
dažniausiai žūva. 

Biomedicininių tyrimų įstaty
mas nustato, kad Lietuvos teritorijo
je su žmogaus embrionais leidžiama 
atlikti tik klinikinius stebėjimus (ne
invazinius tyrimus), tad žmogaus 
embriono kamieninių ląstelių paėmi
mas, kuris pagal savo pobūdį yra in
vazinis, sunaikinantis žmogaus em
brioną, veiksmas, yra draudžiamas. 

Kamieninių ląstelių tyrimai pa
saulyje vertinami prieštaringai, nes 
dažniausiai ląstelės paimamos iš 
ankstyvos vystymosi stadijos žmo
gaus embrionų, taip juos sunaiki
nant. 
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SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

Medžiagą siųsti: Aušra Jasaitytė-Petry 
. 8830 Magnolia Court 

Orland Park, IL 60462 
Tel. 708-349-8432 EI. paštas: ausra67@sbcglobal.net 

NAUJOVĖS IR ĮVAIROVĖS 
ČIKAGOS SKAUTŲ 
KAZIUKO MUGĖJE 

Šiais metais Čikagos skautų Ka
ziuko mugė ir Kovo 11-oji sutapo — 
buvo švenčiamos tą patį sekmadienį. 
Abi šventės iškilmingai buvo pradė
tos šv. Mišiomis Pal. Jurgio Matu
laičio misijos bažnyčioje ir tęsiamos 
Jaunimo rūmų salėje. Tvarkingai iš
sirikiavusius skautus ir jų svečius 
abejomis progomis pasveikino gene
ralinis konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravičius, o atidarymo juostą 
perkirpo v. s. fil. kun. Antanas Sau-
laitis, SJ. Atidarymo iškilmėse daly
vavo gausus būrys garbės svečių. 

Per spūstį ir norą pabendrauti su 
seniai matytais pažįstamais, viską 
gerai apžiūrėti ir pamatyti buvo ne
įmanoma. Tačiau teko pastebėti gana 
daug naujovių. Didžiausia buvo toji, 
kad šį kartą mugėje dalyvavo ir įvai
rūs prekiautojai. Jų stalai buvo sus
tatyti centre, o prie sienų rikiavosi 
tuntų paviljonai, loterijos ir keletas 
žaidimų vietų vaikams. Šiais metais 
jų buvo mažiau, bet tie, kurie „vei
kė", turėjo pasisekimą. „Aušros Var
tų/Kernavės " paukštytės su vadove 
Rasa Milo paruošė vietą krepšiniui ir 
mini golfui. „Nerijos" jūrų jaunės — 
„ežerui" su auksinėm žuvytėm ir 

„Kiškučių pastoge" su nuošliaužomis 
penkiamečiams ir dar jaunesniems 
mugės lankytojams. „Lituanicos" 
tuntas kai kuriuos sudomino sviedi
nuko ridenimu per lentoje įkaltų 
vinių kliūtis. Nemaža eilutė susidarė 
prie TV ekrano prijungtų gitarų, 
mat daug kas norėjo išmėginti savo 
muzikinius sugebėjimus. 

Kaip ir kiekvienais metais, apsi
lankiusius stebino skautiškasis išra
dingumas. Prie „Aušros Vartų/Ker
navės" prekystalių darbavosi „Sute
mų" ir „Žiežirbų" būrelių vyr. skau
tės. Čia puikavosi iki šiol dar nematy
tos prekės: iš raštuoto audeklo pa
siūtos prijuostės ir elegantiški krep
šiai, skirti apsipirkti, raštuoto lino ir 
stiklo derinio lėkštės sausiems patie
kalams. O tų skanių patiekalų — 
lašiniuočių, sūrių, velykinių pyragų 
ir t.t. „Kazytės kampeliui" priga
mino darbščiosios „Juzės Daužvar-
dienės" ir „Emilijos Platerytės" var
do būrelių vyr. skautės. 

„Nerijos" paviljonas siūlė pirkti 
velykines verbas, spalvingai išpuoš
tus inkilėlius (Virginijos Rimeikie
nės), nuotaikingus medžio ir vario 
angeliukus (Alekso Rimeikos) ir; 
nuostabius spalvotos litografijos kū
rinius — „Eglė", „Šokėja" ir „Velykų 
bobutė" (Vaivos Rimeikaitės). Įdomi 
prekė — Modestos Umbrazienės or
ganiškai išauginti ir sudžiovinti net 
10-ties rūšių prieskoniai. 

„Lituanicos" tunto šiemetinės 
naujovės: žvakės beržo šakoje, Emi
lijos Markulienės žaviai išmargintas 
dekoratyvinis inkilas ir aliejiniais 
dažais nutapyti „Lituanicos" pas-
tovyklės Rakė vaizdeliai. Pagarsėję 
Rūtos Dakienės margučiai, Ričardo 
Chiapetta darbo juostinė, Rako sto
vyklavietės jubiliejiniai marškinėliai 
— tai kiti puikūs pirkiniai. 

Viena įdomiausių radinių šieme
tinėje Kaziuko mugėje buvo „Auten
tiškas Rako kvapas". Tai prityrusių 
skautų Žiemos iškyloje surinktas ir į 
stiklo buteliukus supiltas Rako 
smėlis bei tam tikri augalai. Užrašas: 
„Skautiška aromato terapija. Ati-
darykit — vidaus kvapas primins 

gerus skautiškus .akus Ra^o s:cvyk-
loje". Atidariau ir oho! — vos neiškri
tau iš batų! Dabar, visi namai kvepės 
mišku iki pat vasaros... 

Akademinio skautų sąjūdžio pa
viljonas turėjo nemažai lietuviškų 
knygų, žurnalų, žodyną, DVD ir 
kasečių. Čia buvo galima įsigyti pas
kutinius Vydūno fondo leidinius: 
Jūratės Rosales „Goths and Balts", 
dr. Vytauto Černiaus, „Žmogaus 

vystymosi kelias", Irenos Regienės 
„Skautų šeimos genocidas". Istorijos 
mėgėjai galėjo įsigyti dokumentų 
rinkinį „Lietuvos partizanų Tauro 
apygarda (1945—1952 m.)", Kazjo 
Škirpos „Lietuvos nepriklausomybės 
sutemos, 1938—1940 metai", Edvar
do Gudavičiaus „Lietuvos istorija". 
Norintiems matomiau pasididžiuoti 
savo tautiškumu, čia buvo galima 
nusipirkti kepurių ir šalikų su Vyčio 
emblema ar trispalve. 

Dideli pasisekimą turėjo valgyk

la, šiemet įsikūrusi Lietuvių fondo 
salėje. Prie apvalių stalų susėdę, 
pietautojai šį kartą galėjo ne tik ska
nauti lietuvišku maistu, bet ir pasi
džiaugti puikia, ausims malonia 
„Jūrų budžių" kombo „Banga" muzi
ka. Tai dėmesio verta nauja grupė, 
kuriai priklauso Ramūnas Stančiaus-
kas (saksofonas), Andrius Novak 
(mušamieji), Raimundas Novak ir 
Kevin Reek (klavesinas). 

Išeidama iš Kaziuko mugės, 
žvilgtelėjau į žmonių minią ir pa
galvojau, kad kito tokio didelio ren
ginio šalia pietvakarių airhį ruošto 
St. Patrick parado šiandien Čikagoje 
ir apylinkėse tikriausiai nebuvo. 

v.s. fil. Ritonė Rudaitienė 

W'\>**¥ Kaziuko mugės, vykusios Pasaulio l ietuvių centre, 
4 Lemont, IL. š.m. kovo 1 2 d., vaizdai. 

V:sos nuotraukos l^ckes TnOne!tenes 
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LF spaudos konferencija 
apie iššūkius ir plėtrą 

DALIA CIPZIKAITE 

Kovo 16 d., penktadienį, LF su
rengė spaudos konferenciją, kurioje 
dalyvavo keletas LF narių: direktorių 
tarybos pirmininkas Arvydas Tamu
lis, LF valdybos pirmininkas Ramū
nas Astrauskas, LF Pelno skirstymo 
komiteto pirmininkas Algirdas Saulis 
ir LF valdybos administratorė Laima 
Petroliūnienė bei žurnalistai iš 
„Draugo", „Amerikos lietuvio" ir 
„Tėviškės žiburio" laikraščių. 

Nauja LF sudėtis 

Spaudos konferenciją atidaręs 
LF direktorių tarybos pirmininkas A. 
Tamulis supažindino susirinkusius 
su nauja, 2007 m. sausio 9 d. patvir
tinta LF direktorių, pareigūnų, LF 
Tarybos komitetų sudėtimi. Naujai 
LF valdybai vadovauja Ramūnas As
trauskas, kiti LF valdybos nariai yra: 
kun. Valdas Aušra, Saulius Cyvas, 
Sigita Balzekienė, Kęstutis Ječius, 
Marius Kasniūnas, Tadas Kubilius ir 
Laima Petroliūnienė. Garbės komite
to pirmininko pareigas iš dr. J. Va
laičio perėmė Kazys Ambrozaitis, Fi
nansų komitetui vietoj A. Tamulio 
nuo šiol vadovauja Rimantas Griš-
kelis, Įstatų komiteto ir Meno globos 
komiteto pirmininkų pareigas toliau 
eina tie patys LF pareigūnai: įstatų 
— Saulius Kuprys, meno globos — 
Marius Kasniūnas. Kiek pasikeitė 
Pelno skirstymo komiteto sudėtis. 
Pokyčiai, įvykę jau po sausio 9 d. LF 
tarybos posėdžio, yra tokie: Algirdas 
Saulis (pirmininkas), Vytautas Ka
mantas, Almis Kuolas ir Jūratė Bud
rienė (LF antrininkė) vietoj Vytenio 
Kirvelaičio. Kiti trys komiteto nariai 
bus paskirti JAV LB. 

•ŠŠŠ 

tMMmMMKi; . . / * . . . . . . . . . .1 ••-

L. Petroliūnienė kv ietė LF narius 
nelaukti , o patiems rašyti į fondą. 

Šiais metais į Tarybą bus renkami 6, 
o į Kontrolės komisiją — 3 žmonės. 
Nuo šių metų pradžios LF skelbia 
žmonių, norinčių kandidatuoti į LF 
tarybą, nominacijas. Nominacijos bus 
priimamos ir suvažiavimo metu. Iki 
kovo 1 d. atėję pareiškimai bus iš
siųsti nariams ir įtraukti į balsavimo 

v 

korteles. Šiuo metu į 6 tarybos vietas 
pretenduoja 8 kandidatai. 6 iš jų yra 
dabartiniai LF tarybos nariai: Sau
lius Cyvas, Vytautas Kamantas, Ma
rius Kasniūnas, Vytas Narutis ir 
Arvydas Tamulis. Norą kandidatuoti 
kol kas yra pareiškę 3 nauji žmonės: 
Danutė Bindokienė, Ilona Laučienė ir 
Laurynas R. Misevičius. Į Kontrolės 
komisiją kandidatuoja tie patys šiuo 
metu komisijoje dirbantys žmonės: 
Kazimieras Laukaitis, Dalia Povilai-
tienė ir Vytas Vaitkus. 

Nauja naudojimosi 
įgaliojimais tvarka 

LF tarybos pirmininkas A. Tamulis. 

LF Tarybos pirmininkas taip pat 
pranešė, jog LF buvo atliktas auditas, 
jį atkko CPA firma. LF gavo geriausią 
galimą įvertinimą — „unconditional" 
arba be jokių pastabų. Pasak A. Ta
mulio, audito firma ne tik peržiūrėjo 
LF knygas, bet ir įvertino visą LF 
administracijos veiklą, kuri susilaukė 
„labai gero" įvertinimo. 

Rengiamasi suvažiavimui 

. Su šiais ir kitais LF pokyčiais 
netrukus bus supažindinti visi fondo 
nariai, balandžio 21 d., šeštadienį, 
įvyksiančiame LF narių suvažiavime. 
Suvažiavimo metu vyks rinkimai į LF 
tarybą ir Kontrolės komisiją. A. Ta
mulis priminė, jog Tarybos kadencija 
yra trys metai, kiekvienais metais 
vienas trečdalis jos narių pasikeičia. 

LF ir toliau tobulina naudojimąsi 
įgaliojimais ir priėmimo į LF pro
cedūrą. Nuo šiol, sakė A. Tamulis, 
narystės perdavimas bus užfiksuotas 
formaliai. Tuo tikslu yra sukurtos 
naujos formos narystei perduoti. 
Tokia naujovė, tikisi LF Tarybos 
pirmininkas, įves daugiau aiškumo ir 
skaidrumo, narystę paliekant kaip 
palikimą arba ją perduodant kitiems 
savo šeimos nariams. Naujas formas 
galima gauti LF raštinėje. Tas pats 
taikoma ir organizacijoms. Organiza
cijų atstovai yra kviečiami pasinau
doti šia nauja LF siūloma paslauga. 
Asmeniškai į suvažiavimą atvykę 
nariai pirmiausia turi pasinaudoti 
savo asmeniškais įgaliojimais ir tik 
po to —jiems perrašytais įgaliojimais 
— priminė Tarybos pirmininkas. 

Pelno komisijoje LF ir 
JAB LB nariai 

A. Tamulis teigė, jog šiais 2007 
m. LF skyrė 600,000 dol., t.y. 100,000 
dol. daugiau nei praėjusiais metais. 
Pelno skirstymo komitetą sudarys 
trys LF ir trys JAV LB nariai. Kiek
viena grupių turės po vieną antri
ninką. LF atstovai jau yra paskirti. 
Tai: A. Saulis (pirmininkas), V Ka
mantas, A. Kuolas, J. Budrienė (an
trininkė). A. Tamulis tikisi, jog ne
trukus, šio mėnesio gale, LF gaus ir 
trijų JAV LB narių pavardes. 

Apie fondo plėtrą ir naujus 
uždavinius 

LF valdybos pirmininkas R. 
Astrauskas pasidalino mintimis apie 
fondo plėtrą ir naujas iniciatyvas, 
nuo kurių, jo nuomone, priklausys 
tolimesnė fondo ateitis. Pasak jo, 

didelis dėmesys bus skiriamas darbui 
su įgaliotiniais. Neseniai įvykusios 
telekonferencijos metu buvo išk
lausyti po visą Ameriką išsibarstę 
įgaliotiniai. Pokalbyje bandyta atsa
kyti į klausimą: kas žmones stabdo 
stoti į LF? Valdybos pirmininkas 
sutiko, jog tokiu klausimu tolimesnį 
LF likimą tarsi bandoma spręsti iš 
neigiamos pusės, tačiau, jis įsitikinęs, 
taip darydami, jie nori suprasti prob
lemą. „Rimtų priekaištų nebuvo, 
pagrindinis priekaištas buvo tas, kad 
fondas yra Čikagoje, kad jis dirba 
daugiausiai su Čikagos fondo nariais, 
su Čikagos organizacijomis. Todėl 
ateityje fondas nori plėsti įgaliotinių 
tinklą, suteikti kuo daugiau teigia
mos informacijos apie patį fondą ne 
Čikagoje gyvenantiems lietuviams. 

Taip pat buvo iškelta mintis 
suorganizuoti kultūrinį plėtros ren
ginį per visą Ameriką, gal net pajun
giant JAV LB, nes, tvirtino R. 
Astrauskas, reikia kaip galima aiš
kiau suformuluoti ir pateikti visuo
menei, kas yra LF, kodėl jį reikia 
remti, kokia yra tokio rėmimo nauda. 
Jis įsitikinęs, jog nariai, kurie stoja į 
fondą, turi žinoti, kodėl jie stoja, 
kodėl jie jį remia. 

R. Astrauskas: reikia ne t ik naujų 
idėjų, bet i r naujų žmonių. 

Skirtingai nuo kitų lietuviškų 
organizacijų, kurių veikla yra kur kas 
kryptingesnė, LF rezultatų tuoj pat 
nepamatysi, nepajusi — toliau tęsė 
LF valdybos pirmininkas. LF yra 
visos išeivijos lietuviškumo išlaiky
mas, lietuviškos mokyklos, lietuvy
bės, LF idėjų perdavimas ateinan
čioms kartoms. 

Jau galima tapti nuolatiniais 
fondo nariais 

Šiais metais LF kviečia narius 
tapti nuolatiniais fondo rėmėjais. R. 
Astrauskas paminėjo, jog fondas iš
siuntė laiškus nariams, kurie neau
kojo daugiau nei vienerius metus. 
Laiškuose fondas priminė apie kas
metinį nario įnašą. Jo teigimu, nuste
bome, gavę teigiamus narių atsaky
mus. Vadinasi, teigė pirmininkas, 
reikia nuolatinio kontakto su fondo 
nariais. „Visų narių balsai yra vien
odai svarbūs. Jeigu narys užpildo 
anketą, kurioje jis sako, jog jis nori 
tapti nuolatiniu nariu, kiekvienais 
metais bus išsiųstas šiltas, draugiš
kas priminimas, jog atėjo laikas jiems 
atsiųsti savo kasmetinį nario įnašą". 
R. Astrauskas priminė, jog nuo šiol 
įnašą galima pervesti ir internetu, 
naudojantis kreditine kortele. Tą ga
lima padaryti per LF internetinį tin-
klalapį: 
www.litb.uani anfoundation.org. 

Dovana motinoms ir vaikams 

Kalbėdamas apie kitas fondo ini
ciatyvas, valdybos pirmininkas už
siminė apie naują — Motinos dienos 
— iniciatyvą. Kol kas spaudos konfe
rencijoje dalyvavę LF nariai nenorėjo 
išduoti, kas tai bus, tačiau, pasak šios 
iniciatyvos autorės LF valdybos ad
ministratorės L. Petroliūnienės ir 
paties R. Astrausko, tai bus ir didelė, 
ir mažytė staigmena. 

R. Austrausko teigimu, taip pat 
bandoma atnaujinti bendradabia-
vimą su šeštadieninėmis lituanis
tinėmis mokyklomis, su vaikais. Fon
das planuoja išleisti spalvojimo kny
gutes. Vaikai raginami atsiųsti savo 
piešinius, kurie bus įdėti į fondo lei-
džiamą knygutę. Šios iniciatyvos tik
slas — vaikų ir jų tėvelių supažindi
nimas su fondu, jo veikla. 

Fondas tęs praėjusių metų 
iniciatyvą 

Šiais metais bus tęsiama praėju
siais metais LF pradėta iniciatyva — 
LF krepšinio taurės varžybos. Lai
mėjusi komanda gaus prizą, kurį 
įteiks savo išrinktai lituanistinei 
nokyklai. Praėjusiais metais prizą 
laimėjo „Žalgirio" komanda, ji savo 
laimėtą premiją — 1,000 dol., pa
skyrė Maironio lituanistinei mokyk
lai. „Šiais metais tikimės, kad laimės 
kita komanda. Jei ir vėl laimės „Žal
girio" komanda, prašysime, kad iš
kovotą prizą skirtų kitai lituanistinei 
mokyklai ar kitai lietuvių visuo
meninei organizacijai, atitinkančiai 
LF tikslus ir kriterijus. 

Ieškome visokių būdų: patrauk
lių, originalių, kad būtume įdomūs 
visuomenei" — spaudos konferenciją 
pabaigė LF valdybos pirmininkas R. 
Astrauskas. 

DĖMESIO 

vaikučiai ir 
tėveliai! 

Lietuvių Fondas laukia piešinuku 
lietuviška tema, ruošiamai išleisti LF 
spalvojimo knygelei. Jeigu norite 
tapti vienu iš knygelės dail ininku, 
kviečiame piešinukus siųsti adresu: 

Lietuvių Fondas 
14911 1 27 th Street 

Lemont, IL 60439 

http://www.litb.uani
http://anfoundation.org
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KONCERTAS — APMĄSTYMAS 
„SEPTYNI PASKUTINIAI KRISTAUS ŽODŽIAI" 

Tėve, atleisk Jiems, 
nes jie nežino 
ką darą. 
Ir žmonės šaukė: 
Jis kaltas — vertas 
mirti, imkite ir 
nukryžiuokite! 
Tebūnie jo kraujas 
ant mūsų ir ant mūsų 
vaikų! 
Ir nukryžiavo Jėzų 
kartu su dviem 
plėšikais — vieną iš 
dešinės pusės, 
o kitą iš kairės. 
(Pirmas žodis) 

^į:#:¥:*3355?:" 

Tikrai aš tau sakau, kad dar šiandien būsi su manim Rojuje. 
Viešpatie, prisimink mane kai įžengsi į savo karalystę. 
(Antras žodis) 

Moterie, štai tavo sunūs 
Stovi motina skausminga, raudodama prie kryžiaus prie kenčiančio Sūnaus. 
Koks žmogus neverktų matydamas Kristaus motiną tokiam skausme? 
(Trečias žodis) 

Mano Dieve, 
kam mane apleidai. 
Visi mano draugai 
mane apleido. 
Ir tie kurie manęs 
neapkenčia mane 
persekioja. 
Ir tas kurį aš taip 
mylėjau mane išdavė. 
Vynmedi, 
tave sodinau, tave 
auginau. 
Kaip tavo saldžios 
sultys virto tulžimi, 
kad mane 
nukryžiuotum? 
(Ketvirtas žodis) Aš trokštu. 

Praeidami žydai kraipydami galvas 
sakė: 

Va! Tas kuris žadėjai sugriauti Dievo 
šventyklą, 

Jei tu esi Kristus, Dievo sūnus, nuženk 
nuo kryžiaus. 

Tai pamatę mes įtikėsime. 
Jei tu esi žydų karalius, 

save išsigelbėk. 
(Penktas žodis) 

Tėve, į tavo rankas atiduodu savo 
dvasią. 

Tu esi mano Dievas ir mano 
Tėvas. 

Tu esi mano Išganytojas. 
(Šeštas žodis) 

Jėzus garsiai sušuko: Atlikta. 
Ir nulenkęs galvą, atidavė savo dvasią. 
Buvo apie šešta valanda. 
Saulė aptemo, ir tamsuma apgaubė žemę, Šventyklos uždanga perplyšo. 
Visa žemė drebėjo. 
Akmenys suskilo ir kapai prasivėrė. 
Garbinam Tave Kristau, nuoširdžiai šlovinam Tave. 
Nes per savo šventą kryžių atpirkai pasaulį. 
(Septintas žodis) Jono Kuprio nuotraukos. 
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ATRASK SAVO POTENCIALĄ 
J a u n i m o seminaras Kretingoje 

Šių metų kovo 2 - 4 d. Kretingoje 
vyko Lietuvos ev. liuteronų jaunimo 
vadovų seminaras tema „Atrask savo 
potencialą". Tai jau antrasis toks 
seminaras. Šį seminarą, kaip ir pir
mąjį, organizavo LELB Jaunimo cen
tro valdybos pirmininkė Rūta Šul-
skienė, o vedė lektorius Ralf Gne-
wuch iš Frankfurto prie Maino, 
Vokietijos. 

Atvėrus Kretingos Socialinių 
paslaugų centro (ten vyko seminaras) 
duris, iškart buvo galima pajusti ma
lonią atmosferą. Aplinkiniai sveiki
nosi ir kalbėjosi įvairiomis temomis. 
Vėliau visi susirinkusieji, t.y. apie 30 
žmonių, susėdo klausytis Ralf Gne-
wuch paskaitos, dalintis mintimis ir 
jas aptarti. Visus nuo pat seminaro 
pradžios žavėjo kiekvienos teorijos 
pagrindimas žaidimu. Tokiu būdu 
informacija buvo lengviau supranta
ma ir priimama. 

Antrąją dieną itin pabrėžtas 
pasitikėjimas kitais. Keli žmonės 
negalėjo prie nieko liestis, kai buvo 
nešami per lieptą, daugelis ryžosi 
šokti iš 2-3 metrų aukščio į kitų 
glėbį, bėgti, kai prieš akis pakeliamos 
rankos. Vėliau dalyviai aptarė, kad 
toks pasitikėjimas labai svarbus, nes 
visi Šie žaidimai galėjo baigtis sužei
dimais. Kai kurie prisipažino, kad 

negalėtų to padaryti kasdienybėje. 
Gyvenime toks pat pasitikėjimas 
turėtų būti Dievu tiek linksmose, 
tiek sunkiose gyvenimo situacijose. 
Viską darydami kartu ir pasitikėdami 
vienas kitu bei Dievu, galime viską 
įveikti kur kas lengviau nei pavie
niui. Skirtingi žmonės gali puikiai 
vienas kitą suprasti, o konfliktas - tai 
normali ir net reikalinga artimų san
tykių pasekmė - taip buvo aptartas 
DISG žmonių tipo modelis (apie 
DISG modelį buvo kalbama jau pir
mame seminare gruodžio mėnesį). 
Visų žmonių sutarimas, pasitikėjimas 
ir tikėjimas - tai šventovė Dievui. 
Tokius dienos pastebėjimus ir 
pokalbius vainikavo giesmė „Sta
tykime Dievui šventovę" ir neofi
cialus šio seminaro himnas „Kol vie
nas už visus - mes jėga!". 

Paskutinė diena buvo pati atvi
riausią. Seminaro dalyviai surengė 
jaunimo pamaldėles. Jų metu skam
bėjo giesmės, nuoširdžiai melstasi. 
Vėliau, žvelgiant į ilgai žiebtos žvakės 
liepsnelę, kiekvienas dalyvis pasisakė 
apie savo išgyvenimus seminaro me
tu, sėkmes ir nesėkmes, nutikusias 
pastaruoju metu. Šilti apkabinimai, 
linkint ramybės, buvo kai kurių da
lyvių palydėti ašaromis. 

Atsisveikindama Rūta Šulskienė 

palinkėjo širdy parsivežti tokias 
ugneles, kokias turėjome šiame semi
nare. Vadovas Ralf Gnewuch džiau
gėsi, kad tarp pilkų namų, gatvių ir 
žmonių mūsų seminaras atrodė lyg 
svajonių šalis, o pačiam seminarui 
apibūdinti jam trūko žodžių. Semina
ro dalyviai - tiek dalyvavusieji pirmą 
kartą, tiek antrą - teigė, kad šis se-

Nuotrauka Živilės Turlaitės 

minaras buvo pats geriausias, nes 
nebuvo primygtinai liepiama klau
sytis, buvo užtektinai laisvo laiko tar
pusavio bendravimui ir savivokai, o 
dalyviai vieni kitus priėmė tarsi 
šeimos narius. Belieka patvirtinti, 
kad kol mes visi kartu - mes jėga! 

Julija Kaminskaitė 

Ją valdė 13 šeimų, 48 karvedžiai, kol XDC am
žiaus pabaigoje ji tapo viešu muziejumi ir puikiu 
japoniškų pilių architektūriniu pavyzdžiu. 

Pilis stovi ant aukšto kalno, apsupta net trijų, 
pilnų vandens perkasų, su daugybe klaidinančių 
vartų ir storų akmeninių sienų, kuriose kyšo šim
tai įvairaus pavidalo skylių, pro kurias į užpuo
likus buvo galima šaudyti, leisti strėles, mesti 
akmenis ar pilti verdantį vandenį. Stebėtina, kad 
tokia stipri pilis savo pačioje viršūnėje vis dėlto 
sudaro estetiškai ir architektūriškai malonų 
vaizdą. Žiūri ir galvoji — štai, ims ir iš ten išskris 
koks taikingas baltasis garnys. 

Hiroshima 

Svajoti nebuvo daug laiko, nes turėjome 
skubėti į traukinį, kuris mus pravežė pro du 

didelius pramonės milžinus, Osaka ir Kobe mies
tus. Juose neišlipome, nes, pagal planą, mūsų lau
kė Hiroshima, miestas, kuris 1945 metų rugpjūčio 
6 dieną, 8:15 valandą ryto, įėjo į pasaulio istoriją, 
kaip pirmasis miestas, patyręs atominės bombos 
naikinamąją galią. Ar tuomet, dar Vokietijoje būda
mas, išgirdęs apie tą bombą ir tą šiurpų miesto gy
ventojų likimą, pagalvojau, kad man teks čia kada 
nors apsilankyti? Tikrai ne, bet štai, po 37 metų aš 
čia. Nors šiandien miestas vadinamas Taikos mies
tu, jausmas, kad čia atsitiko kažkas labai baisaus, 
vis dar glūdėjo manyje ir niekaip nenorėjo palikti. 

Hiroshima yra beveik pačiame Honshu salos 
pietvakariniame pakrašty. Pro miestą iš Chugoku 
kalnų teka į kelias vagas išsišakojusi Ota upė, 
kurios vandenys įteka į Hiroshima įlanką, tarp 
didžiųjų Honshu ir Kyushu salų. Toji upės delta ir 
dar keli kanalai daro Hiroshima šiek tiek panašią į 
Rusijos Sankt Peterburgo miestą, kuris per Antrąjį 
pasaulinį karą buvo irgi žiauriai nukentėjęs. 

Miestas nėra senas, įkurtas tik 1594 m., ant 
Ota upės deltos šešių salų. Po 1868 metų persi
tvarkymo miestas tapo svarbia karine baze ir pra
monės centru. Prieš Antrąjį pasaulinį karą čia 
gyveno apie 350,000 žmonių. Sprogus bombai virš 
miesto centro, 92 proc. visų pastatų buvo sunaikin
ta arba gerokai apgriauta. Po karo miestas gana 
greitai atsistatė ir šiandien ten gyvena 1,1 mln. 
žmonių. 

Apsistoję Hiroshima ,,Station" viešbutyje, tuo
jau skubėjome į netolimą miesto centrą. Čia prieš 
mūsų akis pasirodė vieno apvaliu kupolu pastato 
griaučiai, buvusio pramoninių parodų centro halės. 
Tai vienintelis pastatas, paliktas taip, kaip jis 

JAPONIJA 

Hr.M 

atrodė tuoj po bombos sprogimo. Pirmoji atominė 
bomba buvo išmesta ir sprogo tiesiai virš jo. Tą 
9,700 svarų sveriančią bombą, lyg su pajuoka 
pavadintą „Little boy", atnešė ir iš 1,900 pėdų 
aukščio virš miesto susprogdino JAV B-29 tipo 
bombonešis vardu „Enola Gay", pilotuojamas pik. 
Paul Tibbets. Bombos sprogimo jėga buvo lygina
ma su maždaug 15,000 tonų TNT. 

Įėjome ir į Memorialinį taikos parką, čia pat 
prie mūsų riogsojo dramatiški griaučiai to pastato, 
virš kurio buvo išmesta bomba. Jo apvalaus skliau
to ar kupolo forma lengvai atpažįstama iš seniai, 
daug kartų matytų nuotraukų. Angliškai jį vadina 
„A-bomb Dome". Praeiname daugybę paminklų su 
daugelio kalbų įrašais. Sustojome prie Taikos laik
rodžio bokšto, kurio rodyklės lyg sustingusios neto
li skaitmenų „8" ir „3" (8 vai. 15 min.). Čia pat, už 
kelių žingsnių ir Maldų Šaltinis. 

Pereiname į kitą muziejaus pusę. Čia puikus, iš 
įvairiaspalvių gėlių sudarytas laikrodis, o 

netoli jo — motinos ir vaiko statula. Gracingas, lyg 
pusės kiaušinio formos, paminklas, ant kurio stovi 
mergaitė, iškėlusi rankas, prašanti, — „daugiau ne
bombarduokite". Netoliese ir taikos varpas, kuris 
su didelėmis ceremonijomis skamba kasmet, kiek
vieną rugpjūčio 6-os dienos 8:15 vai. ryto. Štai mer
gaitės su stirnele statula. O čia dar mokytoja, ne
šanti vaiką ant rankų — tai paminklas pagerbti bom
bos sprogimo metu mokyklose buvusius vaikus. 
Toliau maldų paminklas, ant kurio stovi beveik pus
nuogiai vyras ir moteris, tarp savęs laikantys kū
dikį. Iškelta vyro ranka atrodo šaukiasi dangaus 
keršto, ar prisiekia, kad jų niekas niekada neiš
naikins. 

Parke stovi rūsčiai didingas kenotafas (pamin
klas žuvusiems, kurie palaidoti kitur), kuriame yra 
japoniškas ir angliškas įrašas: „Ręst in peace. The 
mistake shall not be repeated". Jis buvo atidengtas 
1981.08.06. Įrašo žodžius tada pasakė Hiroshima 
miesto meras Takeshi Araki, savo kalboje pami
nėjęs taikos meldųsį popiežių Joną Paulių II ir 
kartu priminęs, jog dvi didžiosios atominės galybės 

(JAV ir Sovietų Sąjunga) tuomet vis dar nesutarė 
dėljiusiginklavimo. 

Šitame parke yra ir nepaprastai įspūdingas, 
savo eksponatais net sukrečiantis Memoria

linis taikos muziejus. Jame daug originalių lieka
nų nuo bombos sprogimo ir jos pasekmių. Prisi
menu, kad buvo ypač pabrėžiamos nuo bombos 
sprogimo kilusios karščio bangos ir po to užėjusios 
radiacijos aukų kančios. Suanglėjusio vyro galva. 
Moters nugara, ant kurios odos buvo matyti į ją 
giliai įdegę tuo momentu dėvėtos suknelės atspau
dai. 

Prie ilgo pastato ramiai degė memorialinė 
liepsna, skirta pagerbti tūkstančiams tuomet 
žuvusiųjų. Įžengėme į muziejų, kuriame buvo tik 
japonai lankytojai, nejaukiai stebėjome, kaip čia jie 
žiūrės į mus, jų akyse — aiškiai amerikiečius. Ar 
mums prikaišios, ar bent piktu žvilgsniu permes? 
Ne, to nepastebėjau ir nusiraminau. Apžiūrėjome 
įvairius eksponatus, su abiejų kalbų paaiškinimais, 
statistikomis, dokumentais ir net sužeisųjų ar žu
vusiųjų suanglėjusiomis liekanomis. Ir kas mus 
labiausiai nustebino, tai tų paaiškinimų tonas. 
Niekur neradome jokio aiškaus priekaišto ar kaltės 
primetimo Amerikai, o vien tik tylų gailestį, kad 
buvo prieita prie to, kas atsitiko. Nei lankytojai, 
nei muziejaus patarnautojai nerodė mums jokios 
neapykantos ar nedraugiškumo. 

Bendras vaizdas buvo šiurpus. Išėjome iš mu
ziejaus pritrenkti. Pradėjau galvoti, kaip turėjo 
jaustis neseniai prezidentu tapęs Harry S. Tru-
man, turėjęs drąsos ir stiprybės po ilgo svarstymo 
duoti įsakymą tą bombą nuskraidinti į Japoniją, 
kad sutrumpintų karą ir tuo pačiu gal išgelbėtų 
šimtus tūkstančių japonų bei amerikiečių gyvybių. 
Kad jas išgelbėtų ir baigtų karą, Hiroshima bombai 
sprogus, vienu akimirksniu žuvo 70,000 žmonių ir 
dar 130,000 žmonių (iki 1950 metų) mirė nuo 
radiacijos poveikio. Tai buvo naujas baisus ginklas, 
pirmą kartą išbandytas prie Alamagordo miestelio, 
New Mexico valstijos tyruose, tų pačių metų liepos 
16 dieną. 

O kur dar dviem dienom vėliau (8-9) numesta 
antroji atominė bomba ant Nagasaki miesto, pa
čiame vakariniame Kyushu salos pakraštyje? Ne
laimingas miestas nebuvo numatytas būti antro
sios bombos taikiniu. Tai turėjo būti žymus ginklų 
arsenalas Kokura. Deja, debesys dengė taikinį ir 
pilotas, pasisukiojęs virš Kokura, nuskrido Naga
saki link, kur buvo geras matomumas. Ir čia vienu 
akimirksniu žuvo 40,000 žmonių. 

Bus daugiau. 
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MIESTO PANORAMA 

Čikagoje bus dar daugiau stebėjimo kamerų. Declan McCullah nuotr. 

M i e s t e d a r p a d a u g ė s stebėjimo 
k a m e r ų 

Jei bus priimtas aid. Ray Suarez 
pasiūlymas, Čikagoje artimiausiu 
metu dar padaugės stebėjimo kame
rų. Stebėjimo kameras kaip veiks
mingą nusikaltimų užkardymo prie
monę jau kurį laiką propaguoja me
ras Richard Daley. Jam vadovaujant 
miestui, nemažai „elektroninių akių" 
atsirado gatvėse netoli perėjų bei 
šviesoforų, taip pat problemiškuose 
Čikagos rajonuose. 

Tuo tarpu R. Suarez siūlo, kad 
įsirengti stebėjimo kameras būtų pri
valu visoms įstaigoms, kurios veikia 
tarp 8 vai. vakaro ir 4 vai. ryto. Sta
tistika rodo, jog tokiu laiku įvykdoma 
daugiausiai nusikaltimų. Toks nuta
rimas labiausiai paliestų vėliau vaka

re veikiančius restoranus bei nakti
nius klubus. Tačiau toli gražu ne visi 
pritaria R. Suarez pasiūlymui, tad 
nenuostabu, kad šis pasiūlymas yra 
sušvelnintas ankstesniojo variantas. 
Pastarajame norėta, kad visos įstai
gos, be pertraukos veikiančios 12 va
landų per parą, prie savo patalpų įsi
rengtų stebėjimo kameras. Tokiems 
planams ypač pasipriešino restoranų 
savininkai, tvirtindami, jog miesto 
valdžia tokiu subtiliu būdu juos apde-
da naujais mokesčiais. 

P r a n e š i m a i a p i e skrydž ius — j 
mobilųjį te lefoną 

Kaip pranešė abu pagrindiniai 
Čikagos oro uostai — O'Hare bei 
Midwa^ nuo šiol tikslų skrydžių lai
ką, įskaitant informaciją apie vėluo

jančius bei atšauktus skrydžius, SMS 
forma bus galima gauti į mobilųjų te
lefoną, BlackBerry ar nešiojamąjį 
kompiuterį. Tokiu būdu lėktuvų ke
leiviai galės tiksliai žinoti, kada jų 
lėktuvas iš tiesų išskris, o ne kada 
skrydis suplanuotas. 

Norint pasinaudoti šia paslauga, 
reikia išsiųsti ei. žinutę adresu arr i -
v a l s @ o h a r e . c o m arba a r r iva l s -
@midwaya i rpor t .o rg . Zinutėje tu
rėtų būti nurpdytas skrydžio nu
meris, atvykimo ar išvykimo laikas 
arba oro linijų kodas. 

Realus skrydžių laikas taip pat 
prieinamas internete Department of 
Aviation puslapyje. 

N e m o k a m a s t r a n s p o r t a s 
pagyvenus i ems žmonėms 

Tiems pagyvenusiems žmonėms, 
kurie jau nebegali vairuoti ar ne
įstengia išlaikyti automobilio, Čika
gos savivaldybė netrukus pasiūlys 
pasinaudoti naujai sukurta progra
ma, kuriai iš biudžeto skira 125,000 
dolerių parama. Pagyvenusiems čika-
giškiams bus sudaromos sąlygos ati
duoti savo automobilį specialiai ku
riamam transporto parkui. 

Mainais pensininkas gautų ne
mokamą pavėžėjimo paslaugą visą 
parą, tereikės tik paskambinti atitin
kamu numeriu ir vairuotoją iš anksto 
„užsisakyti". Vairuotojais dirbs ap
mokyti savanoriai (kai kuriems iš jų 
numatytas nedidelis atlygis, kiti 
dirbs nemokamai). Ateityje planuo
jama, kad vairutojų paslaugomis ga
lės pasinaudoti ir automobilio koope
ratyvui nepaaukoję senoliai tačiau jie 

turės už paslaugą sumokėti nedidelį 
mokestį. 

Šiuo projektu siekiama pagyve
nusiems žmonėms suteikti daugiau 
mobilumo, o taip pat raginti vyresnio 
amžiaus žmones atsisakyti vairuoti 
patiems. Taip tikimasi pagerinti sau
gumo situaciją kelyje. Mat nemažą 
dalį smulkių avarijų mieste dažnai 
sukelia vyresnio amžiaus žmonės, 
kurių reakcija ir fizinės galimybės 
yra susilpnėjusios. 

C TA s is tema pūva. . . t i e s i o g i n e 
šio žodžio p r a s m e 

Čikagos miesto viešojo transpor
to sistema (Chicago Transit Autho-
rity, CTA) pūva sparčiau, nei tikėtasi. 
Bent jau tą sistemą reprezentuojan
tys mediniai traukinių pabėgiai — tai 
tikrai. 

Pasak CTA išplatinto pranešimo 
spaudai, net jei ji ir gautų visus reika
lingus pinigus situacijai gelbėti, 
prireiks bent trijų metų, kad būtų pa
keisti supuvę pabėgiai, dėl kurių nuo
lat stringa eismas Mėlynąja traukinio 
linija, vedančia į O'Hare oro uostą. 

Per pastarąjį pusmetį CTA kelei
viai patyrė daugiau nemalonumų nei 
bet kada. Be jau įprastos ir nusibodu
sios vėluojančių ir stabčiojančių trau
kinių problemos, prisidėjo ir periodiš
kai nuo bėgių nuvažiuojančių vagonų 
bėdos. 

Nors neseniai buvo nustatyta, 
kad dėl minėtų problemų labiausiai 
kalti pūvantys pabėgiai. CTA vadovai 
tvirtina, jog Springfield valdžia kur
čia bendrovės prašymams. 

Rasinė diskriminacija 
aktuali ir Lietuvoje 

Vilnius, kovo 20 d. (BNS) — Ra
sinė diskriminacija tampa vis ak
tualesne problema Lietuvoje, o jai 
spręsti reikalinga tvirtesnė politinė 
valia. 

Tokia nuomonė buvo išsakyta 
pirmadienį Vilniuje vykusioje apskri
to stalo diskusijoje „Rasinės diskri
minacijos kaina: lygių galimybių poli
tikos efektyvumas Lietuvoje". 

Kaip pranešė Žmogaus teisių ste
bėjimo institutas, ši diskusija — vie
nas pirmųjų bandymų apsvarstyti ly
gių galimybių politikos efektyvumo 
klausimus, bendradarbiaujant valsty
bės, mokslo įstaigų ir nevyriausybi
nių organizacijų atstovams. 

Pasak pranešimo, ekspertai suta
rė, jog žmogaus teisių politika Lietu
voje ne visuomet tinkamai planuoja
ma ir koordinuojama. 

Pasak Žmogaus teisių stebėjimo 
instituto direktoriaus Henriko Mic
kevičiaus, vienas iš galimų šios prob
lemos sprendimo būdų — nacionali
nės žmogaus teisių institucijos įstei
gimas. Įsteigti tokią instituciją, 2005 
metais Lietuvai yra rekomendavęs ir 
Jungtinių Tautų rasinės diskrimina
cijos panaikinimo komitetas. 

Tokia institucija turėtų formuoti 
žmogaus teisių politiką Lietuvoje, 
nuolat stebėti ir analizuoti situaciją, 
formuoti politikos prioritetus, identi
fikuoti problemas, siūlyti jų sprendi
mo būdus. 

Socialinių tyrimų instituto Etni
nių tyrimų centro darbuotojas Tadas 
Leončikas pažymėjo, kad atliktų so

cialinių tyrimų duomenimis, Lietu- j 
voje labiausiai nemėgstamos grupės Į 
yra musulmonai, čečėnai ir pabėgė
liai. Daugybę problemų patiria romai, 
pavyzdžiui, įsidarbindami ar apsirū
pindami būstu. 

Atkreiptas dėmesys, jog Lietuva 
vis dar nėra patvirtinusi Europos 
žmogaus teisių konvencijos 12-ojo 
protokolo, kuris numato, kad joks 
valstybės priimtas teisės aktas arba 
jo įgyvendinimas negali būti diskri
minacinis. 

Skirtingai nei kitos JT narės, 
Lietuva kol kas nesuteikia diskrimi
nacijos aukoms teisės teikti indivi
dualius skundus Jungtinių Tautų ra
sinės diskriminacijos panaikinimo 
komitetui, taip apribodama nuskri
austų asmenų galimybes ginti savo 
teises. 

Šiuo metu Lietuva įgyvendina ne 
visas ES Rasės direktyvos nuostatas. 
Diskriminacijos įrodinėjimo naš ta 
teisme nėra perkeliama diskriminuo
jančiam asmeniui. Rasinės diskrimi
nacijos aukos neturi aiškiai apibrėž
tos galimybės gauti kompensaciją už 
patirtą turtinę ar moralinę žalą. Ki
taip nei reikalauja ES teisės nuos
tatos, Lietuvoje etninės diskriminaci
jos aukoms teisminiuose procesuose 
negali atstovauti asociacijos ar nevy
riausybinės organizacijos. 

Minėtos problemos yra spren
džiamos naujame Lygių galimybių 
įstatymo projekte, kuris yra suderin
tas ir artimiausiu metu turėtų būti 
pateiktas Seimo svarstymui. 

V Blekaitis tempia sunkvežimį. LETA/ELTA nuotr. 

Stipruolis V. Blekaitis — trečias 
Ryga, kovo 19 d. (ELTA) — Lie

tuvos stipruolis Vidas Blekaitis Lat
vijos „Grand Prix" galiūnų turnyre 
Rygoje užėmė trečiąją vietą. 

Nugalėjo estas Andrus Murumet-
sas, surinkęs 65 taškus. Antras liko 

pasaulio čempionato bronzos me
dalio laimėtojas ukrainietis Vasilijus 
Virastiukas. Jo sąskaitoje — 55,5 taš
ko. V Blekaitis surinko 55 taškus. 

Kitas lietuvis Saulius Brusokas 
su 29,5 taško liko dešimtas. 

Pavojingi žaidimai tautos l ik imu 
Atkelta iš 1 psl. 
savo valstybes nuo pražūtingų ban
dymų sugriauti jų „imunitetą" (sau
gumo struktūras), o pas mus vyrauja 
siauras mąstymas, kuris veda šalį 
prie naujų praradimų slenksčio. 

Šiame kontekste itin nekaip at
rodo prezidento elgesys. Užuot ga
rantavęs valdžių padalijimo principą, 
užtikrinęs nešališkumą, jis iš pradžių 
visais įmanomais būdais trukdė įgy
vendinti parlamentinę VSD kontrolę, 
vėliau delsė skirti naują saugumo 

vadovą, kol galiausiai pasiūlė kandi
datą, kuris turėjo mažai šansų užimti 
VSD direktoriaus kėdę. Po Pociaus 
pasirodymo Seime Prezidentūra su
skubo pareikšti, kad „prezidentas 
gerbia Seimo sprendimą". 

Visa tai primena blogai sureži
suotą spektaklį, kurio tikslas — lai
mėti kuo daugiau laiko ir paslėpti vi
sus galus į vandenį. 

Tik ar šiuo atveju nėra pavojin
gai žaidžiama su mūsų visų likimu? 

mailto:vals@ohare.com
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFf> Reuters, AR frrterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) -

Buvusiam S. Hussein pavaduotojui 
įvykdyta mirties bausmė 

Taha Yassin Ramadan. 

Baghdad, kovo 20 d. („Reu-
ters'VAFP/BNS) — Buvusiam Sad-
dam Hussein režimo viceprezidentui 
Taha Yassin Ramadan antradienį 
prieš aušrą Baghdad mieste buvo 
įvykdytas mirties bausmė, pranešė 
pareigūnai ir jo sūnus. 

Irako teismas nuteisė jį mirti už 
nusikaltimus žmoniškumui. 

„Egzekucija praėjo ramiai, be jo
kių pažeidimų", — sakė pavardės ne
norėjęs skelbti pareigūnas. Buvusio 
Irako diktatoriaus Saddam Hussein 
ir dviejų jo bendražygių egzekucijos 
sulaukė griežto tarptautinio pas
merkimo dėl virtinės šiurkščių pažei
dimų. 

T. Yassin Ramadan sūnus Ahmad 
sakė, kad jo tėvas bus palaidotas 
Tikrito miesto rajone, netoli S. Hus
sein amžino poilsio vietos. 

„Tai nebuvo mirties bausmės 
įvykdymas. Tai buvo politinė žmog
žudystė", — sakė A. Ramadan telefo
nu iš Jemeno sostinės. 

T. Yassin Ramadan lapkričio mė
nesį teismas skyrė įkalinimo iki gy
vos galvos bausmę už jo vaidmenį 
1982 metais nužudant 148 šiitus iš 
Dudžailo gyvenvietės. Už šias žudy
nes buvo pakarti S. Hussein ir du bu
vę jo patarėjai. 

AFP nuotr. 

Tačiau vasario 12 dieną Irako 
aukštasis tribunolas, teisiantis buvu
sio režimo pareigūnus, skyrė T. Yas
sin Ramadan mirties bausmę, kurią 
praėjusią savaitę patvirtino apeliaci
nis teismas. 

Lapkritį teismas pripažino T. 
Yassin Ramadan kaltu davus nurody
mus po Dudžailyje įvykdyto pasikė
sinimo į S. Hussein gyvybę vykdyti 
sistemingus šiitų vyrų, moterų ir vai
kų iš šios gyvenvietės sulaikymus, 
kankinimus ir nužudymus. 

Irako aukštajam teismui paskel
bus T. Yassii Ramadanui nuosprendį, 
buvęs viceprezidentas sušuko: „Pri
siekiu Dievu, aš nekaltas. Mano Die
vas remia mane. Mano Dievas atker
šys kiekvienam už man padarytą 
skriaudą". 

Niujorke įsikūrusi žmogaus tei
sių gynimo organizacija „Human 
Rights Watch" (HRW) ragino Iraką 
pasigailėti buvusio viceprezidento ir 
sakė, kad nėra pakankamai įrodymų, 
patvirtinančių T. Yassin Ramadano 
kaltę dėl Dudžailio žudynių. 

„Ramadan teismo procesas buvo 
nesąžiningas, o jam skirtos įkalinimo 
iki gyvos galvos bausmės pakeitimas 
yra akivaizdus kerštas", — praėjusį 
mėnesį sakė Richard Dicker iš HRW. 

L VValesa grasina tarptautiniu tribunolu 
Varšuva, kovo 20 d. (BNS) — 

Jeigu Lenkijos Tautos atminties ins
titutas, „remdamasis sufabrikuotais 
dokumentais" įtrauks buvusį prezi
dentą Lechą Walesą į komunistinio 
saugumo agentų sąrašą, jis pasikvies 
į pagalbą teisininkus ir kreipsis^ „vi
sur, kur tik gali", net į Europos Žmo
gaus Teisių Teismą Strasbūre, inter
viu savaitraščiui „Wprost" pareiškė 
buvęs šalies vadovas. 

L. Walesos nuomone, naujasis 
liustracijos įstatymas, pagal kurį gali
ma į saugumo bendradarbių sąrašą 
įtraukti asmenis, jau išteisintus lius-
traciniame teisme, yra asmeniškai 
prieš jį nukreipta provokacija. 

„Galbūt broliai Kaczynskiai spe
cialiai taip sukonstravo įstatymą, kad 
galėtų mane pribaigti", — sakė buvęs 
prezidentas, paminėdamas dabartinį 
šalies vadovą Lechą Kaczynskį ir jo 
brolį dvynį, premjerą Jaroslawą Ka
czynskį. 

Legendinis „Solidarumo" vado

vas pirmą kartą taip detaliai pasako
jo apie savo ryšius su komunistiniu 
saugumu. 

„8-ojo dešimtmečio pradžioje ko
vojau pats vienas, kiek tik turėjau jė
gų ir sveiko proto. Padariau porą juo
kingų dalykų, porą abejotinų, kaip ir 
kiekvienas jaunas, nepatyręs ir išgąs
dintas žmogus", — savaitraščiui pri
sipažino L. Walesa. 

Pasakodamas apie savo pirmuo
sius kontaktus su komunistiniu sau
gumu 1971 metais, jis prisipažino, jog 
buvo sunkių momentų. 

„Pasakiau jiems, jog Lenkijai 
dirbsiu visada. Nežinau, gal jie mano 
žodžius suprato kaip sutikimą ben
dradarbiauti", — aiškino jis. 

„Rzeczpospolita" antradienį ra
šo, jog šie buvusio prezidento žodžiai 
yra atsakymas premjerui J. Kaczyns-
kiui, kuris interviu tam pačiam sa
vaitraščiui leido suprasti, kad L. Wa-
lesos pavardė gali atsirasti komunis
tinio saugumo bendradarbių sąraše. 

EUROPA 

LONDONAS 
Beveik du trečdaliai britų mano, 

kad Jungtinės Valstijos ir Didžioji 
Britanija padarė klaidą 2003 metais 
įsiverždamos į Iraką, rodo apklausa, 
kurios rezultatai skelbiami antra
dienį. Maždaug 55 proc. britų mano, 
kad šalis dabar yra ne tokia saugi, ir 
tik 5 proc. jaučiasi saugesni po to, kai 
buvo pradėtas JAV vadovaujamas ka
ras Saddam Hussein nušalinti, rodo 
BBC ir ICM apklausa. 29 proc. ap
klaustųjų išreiškė paramą sprendi
mui pradėti šį karą, o 60 proc. sakė, 
kad tai buvo klaida. 

ROMA 
Italų žurnalistas Daniele Mas-

trogiacomo pirmadienį pasakojo, kad 
buvo priverstas stebėti, kaip pagro
bėjai nukerta galvą jo vairuotojui af
ganui. Vairuotojo nužudymą pasmer
kė daugelis šalių. Italijos užsienio 
reikalų ministras Massimo D'Alema 
pavadino tai „barbarišku aktu". 52 
metų D. Mastrogiacomo po savo pa
leidimo interviu Italijos žinaisklaidos 
priemonėms sakė, jog jam buvo suriš
tos rankos ir kojos, jis baiminosi, kad 
bet kurią akimirką gali būti nužudy
tas. Afganistane įkaitu jis buvo laiko
mas dvi savaites. 

VARŠUVA 
Didžiausias lenkų karinis susi

vienijimas „Bumar" galėjo prarasti 
didžiulį kontraktą su Malaizija dėl 
tankų pristatymo — manoma, jog 
kažkas sąmoningai galėjo gadinti 
lenkų techniką, kuri be sutrikimų 
veikė Lenkijoje, bet gedo Malaizijoje, 
rašo dienraštis „Zycie Warszawy". 
Kontraktas su Malaizija buvo suda
rytas dėl 48 tankų PT-91M, šešių 
techninio aptarnavimo šarvuočių, 
penkių pontoninių tiltų ir trijų sunk
vežimių pirkimo už 380 mln. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Rusija įspėjo Iraną, kad netieks 

kuro į Irano Bušehro atominę elek-

ATLANTIC 

trinę, jeigu Tehran nesustabdys ura
no sodrinimo pagal Jungtinių Tautų 
(JT) Saugumo Tarybos reikalavimus, 
pirmadienį pranešė „The New York 
Times". Ultimatumą praėjusią savai
tę pateikė Rusijos saugumo tarybos 
sekretorius Igoris Ivanovas I rano 
atstovo derybose branduoliniais 
klausimais pavaduotojui Ali Hosseini 
Tash. JAV valstybės departamentas 
nekomentavo šio pranešimo. 

ČIKAGA 
JAV karo lauko teismas pirma

dienį 10 metų kalėti nuteisė Ameri
kos kareivį, kurį pripažino kaltu dėl 
trijų sulaikytų irakiečių nužudymo, 
pranešė pareigūnai Fort Campbell. 
Minimi irakiečiai buvo paleisti, j iems 
buvo pasakyta bėgti, o tada jie buvo 
nušauti. 24 metų seržantas Raymond 
Girouard iš Tennessee buvo apkal
tintas dėl tyčinio nužudymo ir kitų 
nusikaltimų, už kuriuos galėjo būt i 
paskirta ir kalėjimo iki gyvos galvos 
bausmė, tačiau jo bylą nagrinėjusi 
karinė prisiekusiųjų komisija penk
tadienį pripažino jį kaltu dėl nužudy
mo per neatsargumą. 

RUSIJA 

ULJANOVSKAJA 
Uljanovskajos anglių šachtoje Si

bire, kur pirmadienį, sprogus metano 
dujoms, žuvo mažiausiai 106 žmonės, 
gelbėtojai antradienį surado vieną 
gyvą šachtininką ir ieško dar keturių 
dingusių žmonių. Kemerovo srities 
gubernatorius Amanas Tulejevas pa
tvirtino, kad šachtoje sprogimo metu 
žuvo Didžiosios Britanijos pilietis. 
Tai didžiausia nelaimė Rusijos šach
tose per daugiau kaip dešimtmetį. 
Gelbėtojams dirbti beveik 300 m gy
lyje trukdo dūmai, dujų sankaupos ir 
įgriuvos, sakė pareigūnai. Nelaimės 
Rusijos šachtose nėra retos, bet Ul
janovskajos kompleksas, esantis Ke
merovo regione, buvo atidarytas tik 
2002 metais. 

MASKVA 
Pietų Rusijoje vienuose senelių 

namuose antradienį per gaisrą žuvo 
mažiausiai 63 žmonės, pranešė Ne
paprastųjų situacijų ministerija. Vie
no žmogaus dar trūksta. Iš viso šiuo
se senelių namuose, esančiuose Ku-
banės regione netoli Juodosios jūros, 
tuo metu, kai kilo gaisras, buvo 97 
žmonės. 

1-800-77S-SEND 
www.atfarticexpresscorp.com 
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Kroviniu gabenimas 
™mem laivu j visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas! 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. 

-JUTiSi 
Automobiliu pirkimas bei 
[siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Small Packages IhicJ 

Smulkiu siuntiniu siuntimas bet 
pristatymas 1 namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78:h Ave Bridgeview, U 60455 Te!. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 

http://www.atfarticexpresscorp.com
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DAR APIE NACIONALINI DIKTANTĄ 
Lietuviai labai gudrus ir išradin

gi žmonės ir mėgsta puoštis sveti
momis plunksnomis. Visad buvo 
žmonių, kuriems maloniau kalbėti 
lenkiškai, rusiškai, vokiškai, ang
liškai, arba nors padabinti kalbą sve
timybėmis. Jiems lietuvių kalba — 
tai kaimiečių kalba. 

Neseniai „Drauge" buvo skelbia
mas „Nacionalinis diktantas". Kas 
tas nacionalinis diktantas? Jį skelbė 
Lietuvos politikai ir net Valstybinė 
(ne nacionalinė) lietuvių kalbos 
komisija. Atrodo, kad labai noriai 
visur pridedamas žodis nacionalinis 
(tautinis, valstybinis). Gal ir Lietuva 
bus nacionalinė? Ar tai mėgdžiojimas 
amerikiečių „national", ar prisimini
mas nacių laikų? 

O toliau — dar gražiau. Litua

nistinių (lietuviškų) mokyklų moky
tojų konferencija (susirinkimas) skel
bė, kad bus paskaita „Kodėl Jonukas 
išsiblaškęs, o Gretutė funkcionuoja 
(veikia) darbingai". Na, jeigu jau 
mokytojai funkcionuoja, diskutuoja, 
tai mes mirtingieji turime tylėti ir 
laukti naujos lietuvių kalbos. 

Ir dar dėl tos „prieškarinės ar 
tarpukario Lietuvos". Ką tai reiškia? 
Ar jau užmiršome, kad Lietuva buvo 
daug metų nepriklausoma? O kaip 
dabar vadiname Lietuvą? Iš tikrųjų, 
tik pagalvokime, ką mes sakome ir 
darome? Dr. J. Meškauskas „Draugo" 
laiškų skyriuje paaiškino, kad nau
doti „tarpukario Lietuva" yra nusi
kaltimas. 

Gerda Česienė 
Downers Grove, IL 

YRA NE VIENAS ĮRAŠAS 
„Draugo" š. m. kovo 13 d. straips

nis „Čikagiškiai kviečiami velykiniui 
apmąstymui" buvo apie kovo 18 d. 
įvyksiančią komp. Teodoro Dubois 
kantatą „Setyni paskutiniai Kristaus 
žodžiai". Straipsnyje teigiama, kad 
„Štai Faustas Strolia kiekvienais 
metais su 'Vyčių' choru paruošdavo šį 
Dubois kūrinj, o Los Angeles parapi
jos choras yra jį net įrašęs". Iš šios 
mano pateiktos citatos reikštų, jei ją 
teisingai suprantu, jog tik pastarasis 
choras, o ne F. Strolios vadovauja
mas, yra paruošęs įrašą. 

Tačiau, kaip yra tekę per daugelį 
metų patirti, buvo kitaip. Būtent, 
Gavėnios laikotarpiu sekmadienio 
rytais, Čikagoje beklausant Anato

lijaus Šluto radijo programos, tekda
vo su giliu įsijautimu išgyventi bei 
apmąstyti kas savaitę transliuojamą 
skirtingą šios kantatos žodį. O tai 
buvo iš, berods, prieš kokius 25 
metus, padaryto įrašo bažnyčioje, 
muzikui Faustui Stroliai vadovaujant 
ir diriguojant jungtiniam „Lietuvos 
Vyčių" St. John Fisher ir St. Barna
bas parapijų chorui kartu su solistais, 
sopranu Praurime Ragiene, tenoru 
Rimu Strimaičiu bei, kuriam šis 
renginys buvo dedikuotas, ilgamečiu 
„Lietuvos Vyčių" Vidurio Amerikos 
apskrities pirmininku, baritonu Al
girdu Braziu ir orkestru. 

Leonidas Ragas 
Itasca, IL 

• » % 

TAIP IR MANIAU 
Taip ir maniau — pirma tėvai 

marijonai pas lenkus perėjo, o dabar 
Danutę Bindokienę iš darbo varo. 

Koks čia šantažas ir kieno čia už 
scenos ranka? D. Bindokienė yra vie
na iš geriausių redaktorių bet kada 
„Drauge" dirbusių. Jos mums yra 
tikra tragedija nustoti. Tokiu žings
niu gali tik susovietinti partizanų ir 

trispalvės priešai džiaugtis. 
Kokia čia penktoji kolona veikia? 

Kieno čia juodas darbas? Kas bus to
liau — baisu pagalvoti. Už tokį 
niekšišką darbą gali ne tik skaitytojų, 
bet ir rėmėjų nustoti. 

Su giliu liūdesiu, 
Karolis (Charles) Ruplėnas 

Chicago, IL 

Susidomėjusi skaičiau Alekso 
Vitkaus atkarpą apie Japoniją. Ne
paprastai stebino ir pasididžiavimo 
verta jo nuostabi drąsa (tiesiog did
vyriškumas) keliauti „ant savęs" po 
kraštą, kuriame praktiškai nesu-
siskalbėsi angliškai, o Tokyo adresai 
kaip labirinte: Nr. 1 šliejasi prie Nr. 
200 ir pan., net taksistai nesusigau
do... 

A. V pasirinko tą kelionę dėl 
anuomet (1982 m.) brangių viešbu
čių. Tokyo visad buvo brangus. Ne
įtikėtina, bet A. V kelionė buvo piges
nė, nei jei jis būtų pirkęs kelionių 
agentūros „package deal" — geriau
sią (kokybe) ir pigiausią. 

Štai pavyzdys: 1972 m. oro linija 
Northwest/Orient (dabar Northwest 
susijungusi su KLM) surengė 19 die
nų kelionę į Japoniją, Hong Kong, 
Singapore, Taiwan ir Bangkok (skry
džiai, viešbučiai, pusryčiai, vakarie
nės, ekskursijos, „kulkos" traukinys, 
persirengusių vyrų spektaklis-teatras 
moterims, arbatėlė, pas geišą, tikra 
(autentiška) vakarienė tipiškame 
japoniškame restorane, kiti rengi
niai, muziejai ir daug daugiau) — vi
sa tai už 1,599 dol. Japonijoje aplan
kėme: Tokyo, Kamakura, Hakone 
(Fuji kalnas), Kyoto, Narą, Hiroshi-
ma, trumpai Osaka. Viešbučiai ge
riausi: Tokyo — Okura, HK-Hilton, 
S-Hyatt, B-Dusi Tani ir pan. 

Okura tąsyk buvo puošnumo 
pavyzdys: įmantrūs sietynai, mar
muro grindys (baltų-juodų kvadra
tinių plytelių vandeny plaukiojo 
kamelijos), dailus fontanėlis, visur 
koridoriuose — gyvos egzotiškos gė
lės. Savo erdviame elegantiškame 
kambaryje ant stalo radome gyvas 
gėles, vaisių krepšį ir karštą arbatą 
(apdengtą), spintoje — chalatus, šle
petes, vonios kambary —visokiau
sios kosmetikos ir net dantų šepetėlį. 
Pusryčiaujant „Orchidėjos" kambary 
stalas buvo padengtas vokiečių Ro-
senthal porcelianu (jie turi savą 
porcelianą). Išvydusi ant durų kam
bario kainą — 135 dol. už naktį paro
džiau draugei Elenai Dovilienei. — 
Žiūrėk, kaip pigiai mes gavome, pri
vačiai keliaudamos eitume į „uba-

AR YRA TEISYBE? 
Mano mama nedrįsta parašyti neprenumeruojame „Draugo". 

Vilija McCarthny 
Orland Park, IL 

Redakcijos pastaba: Taip, Žą
sių, taip pat mielai skaitydavau tą lianykščio slapyvardžiu pasirašydavo 
skyrelį, nors pastaruoju metu mes D. Bindokienė. 

AR „DRAUGAS" TIKRAI LIETUVIŲ DRAUGAS? 

laišką ir paklausti, ar teisybė, kad 
mėgstamo skyriaus „Daržai ir dar
želiai" Žalianykštis yra iš tikrųjų 
Danutė Bindokienė? Aš, prisipažin-

Paskutiniuoju laiku pirmajame 
„Draugo" puslapyje dažnai randa
me išspausdintus nelabai gražius 
straipsnius apie Lietuvą ir lietuvius 
su sensacingomis didelėmis ant
raštėmis. Štai keletas tokių straips
nių temų: „Lietuva — žmogžudžių 
rojus", „Lietuvis —narkotikų ver
slininkas", „Lietuvių vaikai patiria 
daugiausia smurto pasaulyje" ir daug 
kitokių panašių temų. Be abejo, tie 
straipsniai ir informacija gaunami iš 
pačios Lietuvos, bet ar būtina tokias 
„sensacijas" perspausdinti. Nejaugi 

negalima gauti ir gražesnių informa
cijų apie gyvenimą Lietuvoje. Tada 
„Draugas" tikrai vėl taptų lietuvių 
draugas, kaip jis būdavo anksčiau. 

Na, o Putino ar Brazausko nuo
traukos taip pat gana dažnai „puo
šia" pirmąjį „Draugo" puslapį. Kai 
tokie straipsniai ar nuolatinės nuo
traukos vis dar pasirodo „Drauge", 
kyla klausimas, kas iš „Draugo" pa
sidarys po vis dar neišaiškintų redak
cijos pertvarkymų? 

Juozas Baužys 
Orland Park, IL 

gyną". Kiek vėliau Illinois gubernato
rius James Thompson su palyda 
apsistojo Okura viešbutyje. Čikagos 
dienraštis „Chicago Sun-Times" (de
mokratų) davė pylos respublikonų 
politikui, kam jis pasirinko tokį pra
bangų viešbutį, išmesdamas per 
10,000 dol. 

A. V rašo, jog japonai „niekina 
žemesnius už save". Teoriškai (iš 
knygų) skamba vienaip — praktiškai 
vyksta kitaip. Va, 1959 m. sosto įpėdi
nis princas Akihito (dabartinis 125-as 
imperatorius) vedė paprastą pilietę 
Michiko Shoda. O 2004 m. Chrizan
temų (skaistažiedės) sosto princesės 
Sayako su Yoshiki Kuroda (paprastas 
pilietis), Tokyo rotušės miesto pla
nuotoju, sužadėtuves, paskelbtas im
peratoriškų rūmų, Japonija sutiko 
„didžiausiu džiaugsmu ir staigme-
na ... 

Kaip rašo A. V, 1958 m. Japo
nijoje buvo uždrausta prostitucija, o 
1972 m. į Bangkok, Thailand japonai 
būriais, kaip musės prie medaus, 
suskrisdavo, ieškodami „pigios mei
lės". Seniausios pasaulio profesijos 
(Siamo gražuolių) geriausi klientai 
buvo japonai. 

Japonų mandagumas paviršu
tiniškai žvelgiant lyg ir prieštarau
jantis (paradoksalus). Nuolat per-
kimštom Tokyo gatvėm jie skuba 
kaip patrakę, lyg plaukianti. upė 
žmonių srovė, nesidairo, nieko nema
to (priešingai Madride), be jokio jaus
mo (o lietuviams priekaištauja, jog jie 
gatvėse be šypsenos...). Tai supranta
ma. Milžiniškas judėjimas ir greitu
mas (geležinkelio stoties perone net 
pareigūnai padeda „prikimšti" trau
kinio vagonus). Tuo tarpu restorane 
negali atsistebėti jų mandagumu. 
Porelė, praeidama pro pažįstamų sta
lą, sudėjusi rankas, kone „pusvalan
dį" lankstosi sveikindamasi, kol pa
siekia savo stalą. 

Labai žavėjo japonų meilė ir 
rūpestis savo vaikais. Kad juos 
apsaugotų didmiesčio judėjime, visi 
dėvėjo ryškiai oranžines kepures... 
Sayonara! 

Stasė E. Semėnienė 
Baraboo, WI 

MIELI „DRAUGO" BENDRADARBIAI 
IR SKAITYTOJAI 

Dienraštis „Draugas" daugeliui 
lietuvių ne tik vieta, kur keičiamasi 
nuomonėmis, žiniomis lietuviams rū
pimais klausimais Amerikoje, Lietu
voje ir pasaulyje, ne vien medžiaga 
nūdienos smalsumui patenkinti, bet 
ir neišsemiamas lietuvybės, krikš
čioniškos dvasios, valstybingumo 
tvirtinimo bei puoselėjimo šaltinis. 
Metai iš metų „Draugą" skaitau, į jį 
savo godas bei rūpesčius dėl Lietuvos 
rašau, iš jo semiuosi tyro peno savo 
dvasiai. 

Sakoma, kad savo kaime pranašu 
nebūsi. Parašai į vietos laikraščius, į 
kokią aktualiją bandai atkreipti 
valdžių dėmesį, tačiau laukiamo 
poveikio dažniausiai nesulauki. Bet 
štai, kai valdžios tą patį tekstą 
perskaito užsienio laikraštyje, kai 
jame randa dar ir užsienio lietuvių 
pritariančią nuomonę, tuomet ne tik 
išgirsta, bet ir veiksmų imasi. 
Daugeliui Lietuvos publicistų, žur
nalistų, politikų gal todėl toks mielas 
ir reikalingas „Draugas". 

Į ką esu atkreipęs ypatingą dė
mesį: Danutės Bindokienės vedamuo
sius rašinius. Taip ir matau ją viena 

ranka rašančią, o kitą - padėtą ant 
Lietuvos pulso. Ne vienas esu tai 
pastebėjęs; jos vedamuosius per
spausdina mūsų žiniasklaidos prie
monės (pvz., „Bernardinai"). Spėju, 
kad be jos rankos neapseina ir me
džiagos dienraščiui atrinkimas, iš
dėstymas. Viskas, regis, gerai, tik 
reikalai pasisuko „kreivai": dingsta 
Danutės Bindokienės vedamieji, 
pasigirdo, kad ji iš „Draugo" trau
kiasi... O gal atstumiama?.. Kas gi 
nutiko? 

Mes Lietuvoje, suvaryti į sovie
tinius „kolektyvus", priverstinai mo
kyti vienodai galvoti ir kalbėti, kai iš 
jų išsilaisvinom, dažnai nebesusikal-
bam, dar ir rusiškais keiksmažodžiais 
apsišaudom, teismuose dėl įžeistos 
garbės bei orumo bylinėjamės. Žiū
rim su geru pavydu į šviesius, besi
šypsančius tautiečių veidus užsienyje 
ir gėda darosi. Ir atsikvošėjame. Ne
jaugi kažkas panašaus gali nutikti 
tarp užsienio lietuvių? 

Maloniai prašyčiau padėti išsi
vaduoti nuo negeros nuojautos. 

Nuoširdžiai, 
Algimantas Zolubas 
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Kaklaraištis: aprangos detalė 
ir gyvenimo būdas 

Vyrų aprangoje kaklaraištis už
ima ypatingą vietą. Jį ryši valdi
ninkai ir verslininkai, bankininkai ir 
diplomatai. Neryšintis kaklaraiščio 
žmogus parodo, kad yra laisvas ir gali 
elgtis kaip tinkamas. 

Kak la ra i š t i s , k a k l a s k a r ė a r 
pe te l i škė? 

Oficiali vyrų apranga nesuteikia 
didelių galimybių saviraiškai. Kak
laraištis — viena iš nedaugelio vyrų 
garderobo detalių, kuri leidžia pa
brėžti vyro nuotaiką, atkreipti į save 
kitų dėmėsi arba išreikšti ypatingus 
jausmus. Kaklaraištis aplinkiniams 
byloja, kad jo šeimininkas yra kar
jeros žmogus arba priklauso siauram 
prestižinio universiteto abiturientų 
ratui. Nevykusiai parinktas arba net
varkingai užrištas kaklaraištis aki
vaizdžiai rodo prastą šeimininko 
skonį. 

Pastaruoju metu, norėdamos 
sukurti tam tikrą įvaizdį, iš vyrų šią 
aprangos detalę vis dažniau skolinasi 
ir moterys. 

Neryšintis kaklaraiščio žmogus 
pabrėžia laisvą gyvenimo ir elgesio 
stilių, kuris būdingas menininkams, 
rašytojams ir aktoriams. Tačiau ir šie 
žmonės ypatingais atvejais užsiriša 
tam tikrą kaklaraišti — vadinamąją 
kaklaskarę. Peteliškė — būtinas mu
zikantų, kai kurių kitų profesijų 
atstovų aprangos atributas. Pagaliau, 
pakviestas į svečius „be kaklaraiš
čių", jūs iš anksto žinote, kad galėsite 
mėgautis neformalia aplinka, kuri 
nuteikia draugiškam bendravimui. 

Šiuolaikinės formos kaklaraiš-
čiams daugiau kaip šimtas metų, 
tačiau jų pirmtakės ir neabejotinos 
„giminaitės" kaklaskarės buvo popu
liarios daugybę amžių. Kaklaskarių 
atvaizdų buvo rasta Kinijoje. Nu
statyta, kad jas ryšėjo senovės romė
nai 260-209 metais pr. Kristų. Liud
vikas XTV turėjo specialų kaklaskarių 
tiekėją. Manoma, jog dabartinis kak
laraištis atsirado Anglijoje apie 1860 
metus, kai tapo nebemadingos aukš
tos apykaklės ir marškiniai su atver
stomis apykaklėmis. Nuo to laiko ma
da nuolat keitėsi, tad keitėsi ir kak
laraiščių ilgis ir plotis, medžiaga ir 
mazgo surišimo maniera, tačiau iš 
esmės kaklaraištis išliko nepasikei
tęs. 

K a i p i š r i n k t i k a k l a r a i š t i 

* Pagrindinį dėmesį, renkantis 
kaklaraištį, reikėtų atkreipti į me
džiagos kokybę. Itin vertinami šilki
niai, rankų darbo kaklaraiščiai. 

* Daugelyje situacijų reikėtų 
vengti ryškių kaklaraiščių su rė
žiančiais akį piešiniais, paveikslėliais 
arba nepažįstamais mums herbais ir 
simboliais (nes galima atsidurti ne
malonioje padėtyje). Pastaruoju metu 
populiarūs tapo „amerikietiškojo" 
stiliaus kaklaraiščiai — su įstrižomis 
mėlynos ir raudonos spalvos juos
tomis. 

* Prie oficialaus kostiumo tinka 
tamsių atspalvių kaklaraiščiai, deri
nami prie šviesių marškinių. Juodas 
kaklaraištis prie baltų marškinių 
reiškia gedulą ir užuojautą. 

* Standartinio kaklaraiščio ilgis 
turi būti toks, kad truputį pridengtų 
kelnių diržo sagtį. 

S u k a k l a r a i š č i u a r b e j o? 

Pagal ryšimą kaklaraištį vyrus 
galima suskirstyti į tris kategorijas. 

„Aš jo niekada neryšėjau ir ne
ryšėsiu!" Kaip jau supratote, pirma
jai grupei priklauso niekada kak
laraiščių neryšėję vaikinai. Jie nesi
laiko tradicinio supratimo, koks pri
valo būti dalykiškas ir pasitempęs 
vyras. Tarp vyrų, kurie principingai 
atsisako ryšėti kaklaraištį, yra daugy
bė mėgstančių avantiūras žmonių ir 
kūrybingų asmenybių — pradedant 
žurnalistais bei menininkais, bai
giant genialiais programuotojais. Jie 
teigia, jog kilpa ant kaklo slopina 
kūrybinius polėkius ir iniciatyvą. Tai 
impulsyvūs, l inkę į a ts i t ikt inius 
ryšius, seksualūs ir nemėgstantys įsi
pareigoti partnerei vyrai. 

„Aš tavo rankose!" Antrajai kate
gorijai priklauso tie vyrai, kuriems 
kaklaraiščius visada išrenka moterys: 

SKELBIMAI 
— — 

NEKILNOJAMASIS TURTAS PASLAUGOS 

GREIT PARDUODA 
- rg——^ First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

STASYS CONSTRUCTION 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapoiis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane 
Vilma Jarulienė 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St., 

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

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

..soffits", „declcs", „gutters",plokšti ir 
„shingle" stogai; cementas. 

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

ĮVAIRUS 

* Pagyvenusi moteris ieško žmonių 
priežiūros darbo su gyvenimu. Gali 
dirbti 7 dienas. Turi patirtį, rekomen
dacijas, skaniai gamina maistą. Tel. 
708-344-8226. 

Akių ligos 

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

Joliet, IL 60435 
. Tel . 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Vidaus ligos 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. te l . 773-471-3300 

EDMUNDAS VIŽ1NAS, M.DV S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. St 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dantų gydytojai 

DR. J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, M D 
Illinois Pain institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

Eik Grove: 847-718-1212 
www. i l l ino ispain.com 

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

Lietuviams sutvartys dantis už prieinamą kaina. 
Susitarimui kaJbėti angliškai arba fietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 
55 E. VVashlngton, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Chirurgai 

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

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst IL 60126 

630-941-2609 

jaunystėje tai daro mama, o vėliau 
šias atsakingas pareigas perima žmo
na. Tai vyrai, kurie savo gyvenimą 
atiduoda į kitų rankas, tačiau vis dėl
to kartais mėgsta nedrąsiai paprieš
tarauti: „Man atrodo, kad prie gars
tyčių spalvos švarko mėlynas kak
laraištis netinka..." Į tai žmona tvir
tai atsako: „Kaklaraištis turi derėti 
prie kojinių. Tik pasižiūrėk, kokios 
spalvos tavo kojinės!" Kadangi jis 
mūvi mėlynos spalvos kojines, tai 
greitai nusiramina. Šios kategorijos 
vyrai arba ilgai neveda ir gyvena su 
mama, arba, atvirkščiai, tuokiasi 
labai anksti, tačiau būtinai veda dė
mesingą ir motiniškai rūpestingą 
moterį. Jie mėgsta švelnumą ir leng
vai pasiduoda auklėjimui. 

Jie visuomet dedasi tikrais vy
rais, tačiau tik žmona, parenkanti 
jiems kaklaraišti, žino, koks šis žmo
gus yra iš tikrųjų. Ištikus vidutinio 
amžiaus krizei, dažnai ..perbėga" į 
pirmąją vyrų kategoriją ir kak
laraiščio bei kostiumų kategoriškai 
atsisako, nes ima domėtis futbolu ir 
vilkėti jaunimui skirtus drabužius. 

„Netrukdyk, aš pats!" Trečiajai 
kategorijai priklausantys vyrai kak
laraiščius visuomet renkasi patys. Jie 
gali turėti visą kaklaraiščių kolekciją 
arba nusipirkti vieną vieninteli kak
laraišti, kur} užsiriš gal tik porą 
kartų gyvenime, o vėliau išmes. Ta
čiau toks vyras vis tiek išliks neprik
lausomas, valingas ir sugebantis rasti 
kompromisą. Jis prisipažįsta meilėje 

tik tai moteriai, kurią ruošiasi vesti. 
Iškilus būtinybei, šeima toks žmogus 
tikrai pasirūpins. 

Vyrą paž ins i p a g a l 
k a k l a r a i š t i 

* Ryškius vienspalvius kak
laraiščius renkasi linksmi, komu
nikabilūs vaikinai. 

* Tamsių atspalvių mėgėjas — 
konservatyvus ir geras tėvas. 

* Mėgstantis palmių ir kitokius 
egzotinius vaizdus vyras — dvilypė, 
sudėtinga ir paslaptinga asmenybė, 
ne tokia, kaip atrodo iš pirmo žvil
gsnio. 

* Kaklaraištis su krokodilais ar
ba Peliuku Mikiu rodo, jog šeimi
ninkas šitaip bando patenkinti troš
kimą išreikšti savo žaismingumą. 
Juk įprastame gyvenime jis yra 
priverstas užgniaužti savo jausmus ir 
valdytis. 

* Laužytos linijos ir abstrakčios 
figūros rodo, kad tokio kaklaraiščio 
savininkas — neeilinė, kartais ciniš
ka asmenybė. 

* Įstrižos juostelės kaklaraištyje 
reiškia, vyras siekia karjeros. 

* Languotą kaklaraišti renkasi 
patikimi, turintys puikų humoro 
jausmą, švelnios sielos šeimos vyrai. 

* Mirguliuojančių spalvų su 
blankiomis dėmėmis kaklaraiščius 
mėgsta j depresiją linkę stipriosios 
lyties atstovai. 

Alfa.lt 

SKELBIMAI 

ĮVAIRUS 

* Pirksiu darbą lietuvių, lenkų, rusų 
šeimoje. Dirbu su visomis aparatūromis 
su sunkiais ligoniais. Labai geros 
rekomendacijos. Tel. 773-396-9232. 

* Moteris, turinti patirties, rekomenda
cijas, ieško darbo su vaikais ar pagyve
nusiais žmonėmis. Tel. 708-691-1906. 

* Vyras ieško darbo prižiūrint pagy
venusius žmones. Anglų kalba, automo

bilis, rekomendacijos. Tel. 773-344-
8829. 

* 39 m. moteris ieško darbo prižiūrint 
senelius su grįžimu namo. Tel. 708-691-
8650. 

* Šeima ieško įstaigų valymo vakarais 
pietiniuose rajonuose. Tel. 708-691-
8650. 

S k e l b i m ų skyr iaus t e l . 1 ~773-5SS~9SOO 

http://www.illinoispain.com
http://Alfa.lt
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Priešvelykinis susikaupimas Ateitininkų namuose 
Jau daug metų Ateitininkų namų 

valdyba su Akademikų skautų sąjū
džio nariais ruošia dvasinius prieš-

• velykinius suskaupimus. Artėjant Šv. 
Velykoms, laikas pagalvoti, kodėl 
mes negyvensime amžinai. Turime 
pagalvoti apie pasaulį po mirties. 
Kiekvienas nejudantis daiktas apsi-
neša dulkėmis. Dievo kūrinys — žmo
gus — taip pat gyvenimo eigoje nutols
ta nuo savo Kūrėjo. Artėjant Kristaus 
prisikėlimo šventei, ir mums laikas 
pagalvoti apie mūsų prisikėlimą, nu
sikratymą „dulkių", kurios atskiria 
mus nuo Dievo. Š. m. vasario 17 d. 
susikaupimą vedė kun. Kęstutis Ke
valas, atvykęs iš Putnam vienuolyno, 
kuriame jis eina dvasios vadovo pa
reigas. 

Susirinkusius pasveikino nuošir
di ateitininkijos darbuotoja Gražina 
Kamantienė, pakviesdama Valeriją 
-Čepaitienę uždegti žvakę, simbolizuo
jančią Kristaus šviesą, skleidžiamą 
tarp dalyvių. 

Kun. Kęstutis Kevalas padėkojo 
už pakvietimą šį susikaupimą vesti ir 
kartu pabrėžė, kad bandys klausytojų 
nenuvilti. Pašnekesius suskirstė į ke
turias temas - konferencijas. 

Pirmojoje konferencijoje buvo 
kalbama apie maldos reikšmę mūsų 
gyvenime. Mes, tikintieji, pripažįsta
me, kad reikia melstis, bet sunkiai 
atrandame tam laiko. Toks galvoji
mas mus tolina nuo Dievo. Dievas 

nereikalauja ilgų maldų, bet jam rei
kia nuoširdžių maldų. Maldos geru
mas nepriklauso nuo žodžių gausu
mo, bet nuo jų nuoširdumo. Apaštalai 
paprašė Jėzaus, kad Jis išmokytų 
juos. melstis. Jėzus jiems sukalbėjo 
„Tėve mūsų", kurioje buvo viskas, 
kas Dievui tiko. Atkreiptinas dėme
sys į fariziejaus ir muitininko maldas. 
Vienas gyrėsi savo įnašu, o muiti
ninkas mušėsi krūtinę ir gailėjosi 
padaręs nusikaltimus Dievui ir savo 
žmonėms. Muitininkas buvo išteisin
tas, nes jis meldėsi iš širdies. Malda 
yra pabuvimas su Dievu. Kun. Kęs
tutis Kevalas kvietė dalyvius surasti 
laiko nors ir trumpam pokalbiui su 
Dievu. Nueiti anksčiau į Dievo namus 
ir ramybėje pamąstyti apie pasaulio 
kūrėją ir Jo nuveiktus darbus — 
„Viešpatie, didybės Dieve, esantis 
kiekvienoje vietoje, ir stebintis mūsų 
darbus, atleisk man ir stiprink mane 
sunkumuose ar abejonėse". 

Antroje konferencijoje buvo kal
bama apie Švento rašto pažinimą. 
Seniau mažai buvo raginama domėtis 
Šventuoju raštu. Gal buvo galvota, 
kad skaitytojai nesupras parašytų 
minčių, skaitant šventąjį testamen
tą. Šventas raštas yra Dievo išgyve
nimo istorija ir kartu mokslo pask
leistų žinių šaltinis. Šventas raštas 
susideda iš dviejų — Senojo ir Nau
jojo — testamentų. Iš tikrųjų, „Die
vas visais laikais buvo ir yra meilė". 

Jonuko Petraičio piešinys. 

Senasis testamentas yra Dievo 
išrinktos tautos gyvenimo istorija, 
parodanti, kaip jie šimtmečių bėgyje 
išlaikė vįeno Dievo garbinimą. Nau
jasis testamentas yra paties Jėzaus 
Kristaus paskelbtas mokslas su nu
rodymais, kaip mes turime gyventi, 
kad taptume tikraisiais Jo mokiniais. 

Kun. Kęstutis Kevalas savo pra
nešime ragino klausytojus rasti laiko 
dažniau skaityti Šventąjį raštą, ku
riame yra daug išminties ir nurody
mų, kaip priartėti prie mylinčio Die
vo. Skirkite bent penkiolika minučių 
per dieną ir nepajusite, kaip perskai
tysite visą Šventąjį raštą. 

Trečioje konferencijoe buvo kal
bama apie Kristaus kančią ir mūsų 
išganymą. Kalbant apie Kristaus 
kančią, daugeliui kyla klausimas, 
kodėl Kristus kentėjo? Kodėl leidosi 
nukryžiuojamas? Tai yra Dievo — 
žmogaus paslaptis, teologiškai sun
kiai suprantama. Taip pat iškyla 
klausimas, kodėl pasaulyje tiek daug 
kančių? Atrodo, kad Dievas siunčia 
kančias, norėdamas žmoniją nubausti 
dėl jų negerumo. Bet mes taip pat ži
nome, kad Dievas yra meilė, lau
kiantis, kad mes pas Jį sugrįžtume. 
Cia yra dieviškoji paslaptis, ir mes ne
turime bijoti šio klausimo. Kristus 
mirė, kad mes gyventume amžiną gy
venimą. Jis išlaisvino žmoniją nuo 
mirties, suteikdamas amžiną gyveni
mą. Kristus, mirdamas ant kryžiaus, 
taip pat parodė, kad kiekvienas po 
mirties gali tapti šventuoju, jeigu tik 
parodys norą būti su Juo ir atsikratys 
egoizmo, savimeilės ir prisirišimo 
prie žemiško gyvenimo. 

Prisimintas Kristaus pasakymas 
latrui, kabančiam kartu su Kristumi: 
„Sakau tau, kad dar šiandien tu būsi 
su manimi rojuje". Tas rodo, kad Die
vas yra meilė ir jis nori matyti visus 
danguje, tik reikia Jo paprašyti. Kū
rėjas visiems davė laisvą valią ir nie
ko prievarta neima į dangaus kara
lystę. 

Ketvirtas pašnekesys buvo skir
tas susitaikymo liturgijos klausi
mams. Dievas yra begalinė meilė. 
Žmonija, nerasdama laiko savo klaidų 
apmąstyti, metai iš metų tolsta nuo 
kūrėjo, nes galvoja, kad Jis jiems ne
atleis. Gerasis Ganytojas pats eina 
ieškoti, „siųsdamas signalus" ir jeigu 

Kari VVurm. Jėzaus širdis. 
asmuo supranta „signalus" ir išpa
žįsta kunigui savo nedėkingumą, 
Kristus paima ant savo rankų ir 
„neša" į Dievo karalystę. Susitaiky
mo liturgija yra pasaulio Kūrėjo atsi
prašymas ir kartu noras būti Jo glo
boje. 

Tarp konferencijų buvo trumpos 
pertraukėlės, suteikiant galimybę 
apgalvoti išgirstas mintis. Nors paš
nekesiai tęsėsi nuo ryto iki pava
karių, jie neprailgo, nes kun. Kęstutis 
Kevalas mokėjo klausytojus sudomin
ti. Pašnekesių metu buvo giedamos 
Gavėnios giesmės. Dalyviai galėjo da
lyvauti susitaikymo sakramente — 
atlikti išpažintį. Išpažintis klausė ku
nigai: Kęstutis Kevalas ir Antanas 
Gražulis, atvykęs iš Čikagos. Išpa
žinčių metu buvo kalbamas rožinis. 

Atlikus susitaikymą su pasaulio 
Kūrėju, buvo atnašaujamos šv. Mišios, 
tarta padėka už suteiktas dvasines 
malones. 

Dalyviai yra dėkingi Ateitininkų 
namų valdybai ir Akademiniam skau
tų sąjūdžiui už priešvelykinio dvasi
nio susikaupimo suorganizavimą bei 
parodytą rūpestį dalyviams. Gražina 
Kamantienė dalyvių vardu dėkojo 
kunigams: Kęstučiui Kevalui už ve
dimą įspūdingų konferencijų, o Anta
nui Gražuliui už talkininkavimą. 
Nuoširdi padėka visiems dalyviams, 
skyrusiems šeštadienį maldai. Vedan
čioji palinkėjo visiems džiaugsmingų 
Kristaus prisikėlimo švenčių. 

Antanas Paužuolis 

LIETUVOS DUKTERYS 
KVIEČIA Į IŠPARDAVIMĄ 

Konferencija „Šiuolaikinės 
lietuvių migracijos ypatumai" 

Dienos, valandos, metai ritasi 
kaip tie akmenėliai nuo laiko kalno, 
kaskart vis greičiau. Atrodo tik spė
jome palydėti žiemą, jau čia pat Ve
lykos. Tai pavasario šventė, prisikė
limo šventė, kurią pagal tradiciją vi
suomet iškilmingai ir pamaldžiai 
švenčiame. 

Tam ruošiasi ir Lietuvos duk
terys, kaip ir kasmet, darančios 
velykinių margučių, pyragų ir visokių 
kitokių skanumynų išpardavimą. 
Tikslas to ruošimo — vis tas pats: 
vargo pasaulyje mažinimui. Tai kilni 
ir graži tradicija. Ir nors metams 
bėgant, tai daryti darosi vis sunkiau 
(mažėja ruošėjų gretos, silpnėja jė
gos), tačiau vis dar bandome nepasi
duoti, o vėliau bus taip, kaip Dievulis 
duos. 

Tad kviečiame visus mūsų 
rėmėjus, neapvilti mūsų. Mes padėsi

me jums ne tik papuošti stalus, bet ir 
juos skaniu maistu paįvairinti. 

Viskas vyksta sena tvarka. Atėję 
bus pavaišinti kava ir pyragaičiais, 
galės praleisti keletą jaukių valan
dėlių, o mielos sesės, draugijos narės, 
prašomos atnešti savo skaniai iškep
tus pyragus, tortus, margučius, kad į 
gerų darbų krepšelį galėtume įdėti 
dar vieną „darbelį". 

Išpardavimas vyks šių metų ba
landžio 5 d., Didįjį Ketvirtadienį, nuo 
8 vai. ryto. Atnešti pyragus galima 
trečiadienį nuo 10 vai. r. arba ketvir
tadienio ryte į draugijos namelius, 
2735 W. 71th Street, Chicago. Tel. 
pasiteiravimui: 773-925-3211. 

Naudodamiesi proga, sveikiname 
visus ir visas bičiulius/les su Šv. 
Velykomis. Lauksime visų aeinant. 

Irena Gelažienė 

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL 773-585-9500 

Lietuvių išeivijos institutas š.m. 
balandžio 24 d. rengia konferenciją 
„Šiuolaikinės lietuvių migracijos ypa
tumai". Konferencija vyks Kaune, 
Vytauto Didžiojo universitete. 

Šiandieninė lietuvių emigracija 
— dinamiško ir įvairialypio mo
derniosios tarptautinės migracijos 
proceso dalis. Todėl šiuolaikiniai lie
tuvių migracijos ypatumai nėra nauji, 
jie įsišakniję istoriniuose santykiuose 
ir susiformavę sąveikaujant politi
niams, demografiniams, socioekono-
miniams, geografiniams ir kultūri
niams faktoriams. Iš to kyla migraci
jos reiškinio apibrėžimo ir sutarčių 
problemos, nes migracija paliečia ir 
Lietuvos, ir kitų, migrantus siun
čiančių ar priimančių, valstybių vi
suomenes. Kaip lietuvių nacionali
niai naratyvai šiandien apibūdina 
migracijos kultūrą, istoriją, įstaty
mus? Kokia ji, lietuvių migracija, ko
kie jos ypatumai? 

Konferencijoje siekiama tyrinėti 

ir svarstyti šiuolaikinės lietuvių 
migracijos reiškinį tarpdisciplininiu 
požiūriu, aptarti ekonominius, so
cialinius, demografinius, politinius 
tarptautinio mobilumo aspektus tiek 
teoriniu, tiek ir empiriniu lygmeni
mis, išryškinti tautinio tapatumo 
problemas migracijos procese. 

Kviečiami dalyvauti įvairių sričių 
mokslininkai ir tyrinėtojai, besido
mintys ir studijuojantys lietuvių mig
racijos problemas. Pranešimų truk
mė 15 min. Geriausius pranešimus 
numatome publikuoti. 

Pranešimų santraukas (iki 700 
spaudos ženklų) ir užpildytą anketą 
siųsti konferencijos koordinatoriams: 
Daiva Kuzmickaitė: 

d.kuzmickaite@pmdi.vdu.l 
Giedrius Janauskas: 

g.janau8kas@hmf.vdu.lt 

Lietuvių išeivijos 
instituto inf. 

mailto:g.janau8kas@hmf.vdu.lt
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A t A 
ALDONAI ŠALNAITEI 

RUNKAUSKIENEI 
toli Lietuvoje mirus, jos broliui dr. JONUI ŠALNAI ir 

jo žmonai JANINAI bei jų šeimai reiškia gilią užuojautą 
ir kartu liūdi bendro likimo draugai 

Marytė ir Kazys Ambrozaičiai 
Severiną ir Nardis Juškai 

Aldona ir Mindaugas Klygiai 
Roma ir Viktoras Masčiai 
Aldona ir Vytautas Urbai 

Danguolė ir Aleksas Vitkai 
Birutė ir Liudas Vanagai 

A u k o s „ D a i n a v o s " J a u n i m o s t o v y k l a i 
2006.01.01 — 2006.12.31 

$300 
$250 

$200 

$176 
$175 

$120 
$100 

$2,500 Nicklin Mathew ir Lina, Damušių šeimos narių vardu. 
$750 Damušienė Jadvyga ($3,000). 

Kuprys Saulius ir Roma ($600), Underys Vitas ir Taura ($1,000). 
Penkiūnas Vytautas ir Birutė ($1,900), Vygantas Mindaugas ir Austė 
($10,000). 
Balanda Gediminas ($4,400), Kuprytė Vida ($600), Matvekas Rimas 
ir Vilija, Polikaitis Darius ir Lidija ($1,650). 
Girniuvienė Birutė ($300). 
Skiotys Edvardas ir Zuzana ($1,100). 

$170 Čyvas Vitas ($815). 
$125 Zarankaitė Nata ($300). 

Vaišnys Juozas ir Elona ($1,000). 
Baršketienė Eugenija ($600), Čepulis Algis ir Roma ($2,200), Juo-
zevičienė Aldona ($1,455), Kazlauskas Petras ir Irena ($310), Kriau
čiūnas Kazimieras ir Eugenija ($553), Lelis Vacius ir Ada ($1,700), 
Nakas Jonas ir Kristina ($1,600), Pakalniškis Aloyzas ir Daina 
($1,650), Paronetto-Bražėnas Nijolė ($890), Paškonis Kazys ir Da
nutė ($2,525), Paškonytė Teresė ($900), Petrulis Algis ir Kathy 
($700), Petrulis Saulius ir Lori ($110), Petulis Vytautas, Jr. ($400), 
Razgaitis Kazys ir Violeta ($600), Rimkus Kazimieras ($1,453), Sa
dauskas Linas ir Dalia ($1,750), Sidrys Linas ir Rima ($7,800), Vala
vičius Antanas ir Viktorija ($2,000), Venclovienė Rita ($850), Zaran-
ka Gintas ir Audra ($200), Zaranka Pranas ir Julija ($1,100). 
Kamantas Vytautas ir Gražina ($500). 
Abriani Jerry ir Danutė ($450), At-kų Send S-gos Detroito sk. ($600) 
Barzdukas Arvydas ir Daiva ($750), Bauža Tadas ir Genovaitė 
($600), Baužys Juozas ir Ona ($1,125), kun. Čyvas Matas ($2,650), 
Cyvienė Birutė ($4,193), Draugelis Arūnas ir Irena ($500), Kaspe
ravičius Juozas ir Birutė ($400), Kazlauskienė Stasė ($320), Musonis 
Vytautas ir Genovaitė ($1,425), Naudžiuvienė Aldona ($770), Ringus 
Julius ir Lidija ($378), Rušėnienė Ona ($250), Sidrys Rimvydas 
($1,900), Underienė Aldona ($255), Vai Vito ir Regina ($615). 
Doveinis Juozas ir Danutė ($570). 
Čiurlionis J. B., Vasaris Jonas ir Birutė ($340), Viskantaitė Viktoria. 
Abarius Mykolas ir Ona ($300), Aleksa Petras ir Laima ($325), Gied
raitienė Aniceta ($560), Kaunas Ferdinandas ir Vanda ($1,075), Ra-
dzė Vytautas ir Zita ($170), Ražauskienė Rožė ($1,340) ($320), Var-
dienė Nįjolė($370). 
Gruzdys Vitoldas ir Vanda ($320), Vardienė Nyolė ($370). 
Totoraitienė Ada ($250). 

Jaunųjų Ateitininkų sąjunga, rūpindamasi Dainavos Jaunimo stovyk
los dabartimi ir ateitimi bei įvertindama šios stovyklos reikšmę jaunimui, 
paskyrė $35,000 auka, kaip ilgalaikį investavimą, kuris augtų ir, reikalui 
esant, su Sąjungos pritarimu, būtų panaudotas Dainavos Jaunimo stovyklos 
reikalams. 

„Dainavos" stovyklos taryba labai nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams. 
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Margumynai 
-...—. 

Pabandyk perkalbėti Keskineną! 
Aistra bendrauti mobiliuoju tele

fonu suomiui Vesui Keskinenui iš 
Tiusio miestelio brangiai kainuoja. 

Tačiau jis pelnytai gali didžiuotis 
savo telefono sąskaitomis: šalyje 
niekas kitas už mobiliojo telefono 
sąskaitas nemoka daugiau už jį. 

Vien praėjusiais metais ponas 
Keskinenas, nedidelės parduotuvės 
savininkas, mobiliajam ryšiui pa
aukojo daugiau kaip 21 tūkstantį 
eurų. 

Apskaičiuota, kad per metus jis 
skambino daugiau kaip tūkstantį 
kartų ir išsiuntė beveik 20 tūkstančių 

trumpųjų SMS žinučių. 
Tokia mobiliojo plepio statistika 

nė kiek neglumina. Kaip juokauja 
pats Keskinenas, jo telefonas susi
laukė dar daugiau skambučių ir SMS 
žinučių. 

Vyras nepaleidžia telefono iš 
rankų 7 valandas per parą - ir vis 
vien daugelis skambučių lieka be 
atsako. 

Net su žurnalistais, kurie nus
prendė pakalbinti rekordininką, jis 
bendravo trumposiomis žinutėmis. 

ELTA 

Pranešame giminėms ir draugams, kad sulaukusi 93-čio gimta
dienio, apleido šį pasaulį 2007 m. kovo 16 d. 

• A t A 
STASĖ BUMELYTĖ 

JUCEVIČIENĖ JUČAS 
Gyveno Hot Springs, Arkansas. Anksčiau gyveno Chicago, IL. 
Gimė Lietuvoje. Kaune baigė mokytojų seminariją. 

. Buvo ištekėjusi už Aleksandro Jucevičiaus Jučo. Jie gražiai 
užaugino 7 vaikus. Jos vyras Aleksandras ir duktė Jū ra t ė Bukaus
kienė apleido šį pasaulį prieš ją. 

Liūdesyje liko: 3 sūnūs Kastytis Jučas MD (Maureen), Chicago, 
IL; Valdas Jučas (Rima), Hot Springs, AR; Jaunius Jučas MD (Ro-
byn), EI Dorado, AR; žentas Kazys Bukauskas, Hot Springs, AR; 
trys dukterys Vida Jucas-Rezlaff (Merlin) Norman, AR; Diana Ju
čas MD (Srin Vasan MD), EI Dorado, AR ir Rasa Jucas-Giliean 
(Jack), Little Rock, AR; liūdi 15 anūkų ir 9 proanūkiai. 

A. a. Stasė buvo palaidota šalia savo vyro Calvary kapinėse. 
Vietoj gėlių šeima pageidautų aukoti Lithuanian Freedom 

Through Education Found Inc. c/o Liuda Avižonis 25802 Prairie-
stone Dr., Lagūna Hills, CA 92653 arba Jūsų mėgstamai labdaros 
organizacijai. 

A t A 
VYTAUTAS ALEKSANDRAS 

LINARTAS 
-

Mirė 2007 m. kovo 18 d., sulaukęs 89 m. 
Gimė Lietuvoje. Gyveno ir mirė Las Vegas, Nevada. 
Buvo atsargos leitenantas, priklausė Vytauto Didžiojo univer

siteto studentų „Jūra" korporacijai. Pirmosios Rusijos komunistų 
okupacijos metais priklausė Lietuvos Aktyvistų frontui ir buvo 
aktyvus 1941 m. birželio mėn. sukilimo dalyvis. Vokietijos nac^ų 
okupacijos metu priklausė Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungai. 
Gyveno prie-miestyje. Išėjęs į pensiją persikėlė į Harbert, Michigan. 
Paskutiniais metais gyveno su dukros šeima Las Vegas, NV 

Liūdesyje liko: dukra Vida, gyvenanti Las Vegas, vaikaitis Ste-
ven, gyvenantis Čikagoje, visi artimesnieji giminaičiai, Daukų ir Li-
nartų šeimos gyvena Australijoje, kiti Lietuvoje. 

A.a. Vytautas bus pašarvotas trečiadienį, kovo 21d . nuo 2 v.p.p. 
iki 7 vai. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave., (arti Derby Rd.), Lemont. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 22 d. 9:30 vai. ryto Petkus 
v 

Lemont laidojimo namuose. Sv. Mišios bus aukojamos 10 vai. ryto 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv. Mišių a.a. Vytautas 
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdusi še ima 
» 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, Tel: 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A t A 

JUOZAS KARKLYS 

DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

A t A 
ELVYRA KARKLIENĖ 

Pagerbiant ata Juozo ir Elvyros atminimą, šv. Mšios už Jų sielas 
bus atnašaujamos šeštadienį, kovo 31 d., 4 vai. po pietų Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marąuette Park. 

Prašom gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir 
prisiminti Juos maldoje. 

Ž m o n a J u l i j a 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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APYLINKĖSE 

•Kun. Algirdas Paliokas, SJ, nuo 
kovo 12 d. vieši Čikagoje. Buvęs Pal. 
«J. Matulaičio misijos kapelionas pra
ves rekolekcijas jėzuitų koplyčioje Či
kagoje, Cleveland ir Lemonto misijo
je. Kunigas svečiuosis iki balandžio 2 d. 
Kovo 29-31 dienomis Gavėnios reko
lekcijas Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijoje praves kun. Algirdas 
Paliokas. Rekolekcijų pokalbiai per 
Mišias — 8 vai. r ir 7 vai. v. Išpažin
čių bus klausomasi prieš ir po šv. Mišių. 

• K u n . Antanas Gražulis ir orga
nizatoriai praneša apie Gavėnios 
renginius Jėzuitų koplyčioje (2345 W. 
56th S t , Chicago, IL 60636). Kovo 24 
d., šeštadienį, 8:30 vai. r. — 1 vai. p.p. 
Gavėnios susikaupimas mokslei
viams — Susitaikymo pamaldos. 4 vai. 
p.p. — Susitaikymo pamaldos ir šv. 
Mišios. Kovo 25 d., sekmadienį, nuo 9 
vai. r. — išpažinčių klausymas. 10:30 
vai. r. Po pamaldų bus giedami Že
maičių kalnai. Kviečiame giedoti že
maičius ir ne žemaičius. Po giedojimo 
— vaišės Jaunimo centro kavinėje. 
Vaišes ruošia restoranas „Magnolia". 
Susikaupimo ir susitaikymo pamal
doms vadovaus kun. Algirdas 
Paliokas, SJ. Tel. pasiteiravimui: 773-
737-8400. 

• E s a t e s ta tybininkas? Vairuoto
jas? Kamuoja stuburo skausmai? O gal 
esate namų šeimininkė ar senelių 
slaugė? Jus vargina aukštas kraujo 
spaudimas? Atsakymo, kaip išvengti 
šių bėdų, sulauksite kovo 25 d. 12:30 
vai. p.p. po šv. Mišių Pasaulio lietuvių 
centre, 14911 127th Street, Lemont. 
Įdomi paskaita apie sveikatą sudo
mins jauną ir pagyvenusį. Pabuvoję 
paskaitoje, rasite būdą, kaip sau pa
dėti. Įėjmas nemokamas. Visi laukia
mi. 

• V i s u s muzikos i r y p a č ope r in io 
dainavimo mylėtojus kviečiame į „The 
Harris Theater for Music and Dan-
ce", įsikūrusį Millenium Park, 205 E. 
Randalph Dr. Kovo 28, 30, ba-landžio 
1, 5 ir 7 dienomis čia dainuos jaunas 
dainininkas iš Lietuvos Ed-mundas 
Seilius. Jis atliks Eurimaco partiją 
Claudio Monteverdi operoje „The 
Return of Ulysses". Spektaklių 
pradžia — 7:30 vai. v., balandžio 1 d. 
(sekmadienį) — 3 vai. p.p. Tel. pasitei
ravimui: 312-704-8417. Bilietus galite 
įsigyti: www.chicagooperatheater.org 

• K o v o 30 d. Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, vyks Irenos Saparnie-
nės parodos „Verbos ir spalvos ant 
šilko" atidarymas. Pradžia 7:30 vai. v. 
Atidaryme dalyvaus autorė. Maloniai 
kviečiame dalyvauti. 

•Skulptor iaus Ramojaus Mozo-
liausko skulptūra „Marija — Lietuvos 

laukų karalienė" bus pašventinta kun. 
Algirdo Palioko, SJ, balandžio 1 d., sek
madienį, po 11 vai. r. šv. Mišių Palai
mintojo J. Matulaičio misijoje, Lemon-
te. Kviečiame dalyvauti šioje šventėje. 

• V e r b ų sekmadieni , balandžio 1 
d., 2 vai. p.p. visus klasikinės muzi
kos gerbėjus maloniai kviečiame į sak
ralinės muzikos koncertą Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio misijoje. Skam
bės baroko epochos kompozitorių J. 
S. Bach, G. F. Handel, A. Vivaldi, V 
Lubeck ir kt. kompozitorių kūriniai, 
kuriuos atliks vargonininkė Solveiga 
Palionienė, solistai: Genovaitė Bigeny-
tė, Nida Grigalavičiūtė ir Linas Sprin-
dys, pri tariant instrumentalistams: 
Dainorai Petkevičiūtei, Jenifer Roo-
ney, Mar tha Cavender ir Paul Se-
manic. Rengia LB Lemonto apylinkė. 

• B a l a n d ž i o 1 d., Verbų sekma
dienį, po 10:30 vai. r. šv. Mišių jėzuitų 
koplyčioje visi kviečiami į Jaunimo 
centro kavinę. Moterų klubo geriau
sios šeimininkės ruošia tradicinius 
priešvelykinius pusryčius. Bus gau
sus pasirinkimas skanių maisto pa
tiekalų, meniškai išmargintų margu
čių. Visi laukiami. Apsilankymu pa-
remsite Jaunimo centrą. 

• Z i o n o l ietuvių l iuteronų bažny
čia ir kun. Valdas Aušra kviečia visus 
kar tu švęsti Didžiąją savaitę ir Vely
kas. Pamaldos vyks: balandžio 5 d., 
ketvirtadienį, 6:30 vai. v. — Vakaro 
pamaldos anglų kalba; balandžio 6 d., 
penktadienį, 5 vai. p.p. pamaldos lie
tuvių kalba su šv. Vakariene; 6:30 vai. 
v. — Tamsos (Tenebrae) pamaldos; 
balandžio 8 d., sekmadienį, — Vely
kos: 8 vai. r. — Prisikėlimo pamaldos. 
Giedos parapijos mišrus choras ir so
listai. Po pamaldų visi kviečiami Ve
lykiniams pusryčiams parapijos salė
je. 11 vai. r. — Velykinės pamaldos 
lietuvių kalba.Visi maloniai kviečia
mi dalyvauti. Mūsų adresas: 9000 S. 
Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453. 
Tel. pasiteiravimui: 708-422-1433. 
EI. paštas: 

zionlithlutheran@aol.com 

• L i e t u v o s dukterys Velykų proga 
š. m. balandžio 5 d. nuo 8 vai. r. ruošia 
velykinių pyragų ir margučių išparda
vimą nameliuose, 2735 W. 71st. Street, 
Chicago, IL 60629. Maloniai kviečiame 
pirkėjus atvykti į namelius ir nusipirkti 
maisto Velykoms. Laukiame visų. 

•L i tuan i s t in ių mokyklų mokytojų 
dėmesiui. Dėl šiais metais Lietuvoje 
vykstančios dainų šventės, pakeistas 
mokytojų tobulinimosi kursų laikas. 
Kursai Dainavoje šiais metais vyks 
birželio 24 - liepos 1 dienomis. Tel. 
pasiteiravimui: 630-435-6349 (Aud
ronė Elvikienė) arba e-paštas: 

audronee@gmail.com 

John Stankūnas, Cos Cob, CT, už kalėdinių sveikinimų rinkinėlį 
atsiuntė „Draugui" 50 dol. auką. Dėkojame! 

L. Puodžiukas, gyv. Melrose Park, IL, kar tu su prenumeratos 
pratęsimo mokesčiu atsiuntė tikrai dosnią — 135 dol. auką „Draugui". 
Širdingas ačiū! 

L A. Raulinaitis , Glendale, CA, už kalėdinių sveikinimų rinkinėlį 
atsiuntė „Draugui" 50 dol. auką. Labai ačiū! 

Kazys Gricius iš Santa Monica, C A, parėmė „Draugo" leidybą 50 
dol. auka. Ačiū! 

„Draugo" knygynėlyje 

Artėja Velykos. Norite pasveikinti draugus, pažįstamus? Galite nusiųsti 
Jiems gražią atvfrute. „Draugo" knygynėlyje gaiite išsirinkti Jums la
biausiai patikusią. Jų čia - tikrai didelis pasirinkimas. 
Atviruko su voku kaina — t dol. 

„Draugo" knygynėlio adresas: 4545 W. 63th Street Chicago. I I 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

Skautų organizuotoje Kaziuko mugėje Lemonte apsilankė ne tik pavieniai 
asmenys. Pasidairyti, pamatyti kitus, nusipirkti riestainių žmonės ėjo 
šeimomis. Indrė Tijūnėiienė Kaziuko mugėje sutiko gražią Audriaus ir I I -
mos Gudanavičių šeimą, i mugę atėjusius su dukryte Goda, kuriuos ir nufo
tografavo. 

Skelbimai 

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 8:30 v.r. iki 6 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www.johngibaitis.com 

A d v o k a t a s 
VYTENIS LIETUVNINKAS 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

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

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel . 773 -582 -4500 
Valandos pagal susitarimą 
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SKELBIMU SKYRIAUS 
TEL. 773-S85-^SOO 

Tai Jūsų laikraštis! 

T H E L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E D A I L V 
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