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R. Motuzas: Norėčiau, kad Lietuva 
daugiau pasimokytų iš Švedijos 

Ambasadorius Motuzas su žmona Laimute 2006 m. gruodžio mėn. prieš Nobelio 
vakarienę Stokholmo rotušėje. 

Skaitytojams siūlome inter
viu su Lietuvos Respublikos Ne
paprastuoju ir {galiotuoju am
basadoriumi Švedijos karalystė
je Remigijum Motuzu. 

— Gerbiamas Ambasadoriau, 
pradėdama pokalbį, noriu pasidži
augti, jog pirmajai kadencijai amba
sadoriumi buvote paskirtas, būtent į 
Švediją - juk anksčiau vadovavote 
Tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamentui, todėl puikiai suprantate 
užsienyje gyvenančių lietuvių proble
mas bei rūpesčius. Nors naujas pa
reigas einate dar tik keletą mėnesių, 
atrodo, jau ir su gyvenimo šioje šaly
je subtilybėmis esate puikiai susipa
žinęs. Kaip sekėsi adaptuotis? Kokie 
svarbiausi Jūsų, kaip LR Ambasado
riaus Švedijoje, jau suspėti atlikti 
darbai? Kokiais laimėjimais džiau
giatės labiausiai? Nukelta į 7 psl. 

Draugas.org švenčia 1 -erių metų jubiliejų 
Šį pavasarį sueina vieneri metai, 

kai buvo iš esmės atnaujinta „Drau
go" internetinė svetainė. Jei prieš 
metus skaitytojai, ieškodami „Drau
go" virtualioje erdvėje rasdavo tik 
naujienų iš Lietuvos srautą bei mir
ties pranešimus, tai dabar mūsų pėd
sakas internete daug ryškesnis. 

Kasdien iš medžiagos, spausdina
mos dienraštyje, stengiamės atrinkti 
bent vieną straipsnį. „Išrinktieji" in-
ternetiniame „Draugo" puslapyje 
skelbiami keliose tematinėse katego
rijose: „Aktualijos", „Kultūra", 
„Migracija", „Sveikata". Tinklalapy-

je taip pat skelbiame tos dienos „po
pierinio" „Draugo" turinį. Tikimės, 
kad čia internetinis bei įprastinis 
„Draugas" papildys vienas kitą. 

Galbūt neatkreipėte dėmesio į 
vieną ar kitą straipsnį, vartydami 
laikraščio puslapius — eilutė interne-
tinėje svetįdnėje apie tai primins. O 
gal „Drauko" turinjge radote kažką 
intriguojančio, kas paskatins nusi
pirkti ar užsiprenumeruoti laikraš
tį? Juk privilegiją skaityti visą dien
raštį turi tik jo prenumeratoriai — 
skelbti visą laikraščio medžiagą in
ternete kol kas neturime galimybių. 

Maždaug kartą per savaitę kei
čiame pagrindinį svetainės straipsnį, 
kurio tematika — nuo šeštadieninia
me priede „Menas, literatūra, moks
las" spausdinamų tekstų, politinių 
aktualijų iki dar palyginti naujo sky
relio „Kiti apie mus" esė. 

„Draugo" internetimame pusla
pyje taip pat galite rasti Čikagoje H* 
jos apylinkėse vykstančių lietuviškų 
renginių kalendorių, informaciją apie 
dienraščio prenumeratos kainas bei 
knygų, parduodamų „Draugo" kny
gynėlyje, sąrašą. Pastarasis nuolat at
naujinamas. Nukelta Į 6 psl. 
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numeryje: 
V. Landsbergiui a t l ik ta 
širdies operacija 

•Iš ateitininkų gyvenimo. 
•Velykiniai sveikinimai. 
•Prisikėlimo pažadas. 
•Laisvalaikio skaitiniai. 
•Kelionė į Jeruzalę (III). 
•Kiti apie mus. Apie so
vietų represijas — žmo
gus iš šalies. 
•Internetinės apgaulės. 
•Vaikai nori priklausyti. 
•Jaunimo rekolekcijos 
Dainavoje (H). 
•Sporto apžvalga. 
•Knyga apie J. Kuprion}. 

Val iu tų santykis 
1 USD — 2.59 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Vytautas Landsbergis. Eltos nuotr. 

Vilnius, balandžio 5 d. (BNS) — dienraštis „Lietuvos rytas". 
Europos parlamento nariui Vytautui Kaip „Lietuvos rytui" sakė eu-
Landsbergiui atlikta širdies kraują- roparlamentaro padėjėja Genė Kuri-
gyslių šuntavimo operacija, pranešė lienė, Nukelta į 6 psl. 
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R. Kalvaitytė 
Skučienė: 
Vaikai nori 
priklausyti 

Dalia Cidzikaitė 

Ne taip seniai įvykęs Lietuvos 
Respublikos prezidento Valdo Adam
kaus apsilankymas Amerikoje, su
traukęs daug tiek tarptautinio, tiek 
ir vietinių lietuvių dėmesio, buvo 
gausiai nušviestas žiniasklaidoje. Ta
čiau visai nedaug dėmesio buvo skir
ta, o, atvirai pasakius, man ir visai 
neteko skaityti apie tuo pat metu įvy
kusį prezidento žmonos Almos 
Adamkienės susitikimą su Amerikoje 
įvaikintais vaikais iš Lietuvos. 

Tokį susitikimą su A. Adamkiene 
suorganizavo viena Amerikos lietu
vė, pati įsivaikinusi vieną berniuką iš 
Lietuvos, Rūta Kalvaitytė-Skučienė. 

Pradinis noras aprašyti A. 
Adamkienės susitikimą su vaikais iš 
Lietuvos po kelių apsikeitimų elek
troniniais laiškučiais ir pokalbių tele
fonu su Rūta išaugo į kur kas didesnį 
ir, tikiu, naudingesnį straipsnį — 
apie amerikiečių šeimose gyvenan
čius Lietuvos vaikus. 

Duomenys: kiek, kada ir kaip 

Pradėkime nuo statistikos, kurią 
Rūta Kalvaitytė-Skučienė parūpino 
iš Lietuvos įvaikinimo tarnybos tin-
klalapio. Nuo 1993 iki 2005 metų iš 
viso vaikų, Nukelta į 10 psl. 
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Iš Ateitininkų gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • el-paštas: draugas@ateitis.org 

Sulaukė S^v. Ueiuhu, •ę UKU 

Te prisikėlusio Kristaus šviesa nuskaidrina 
Jūsų širdis, darbus, rytojų. 

Ateitininkų Sendraugių Sąjungos Centro Valdyba 

Prisikėlęs Kristus mums dovanoja pa
čią gražiausią pavasario šventę — šv. 
Velykas. Šviesos Jūsų namams, 

skaidrumo Jūsų mintims ir džiaugsmo 
Jūsų artimo meilės darbuose. 

-vwA.ateitiS.org kolektyvas 
Ūla Lapkutė ir Lilė Sadauskaitė 

3 u prisikėlusiu Kristumi mūsų širdyse 
tepražysta meilė Jam ir visai žmonijai 

Džiaugsmingo Aleliuja! 

Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba 

Šv. Velykų proga „Draugo" redakciją, 
bendradarbius ir visus skaitytojus sveikina 

jaunučiai, moksleiviai ir studentai ateitininkai 
Nuotraukose Čikagos Partizano Daumanto/Prano Dielininkaičio 

kuopos jaunutės su savo iškarpytomis lelijomis. 
Nuotraukos Dainos Čyvienės 

Ugnė Dinsmonytė 

Laikas registruotis vasaros 
stovykloms Dainavoje 
Jaunų JŲ ateitininkų stovykla, liepos 4-15 
Pasižiūrėję į Ateitininkų tinklavietę www.ateitis.org rasite registravimo 
anketas ir bendrą informaciją apie stovyklą. Nuo rytojaus, balandžio 8 d., 
gali registruotis visi, ir neateitininkai. Kol vietų bus, visi norintys stovyk
lauti vaikai bus priimami pagal užsiregistravimo eilę. Jei turite klausimų, 
rašykite Laimai Aleksienei laleksa@ameritech.net 

Moksleivių ateitininkų stovykla, liepos 15-28 
Registracija prasidės balandžio 15 d. ir tęsis iki gegužės 15 d. 
Netrukus visą reikiamą stovyklos informaciją ir registracijos anketas rasite 
moksleivių tinklalapyje: www.mesmas.org. Jei turite klausimų, rašykite 
Lionei Kazlauskienei lione_namie@yahoo.com. 

Sendraugiu ateitininkų stovykla, liepos 29-rugpjūčio 5 

2007 m. Sendraugių ateitininkų stovyklos tema: Šeima, kaimas, kraštas. 
Registracija naujiems stovyklautojams prasidės balandžio 15 d. Sendraugiai 
ateitininkai, norintys dalyvauti, prašomi skambinti Rūtai Kulbienei nuo tos 
dienos tel. 708-447-7121. Ši stovykla yra dažnai vadinama šeimos stovykla, 
nes stovyklauja visos šeimos — vaikai su tėvais ir seneliais. Kadangi stovyk
la labai visų mėgstama, patariama nedelsiant registruotis. 

Studijų savaitgalis, rugpjūčio 31-rugsėjo 3 
Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba šiais metais vėl ruošia studijų dienas 
per Darbo dienos savaitgalį Dainavoje (Atsimenate, kad praeitais metais ši 
stovykla neįvyko dėl Amerikos lietuvių Romos katalikų Federacijos stovykla
vietės Dainavos 50 m. sukakties paminėjimo). Į studijų savaitgalį kviečiami 
visi moksleiviai, studentai ir sendraugiai ateitininkai. Šįmet už vairo stovi 
ŠAAT narys Kazys Razgaitis. Visi prašomi pasižymėti datas. Apie regis
traciją ir programą bus pranešta vėliau. 

Ar domitės Ateitininkų 
ELEKTRONINE 

KONFERENCIJA? 
Dažnai šiame „Draugo" skyriuje 

yra minima „Ateitininkų elektroninė 
konferencija", bet teko girdėti, kad 
ne visi yra susipažinę su šia tarp-
ateitininkine susisiekimo priemone. 
Paprastai tariant, konferencija yra 
ei. pašto adresų sąrašas. Parašius į 
konferenciją laišką, jis yra nusiun
čiamas kiekvienam konferencijos da
lyviui. Šiuo būdu gali visi, kurie susi
domėję ateitininkų veikla, vienas 
kitą informuoti, skelbti savo rengi
nius, iškelti rūpimus klausimus, pa
prašyti talkos ir pan. 

Prisirašyti prie konferencijos ne
sudėtinga - pasižiūrėję į tinklalapį 
www.konferencijos.lt. pastebėsite 
langelį, prašantį pasirinkti kokios 
konferencijos pageidaujate. Pasi
rinkite „ateitininkų" ir įrašykite 
savo ei. pašto adresą. Jau esate pri
sijungę! 

Užsakę šią konferenciją, tapsite 
vienu iš daugelio jos dalyvių. Jūsų ei. 
pašto dėžutę pasieks laiškų kopijos, 
kuriuos į ateitininkų konferenciją 
siunčia tos konferencijos dalyviai. 
Visi dalyviai lygūs, tad ir Jūs galite 
bet kada Išsakyti savo nuomonę. 

Galite bet kada konferencijos 
atsisakyti. Jus aptarnauja automa
tinė sistema, kuri Jūsų adresą nau
doja tik konferencijos dalyvių susi
rašinėjimui 

Už gėlyčių — Vaida Narytė 
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Broliai, seserys Kristuje, 
Kai apaštalams užėjo audra Cenezereto ežere ir jų valtis buvojau 

toli nuplaukusi nuo kranto, blaškoma bangų (Jono 6: 16-18), pasi
rodęs Kristus nusigandusius Apaštalus ramino sakydamas tyAš čia. 
Nebijokite!" (Jono 6:20). 

Prisikėlęs Kristus taip pat pasirodė savo mokiniams: , jiems besi
kalbant, pats Jėzus atsirado jų tarpe ir prabilo: 'Ramybėjums!' " (Luko 
24:36). 

Tokie Kristaus žodžiai, „nebijokite" ir „ramybė jums", padeda mums 
giliau susipažinti su Kristumi. Jis kviečia mus drąsiau ir su didesniu pasiti
kėjimu priartėti prie Jo, nes Jis yra tas, kuris panaikina mūsų dvasines silp
nybes ir gydo baimės, keršto ir nepasitikėjimo žaizdas. Tie žodžiai yra skiria
mi ir jaunimui Lietuvos jaunimo dienų proga Klaipėdoje 2007 m. vyskupas 
R. Norvilą rašė, „Lavinkite širdis, kad jos ant Baltijos jūros kranto išgirstų 
Jėzaus žodžius, pirmą kartą nuskambėjusius prieš du tūkstančius metų 
virš Genezereto ežero bangų ir niekada nenutylančius: Drąsos! Tai aš". 

Baigdami gavėnios atgailos laikotarpį ir žengdami link šv. Savaitės 
apeigų - pradedant su Verbų sekmadieniu, iki Didžiojo ketvirtadienio pas
kutinės vakarienės ir Didžiojo penktadienio Aukos, prisimenam Jėzaus 
išganingąją kančią ir mirtj. 0 tada - džiaugiantis Jo Prisikėlimu mums dera 
ne tik atlikti religinę pareigą, dalyvauti Velykinėse apeigose, bet ir galime 
giliau susipažinti su besivystančia išganymo istorija. Kristaus išganymo 
malonė tęsiasi iki šios dienos - mum reikia turėti tos drąsos išgyventi 
Dievo valią, sekti Kristų mūsų kasdieniniam gyvenime. 

Nuoširdžiai sveikinu visus lietuvius išsibarsčiusius per visus pasaulio 
žemynus Šv. Velykų proga. Tegul Šv. Velykų palaima mus skatina būti drą
sesniais krikščionimis, pasitikėdami tuo, kuris yra su mumis „per visas 
dienas" (Mato 28:20). Eikime link Kristaus, kuris yra meilė, nes „pa
sitikėjimas ir tik pasitikėjimas veda į meilę" rašė šv. Kūdikėlio Jėzaus 
Teresėlė, šių metų Lietuvos jaunimo dienų globėja. 

Linkiu visiems palaimintų Šv. Velykų! 
Jūsų Kristuje, 

Prelatas Edmundas J. Putrimas 

• 

Mieli tikėjimo bendražyg ia i , 
Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte; 

kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą. Iš to visi pa
žins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. (Jono 13:34-35) 

Mylėkite vieni kitus taip, kaip aš jus mylėjau, tai Kristaus Įsakymas 
jums, kurie laikote save krikščionimis. Meilė, tai ne tik žodis, bet įsipa
reigojimas gerbti, atleisti, išklausyti, būti kantriam, išsižadėti išdi
dumo. Kristus savo meilę žmogui išreiškė ne žodžiais, bet veiksmais. 
Jis su kantrumu ir pagarba priėmė kiekvieną, mokė, gydė, niekada ne
pažemindamas, neišjuokdamas, neapkalbėdamas. Galiausiai aukoda
mas savo gyvybę už tavo nuodėmes, nuo kryžiaus Jėzus meldėsi: „Tėve, 
atleisk jiems; nes jie nežino ką daro". Jėzaus gyvenimo kelias, tai pa
vyzdys meilės, kuri turi atsispindėti kiekvieno krikščionio mintyse, žo
džiuose ir darbuose. Jie tu tikrai laikai save krikščionimi, tavo pareiga 
yra eiti Kristaus pramintu meilės ir atleidimo keliu. 

Šventų Velykų dienoje meldžiuosi, kad priskėlimo Viešpats mūsų 
kietose širdyse prikeltų meilę, romumą, atlaidumą ir pagarbą. Kas pa
silieka meilėje, tas pasilieka Dieve ir Dievas pasilieka jame (1 Jono 
4:16) 

Palaiminto jums dvasinio prisikėlimo ir Krikščioniškų Šventų 
Velykų! 

Brolis Kristuje, 
Kun. Liudas Miliauskas 

Evangelikų liuteronų „Tėviškės" parapija 

Kristus kėlės, mirtis krito... 

Šv. Velykos — tai didžio
sios pergalės šventė: ,,Savo 
mirtimi Kristus mūsų mirtį 
nugalėjo, o Prisikėlimu visus 
prikėlė gyventi". 

Sv. Velykos — tai gyvybės 
pavasario, vilties, tikėjimo ir 
pasitikėjimo šventė. 

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba linki visiems 
tautiečiams džiaugsmo, kurį prisikėlęs Kristus atnešė, vilties, 
kurios pavasarį atbundanti gamta žada, ištvermės darbuose. 
Kiekvieną mūsŲ žingsnį telydi ALELIUJA! 

JAV Lietuviu Bendruomenės Krašto valdyba 

# egul mūsų Išganytojo gyvenimas, 
kančia, mirtis ir prisikėlimas angažuoja 
mus labiau pašvęsti savo gyvenimus Jo 
garbei, siekiant tiesos, meilės ir grožio 
visuose savo darbuose, ir kad toji malonė 
lydėtų kiekvieną iš mūsų, mūsų tautą, ir 
visą žmoniją. 

-

AMERIKOS LIETUVIŲ 
ROMOS KATALIKŲ FEDERACIJA 

1 

2007 Velykos 

Tu prisikėlęs Karžygy, 
Tu amžinai gyvasis! 
Ramybę šiandien mums neši, 
Tai džiaugsmas mums tikrasis. 
Tu numirei, grabe buvai, 
Ir šiandien mūsų dėlei 
Iš grabo prisikėlei. 
Dabar linksmai mums užteka 
Saulelė malonybės 
Ir duoda mums, ne kaip pirma 
Daugiau gražios šviesybės 
Esame visi aliejumi 
Linksmybės apšlakstyti 
Ir lyg naujai gimdyti. 

Jėzus Kristus Prisikėlė! Jis iš tikrųjų Prisikėlė! Aleliuja! 

Sveikinu visus tikėjimo brolius ir seses, visus Lietuviškos šeimos 
Dievo vaikus linkėdamas, kad Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo 
šviesa atgimdytų mus naujai vilčiai ir sustiprintų mūsų tikėjimą, 
skatintų mus dalintis dieviškąja meile su kitais. 

Velykų rytą džiaugsmo kupinomis ir Dievo garbei giedančiomis 
širdimis pripildykime savo maldos namus, atiduodami garbę Tam, 
kuris mirė ant kryžiaus ir šlovingai prisikėlė, kad mūsų nebevaldytų 
mirties baimė ir mes taptume dangaus karalystės piliečiais. 

Tegu Viešpaties Prisikėlimas atnaujina mus naujam kūryba ir 
meile trykštančiam gyvenimui! 

Jėzus Kristus Prisikėlė! Jis iš tikrųjų Prisikėlė! Aleliuja! 

Kunigas Valdas Aušra 
Ziono lietuvių liuteronų parapijos klebonas, 

einantis Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios išeivijoje 
vyskupo pareigas 
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PRISIKĖLIMO PAŽADAS 
KUNIGAS VALDAS AUŠRA 

Jono 12:1-20: Pirmqjq savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, 
Marija Magdalena atėjo pas kapa ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio 
angos. Ji nubėgo pas Simoną Petrq ir kito, mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir 
pranešė jiems: „Paėmė Viešpatį iš kapo, ir mes nežinome, kur jį padėjo". 
Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu, bet tasai 
kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį. Pasilenkęs jis mato 
paliktas drobules, tačiau į vidų nėjo. Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas 
Petras. Jis įeina į rūsį ir mato paliktas drobules ir skarą, buvusią ant Jėzaus 
galvos, ne su drobulėmis paliktą, bet suvyniotą ir atskirai padėtą. Tuomet įėjo 
ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo. 
Mat jie dar nebuvo supratę Rašto, kad jis turėsiąs prisikelti iš numirusiu. 
Paskui mokiniai vėl sugrįžo namo. 

O Marija stovėjo lauke palei kapą ir verkė. Verkdama ji pasilenkė į kapo 
vidų ir pamatė du angelus baltais drabužiais sėdinčius: vieną galvūgalyje, kitą 
kojų vietoje ten, kur būta Jėzaus kūno. Jie paklausė ją: „Moterie, ko verki?" 
Ji atsakė: „Kad paėmė mano Viešpatį ir nežinau, kur jį padėjo". Tai tarusi, ji 
atsisuko ir pamatė stovintį Jėzų, bet nepažino, kad tai Jėzus. O jis tarė jai: 
„Moterie, ko verki? Ko ieškai?" Jinai, manydama, jog tai sodininkas, atsakė: 
„Viešpatie, jei jį išnešei, pasakyk man, kur padėjai. Aš jį pasiimsiu". Jėzus jai 
sako: „Mari ja!" Ji atsigręžė ir sušuko hebrajiškai: „Rabuni!" (Tai reiškia „Mo
kytojau".) Jėzus jai tarė: „Nelaikyk manęs! Aš dar neįžengiau pas Tėvą. Ver
čiau eik pas mano brolius ir pasakyk jiems: 'Aš žengiu pas savo Tėvą ir JŪSŲ 

Tėvą, pas savo Dievą ir JŪSŲ Dievą'". Marija Magdalena nuėjo ir pranešė mo
kiniams, kad mačiusi Viešpatį ir ką jis jai sakęs. 

Brangios sesės ir broliai Kris
tuje, šį Velykų rytą, prieš važiuojant j 
bažnyčią, aš norėjau aplankyti savo 
mokytojo kapą - tik prieš dvi dienas j j 
nukryžiavo. Ryto rūkas t ik pradėjo 
sklaidytis ir artinantis prie jo kapo 
rūke sudūlavo moteriška figūra. Jau
tėsi, kad kažkas negero buvo nutikę -
jos laikysena rodė, kad ją yra prislė
gusi, kažkokia didelė nelaimė, kad ji 
apgaubta liūdesio ar net gedulo. Kas 
ji? 

Ankstyvą rytą buvo sunku nus
tatyti, kas ta moteris buvo. Ji pama
žu artinosi link manęs. I r kai mes 
prasilenkėme aš ją atpažinau - tai 
buvo Marija iš Magdalos. Ji nešėsi 
aliejaus ir kvapniųjų žolių, kurios 
naudojamos mirusio žmogaus kūno 
balzamąvimui. Ji ruošėsi balzamuoti 
savo mirusio mokytojo ir Viešpaties, 

kuris buvo nukryžiuotas praėjusį 
penktadienį, kūną. Marija grįžo pas 
Jėzų, kad būtų kartu su juo. J i grįžo 
prie jo kapo, kad atliktų savo pareigą, 
kad ... viskas liktų, taip, kaip yra. Jos 
mintys sukosi ten, kur Jis vis dar liko 
gyvas, kur jis ją kalbino ir bendravo 
su ja. Ten jis dar ilgai išliks toks pats 
ir niekas neturės būti pakeista ... 
niekados. 

Bet Dievas - Marijos ir mūsų 
gyvenimo šaltinis - turi kitokius pla
nus. Dievas, pakeisdamas ir prikel
damas Kristų kūniškai, turi skirtin
gus nei Marija planus. Kad perkeltų 
Mariją iš praeities į ateitį, kad pa
keistų jos gedulą viltimi, šis Dievas 
-Kristuje apsireiškia jai. Ir ... ji Jo 
neatpažįsta. Ta meilė, kurios ji troš
ko, stovi prieš jos akis, ji Jo neat
pažįsta. Kodėl? Daugelis Biblijos 

tyrinėtojų pateikė įvairiausių minčių, 
kad atsakytų į tą klausimą: ašaromis 
plaunamos akys negalėjo aiškiai ma
tyti, ankstyvo rytmečio tamsa, širdį 
apėmęs liūdesys ir gedėjimas, ir pan. 
Bet galbūt yra kita priežastis. Galbūt 
ta priežastis glūdi žmogiškojoje pri
gimtyje. Gali būti, kad Marija neat
pažino Jėzaus, nes ji ieškojo to Jė
zaus, kurj pažinojo. J i ieškojo senojo 
Jėzaus, bet ne naujojo. Galbūt ji ieš
kojo to Jėzaus, kurį buvo praradusi, o 
ne to, kuris buvo jai duotas. 

Mielos sesės ir broliai, yra labai 
svarbu žinoti, ką reiškia prisikėlimas. 
Prisikėlimas nėra reinkarnacija. 
Reinkarnacija priklauso induizmui. 
Prisikėlimas nereiškia sielos nemir
tingumo. Sielos nemirtingumo supra
timas priklauso graikų filosofijai. 
Priešingai, nei mes įsivaizduojame, 
prisikėlimas reiškia naują kūrimą iš 
nieko, visišką mirimą ir naują gyve
nimą, kuris prasiveržia dar niekieno 
nepatirtu būdu. Prisikėlęs Kristus 
nėra fiziškai tapatus nukryžiuotam 
Jėzui. Prisikėlimas reiškia gyvenimo 
tryškimą iš nebūties - netgi iš gedulo 
netekties. Prisikėlimas reiškia naują 
ir skirtingą gyvenimą. 

Marija neatpažino prisikėlimo, 
nes jo dar nebuvo mačiusi, nes ji jo 
nenorėjo, nes ji nebuvo pasiruošusi jo 
priimti. Ji tenorėjo to, kas jai buvo 
pažįstama, to ką ji buvo jau patyrusi. 
Ji norėjo gyvenimo, kuriame Jėzus 
buvo jos draugas ir mokytojas, ją 
mylintis, ja besirūpinantis ir ją drąsi
nantis; Jėzus, kuris jai pataria, ką 
daryti, kuris priima už ją sprendi
mus. Gali būti, kad Marija troško iš
vystyti savo esantį santykį su Juo. Ji 
net negalvojo apie naują „dvasinį" 
bendravimą su Jėzumi, nes jei jos 
Jėzus pasikeitė, reiškia, kad ir ji turi 
keistis. 

Mes labai gerai suprantame Ma
riją, nes mes esame linkę nekeisti 
aplinkos ir bendravimo vienas su kitu 
būdų. Mes norime sugrąžinti tuos 
laikus, kurie jau praėję, nes jie mums 

tokie artimi: sugrįžti į laiką kol dar 
mūsų vaikai neišsikraustė iš mūsų 
namų ir nesukūrė savo šeimų, prieš 
tai, kai mūsų vyras ar žmona mirė ar 
sunkiai susirgo, į tą laiką, kai dar 
mūsų draugystės nebuvo iširusios, 
kai dar mūsų kūnai buvo stiprūs ir 
buvome pilni energijos; prieš tai, kai 
mūsų gyvenimų tragedijos ir šird
peršos mus pripildė kartėlio, prieš 
tai, kai pasikeitė mūsų pasaulis ir 
šeimos, prieš tai, kai mes dar tu
rėjome jėgų dirbti, ir mūsų tikėjimas 
susvyravo, ir mūsų gyvenimas prara
do džiaugsmą... Jei mes negalime 
sugrįžti į praeitį, tai nors mes gyven
sime praradimo kančioje, mes gyven
sime tokiam iki kaulų ar t imame nos
talgijos skausme, nes, jei mes jaučia
me skausmą, tai ir praeitis yra kartu 
su mumis. 

Jėzus švelniai, bet tvirtai atsako 
Marijai, o kartu su ja, ir mums: „Ne
laikyk manęs!" Nesikoncentruok į 
tai, kas buvo, ar kas galėjo būti. Nors 
vėliau Jėzus paragino Tomą paliesti 
jo žaizdas, kadangi Tomui to reikėjo, 
Dievas-Kristuje maldauja, kad ji Jį 
paleistų, nes to reikėjo jai pačiai. 
„Nesilaikyk manęs įsikibusi. Vietoj to 
eik ir papasakok". Sis įgaliojimas yra 
skirtas mums visiems, kad mes prak
tikuotume visuotinę kunigystę. 

Brangieji Viešpatyje Jėzuje, jei 
mes tikime Jėzaus prisikėlimu, tada 
yra įmanoma patikėti ir mūsų as
meniniu prisikėlimu - prisikėlimu iš 
nebūties, iš nieko, ex nihilo. Iš pra
radimo ir gedulo, ir nusivylimo ne
būties iškyla mums skirtas gyveni
mas - naujas gyvenimas, kuris pa
keičia senąjį. Jei mes tikime, kad 
prisikėlęs Kristus yra su mumis, tai 
mes galime rasti drąsos paleisti iš 
savo gniaužtų praeitį, drąsos eiti ir 
pasakoti, klausytis ir globoti, ir tar
nauti, prisiliečiant ne prie praeities 
fantomų, bet prie ateities galimybių. 
Šiandien mes gauname šį pažadą. 

Viešpats prisikėlė, J is iš tikrųjų 
prisikėlė! Aleliuja. 

Didžiojo Velykų Tridienio 
šeštadienis ir Velyknaktis 

Didįjį šeštadienį Bažnyčia meldžiasi prie Viešpaties kapo. Valandų 
liturgijoje nurodoma į Mariją Ryto maldavimuose: „Kristau, mūsų Vieš
patie, Tu matei savo motiną, stovinčią prie kryžiaus. Leisk mums dalytis 
Tavo išganingąja kančia mūsų kančios valandomis". Liaudies pamaldu
mas išplėtojo įvairių būdų šiam Jėzaus motinos sielvartui apmąstyti, 
neatskiriant jo nuo jos džiaugsmo kupinos vilties susitikti su savo pri
sikėlusiu Sūnumi. 

Velyknaktis, anot senovinės tradicijos, yra „Viešpaties budėjimo 
naktis" (Iš 12, 42). Bažnyčia surenka visus savo vaikus, kad jie Žodžio bei 
šventųjų slėpinių šventimu galėtų vėl išgyventi (arba pirmą kartą 
išgyventi) velykinį Dvasios, suvienijančios juos su mirštančiu ir prisike
liančiu Kristumi, perėjimą. Velykų vigilijos skaitiniuose, ženkluose bei 
maldose gausu nuorodų bei aliuzijų į Šventąją Dvasią, ypač tada. kai yra 
tikinčiųjų, priimančių įkrikščionijimo sakramentus. Kalbant apie san
tykį tarp Dvasios siuntimo, liturginio šventimo ir gyvenimo tų, kurie 
prisikėlė su Kristumi, reikšminga yra Komunijos malda: „Įkvėpk mums, 
Viešpatie, savo meilės dvasios ir mus visus, velykinių sakramentų atgai
vintus, savo tėviška malone padaryk vieningus". 

Didysis 2000 metu jubiliejus, „Bažnyčios žinios" 1998 m. kovo 31 d. 
Spaudai dalimis parengė N. Šmerauskas 
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Naujasis „Muzikos barų" numeris -
paraiška muzikos istorijos metraščiui 

Pirmasis 2007-ųjų „Muzikos ba
rų" numeris pretenduoja įeiti i Lie
tuvos periodikos istoriją. Pirmąkart 
žurnalas pasirodo ne su CD, kaip jau 
buvo įprasta, bet su DVD, kuriame 
užfiksuoti „Auksinio disko" laureatų 
pasirodymai Didžiuosiuose muzikų 
paraduose 2001-2005 metais. 

2007-uosius galima vadinti ju
biliejų metais. Tad neatsitiktinai pir
majame žurnalo metų numeryje 
pristatoma net keletas sukaktuvi
ninkų. Tai Klaipėdos valstybinio 
muzikinio teatro vadovė, kompozi
torė Audronė Žigaitytė-Nekrošienė 
(Eleonora Bačytė, „Ir vadovė, ir kom
pozitorė"), garbus muzikos vetera
nas klarnetininkas Vytautas Skrip-
kauskas (Rita Aleknaitė-Bieiiaus-
kienė, „Prabėgę dešimtmečiai"), 
muzikologas Darius Kučinskas kalbi
na LMTA Kauno fakulteto docentą, 
chorų dirigentą Romaldą Misiu-
kevičių („Kelias gyvenimo viršūnė
mis"). Žymų tautinės muzikos puo
selėtoją Vladą Bartusevičių, kuriam 
šiemet būtų sukakę aštuoniasdešimt, 
prisimena Petras Juodelė („Vlado 
Bartusevičiaus kūrybinis fenome
nas"). 

Jau tradiciniais tapusiuose kūry
binio jaunimo puslapiuose Simona 
Smirnovą svarsto apie didmiesčio ir 
periferijos santykį, kultūrinių tradi
cijų ir jaunimo ugdymosi galimybių 
problemas („Didmiestis ir periferija: 
kultūrinis sąstingis ar ieškojimų 
kalvė?"). Toje pačioje rubrikoje -

įspūdžiai iš naujametinės moksleivių 
operos Nacionalinėje M. K. Čiurlionio 
menų mokykloje. 

Kaip įprasta, „Muzikos baruose" 
pristatomi nauji leidiniai ir įrašai. 
Šįsyk tarp tokių - ką tik Muzikos 
informacijos ir leidybos centro įrašų 
serijoje „Šiuolaikinis kompozitorius" 
pasirodžiusi Šarūno Nako kompak
tinė plokštelė „Nuoga", taip pat -
naujai išleisti Broniaus Kutavičiaus, 
Jurgio Juozapaičio, Onutės Narbu
taitės opusai. Turbūt natūralu, kad 
pirmajame žurnalo numeryje su DVD 
pradedama ir nauja rubrika „Muzika 
ir IT". Joje Nacionalinės M. K. 
Čiurlionio menų mokyklos fonotekos 
vedėja Nailia Galiamova pristato 
šiuolaikines technologijas muzikos 
mokymo procese. 

Specialiai „Muzikos barams" iš 
Italijos atsiųstoje Dario Martinelli 
publikacijoje Oskaras didžiajam 
komponavimo strategui" skaitytojai 
turės retą galimybę iš arčiau susi
pažinti su garsiuoju muzikos kinui 
kūrėju Ennio Morricone. Džiazo 
rubrikoje skaitykite Laimos Slep-
kovaitės straipsnį „Džiazo pianiz-
mas: vakar, šiandien ir rytoj", ku
riame apžvelgiami trys džiazo pia
nistų koncertai, palyginant šalių, 
kartų ir laikmečio tradicijas bei patir
tis. 

Balandžio 3 d. sukanka lygiai 110 
metų, kai šį pasaulį paliko vienas 
didžiausių XIX šimtmečio kompozi
torių Johannesas Brahmsas - jo gy-

£V* „Neringos" Stovyklos 
LIETUVIŲ KALBA 

Liepos 1-7 d. — Seimų stovykla 
Liepos 8-22 d. — 8-16 m. vaikams 
Liepos 22-28 d. — Tęsinys 13-16 m. vaikams 
Rugpj. 19-26 d. — Aštuonios Meno Dienos 
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LIETUVIŲ KILMĖS STOVYKLAUTOJAMS 
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Birželio 23-27 d. — Seimų stovykla 
Liepos 29-Rugpj. 11d . — 7 - 6 m. vaikams 
Liepos 11-18 d. — Tęsinys 13-16 m. vaikams 
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Neringa Inc. su Nek. Pr. Marijos Seserimis organizuoja ir praveda 

stovyklas „Neringos" stovyklavietėje Vermonte 

venimo ir kūrybos puslapius esė 
forma sklaido Viktoras Gerulaitis 
(„Dvi Johanneso Brahmso kelionės"). 
Tradicinėje rubrikoje „Tai įdomu..." 
Julius Finkelšteinas, nors ir būda
mas toli nuo Lietuvos, atskleidžia 
įdomius Vilniaus gatvių istorijos fak
tus. Jo dėka sužinosite, kiek daug iš 
tikrųjų Vilniuje yra gatvių, kurių 
pavadinimai vienaip ar kitaip siejasi 
su muzika. Išsamiai, su intriguojan
čiais istoriniais ekskursais apie vieno 
spektaklio - P Čaikovskio „Miegan
čiosios gražuolės" - vingius baleto 
scenoje pasakoja Helmutas Sabase-
vičius. Rubrikoje „Dūdų kampas" 
skaitykite apie tūbos mokyklos raidą 
Lietuvoje bei Gerimanto Statinio 
straipsnį apie „Muzikos barų" skaity
tojams dar mažai pažįstamą, bet 
kūrybingą ir energingą Krašto apsau
gos savanorių pajėgų orkestrą bei jo 
vadovą kapitoną Ričardą Ciupkovą. 

Žurnalą „Muzikos barai" galima 

įsigyti Muzikų sąjungoje (Vilnius, 
Gedimino pr. 32-2), Vilniaus „Natos" 
ir „Katedros" knygynuose, Kauno 
centriniame knygyne, Klaipėdos V 
Zairio knygyne „Po langu" bei 
užsiprenumeruoti internetu www. 
prenumerata.lt . Naujausias „Muzi
kos barų" recenzijas bei aktualiau
sius žurnalo straipsnius taip pat gali
ma skaityti ir komentuoti interneto 
svetainėje wwwCmuzikosbarai.lt -
čia taip pat susipažinsite su vis 
gausėjančia „Muzikos barų" disko-
grafija bei galėsite padiskutuoti Lie
tuvos muzikinei kultūrai reikšmin
gais klausimais. 

MB informacija ir 
Bernardinai . l t 

Dėmesio „Draugo" skaitytojai! 
Jeigu susidomėjote Šiuo žurnalu ir 
norėtumėte jį įsigyti, kreipkitės į 
„Draugo" knygynėlį tel.: 773-585-
9500. 

Teisingai šie laikinieji turtai prilyginami 
šešėliui, kuris per trumpą valandėlę praeina 

ir išnyksta. Taigi tegu būna palaimintas šventas 
vardas mūsų Viešpaties Dievo, kad jis šitais leng
vais paskatinimais ir greitai praeinančiomis baus
mėmis sulaiko mus nepulti į aną neužgesinamą 
ugnį, neatitekti tam kirminui, kuris niekada 
nenusibaigia. 

Visai taip atsitiko ir man, kuriam Dievo geru
mas buvo suteikęs nesuskaičiuojamas savo malo
nių dovanas ir geradarystes, o aš, taip jo mylimas, 
nepasirūpinau pataisyti laisvesnį savo gyvenimą, 
kad tapčiau jam malonus, bet, piktnaudžiaudamas 
jo dovanomis, jaunas būdamas, tuštybių ir 
pagundų suviliotas, prie vienų nuodėmių pridė
davau kitas. Ir kaip atsitinka kitiems, kurie nuo
dėmėse ir iškrypimuose voliojasi, kad nesveikatą 
ne iš prigimties, o iš prabangos gauna ir taip 
susitrumpina paskirtąjį gyvenimo kelią (anot to 
išminčiaus posakio: ne gavome trumpą gyvenimą, 
bet pasidarėme, esame ne stokoja gyvenimo, bet 
švaistantys jį), taip ir man gyvenime atsitiko: tūks
tantis penki šimtai septyniasdešimt penktais 
Viešpaties metais, rugpjūčio mėnesio antrą dieną, 
baigęs savo amžiaus dvidešimt šeštuosius metus, 
praradau sveikatą ir sunkiai susirgau labai dide
liais galvos skausmais, kuriuos įvairūs įvykiai dar 
padidino. Dėl savo sugedusios prigimties žmogus, 
susirgęs kūno liga, veltui rūpinasi gydyti savo 
kūną. jeigu neketina gydyti sielos. Tą žinodamas, 
kai pasijutau, Dievo leidimu, prislėgtas tokios 
sunkios ligos, kurią išgydyti veltui buvo eikvojamos 
visos gydytojų pastangos, kreipiausi į patį Dievą, 
kad išgydytų abi dalis: ir kūną, ir sielą. Atlikęs šv. 
Išpažintį, priėmęs šv. Sakramentą, nuolankiai mal
davau, kad, atleidęs visas mano jaunystės klaidas, 
įkvėptų man į širdį tai, ko reikia jo didybės garbei 
ir kartu mano nuodėmingai sielai išganyti. 

Tokią karštą maldą dažnai kartodamas, kaž
kurią rugsėjo mėnesio dieną klausydamas šv. Mišių 
aukos, pasižadėjau, paskui tą savo pasižadėjimą pa
sakiau savo išpažinties klausytojui: jei Dievo geru
mas grąžins man pirmykštę sveikatą, aplankysiu 
šventąjį Viešpaties Karstą, nenurodydamas šios 

KELIONE! JERUZALĘ 
M JC RADVILA NAŠLArrOJS 

Ur.l 

kelionės laiko. Tuo tarpu nenustojau vartoti ligai 
gydyti taikomų vaistų, kurių reikėjo vis daugiau ir 
daugiau. 

Tūkstantis penki šimtai septyniasdešimt šeš
tais metais gydžiausi Javorovo voniose Lenkijoje. 
Kitais tūkstantis penki šimtai septyniasdešimt 
septintais metais vis dar tenai turėjau reikalų su 
gydytojais. Tuo metu įvyko mūsų lietuvių žygis į 
Livoniją, kuriame su kitais ir pats dalyvavau. Tada 
Maskvos kunigaikštis plėšė tą provinciją, o kara
lius Steponas įrengė karo stovyklą prie Dancigo. 

T ū k s t a n t i s penki šimtai septyniasdešimt aš
tuntais metais pranešiau popiežiui Grigaliui 

XIII, kad išvykstu į Vokietiją išbandyti kai kurių 
gydymo būdų, tarp jų ir gydytis voniomis. Ten kiek 
apsveikęs pranešiau, kad esu pasižadėjęs ir visiškai 
pasiryžęs aplankyti Viešpaties Karstą Jeruzalėje. 
Ką į tai popiežius atsakė, paaiškės iš pridedamos 
brevės. 

„MYLIMAJAM SŪNUI KILMINGAJAM 
VYRUI OLYKOS KUNIGAIKŠČIUI 
MIKALOJUI KRISTUPUI RADVILAI 

POPIEŽIUS GRIGALIUS XIII 
Mylimas Sūnau, Kilmingasis Vyre, sveikinu ir 

siunčiu Apaštališkąjį palaiminimą. Pamaldžiai ir 
išmintingai elgiesi, kaip dera kilmingam žmogui: 
gydydamas sveikatą, žmogiškais gydymo būdais 
naudojiesi taip, kad visko viliesi iš Dievo malo
ningumo. Todėl giriame Tavo sumanymą gydytis 
voniomis ir pasižadėjimą aplankyti tą šventų 
švenčiausiąjį mūsų Viešpaties Kristaus Karstą. Ti
kimės, kad jo gerumas grąžins Tau sveikatą. Šiame 

laiške suteikiame Tavo prašomą Mūsų ir Apašta
liškąjį palaiminimą. Meldžiame Viešpaties malo
ningumo, kad atgautum sveikatą ir kad visa kita 
džiugiai ir laimingai sektųsi. Rašyta Romoje, šv. 
Petro būstinėje, pridedant Žvejo atspaudą, 1578 m. 
balandžio 30 d., mūsų popiežiavimo septintaisiais 
metais. Ant. Buccapadulius 

Kai sveikata nors ne taip labai, tačiau bent 
šiek tiek pagerėjo, nutariau grįžti į tėvynę, 

nes Vokietijoje neturėjau su kuo pasitarti, kaip 
pradėti šitą, kitų ir mano paties nuomone, sunkią 
ir pavojingą kelionę. Taigi artėjant rudeniui grįžęs 
į tėvynę, nutariau kitą vasarą vykti į Italiją, o iš ten 
— į Palestiną. 

Mat tą žiemą karalius Steponas buvo nus
prendęs 1579 metų vasarą pradėti karo žygį prieš 
Maskvos kunigaikštį, pirmiau atvykdavau į Lie
tuvos Didžiąją Kunigaikštystę. Atrodė, kad aš pa
gal savo karinę pareigą privalau pats savo karaliui 
padėti su bendru tėvynės priešu kovoti. Todėl vie
nus metus kartu su kitais lietuviais praleidau Po
locko kare. Ten buvau šautuvo šūviu sužeistas į 
galvą. Dievo padedamas pasveikau ir pasijutau tos 
naujos Dievo geradarystės nemžai sujaudintas bei 
paragintas įvykdyti aną savo pasižadėjimą. 

Tūkstantis penki šimtai aštuoniasdešimtais 
metais buvau nuvykęs į Italiją, kad, pasigydęs vo
niomis, — tą ir padariau, — tęsčiau kelionę. Me
dikų nurodymu lankydamas vonias ir gydydama
sis užtrukau iki rugpjūčio mėnesio. Taip praėjo 
visa vasara. Prieš pat prasidedant žiemai, buvau 
ketinęs išplaukti iš Venecijos, bet iš anų kraštų 
sugrįžę laivai pranešė, kad tais pačiais 1580-aisiais 
Graikijoje, Sirijoje, Palestinoje ir Egipte siaučia 
maras. Jis, kad ir pamažu rimdamas, paprastai už
sitęsia trejus metus: pirmaisiais metais šėlsta žiau
riausiai, antraisiais jau ne taip, trečiaisiais dar ma
žiau. Reikia stebėtis ypatingu Dievo gerumu: iš sa
vo begalinio gailestingumo jis leido, kad ši liga 
mažiau paliestų krikščionis nei pagonis. 

Gavus tą žinią apie marą, visi ėmė mane stab
dyti, kad nepulčiau į aiškų pavojų. 

Bus daugiau. 

mailto:info@neringa.org
http://www.neringa.org
http://prenumerata.lt
http://wwwCmuzikosbarai.lt
http://Bernardinai.lt
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K' • T I K m m m A P I M U S 
Apie sovietų represijas — žmogus iš šalies 

Šių metų rudenį DVD formatu 
turėtų pasirodyti amerikiečio domi
nikonų vienuolio Fr. Davido O'Rour-
ke's dokumentinis filmas „Red Ter-
ror on the Amber Coast". Tariamasi, 
kad filmas būtų rodomas per neko
mercines televizijas, prieinamas kul
tūrinėms institucijoms užsienyje, ku
rios juo domėtųsi. 

Kol kas 6 minučių ilgio reklami
nį videoklipą, pristatantį Fr. O'Rour-
ke's darbą, galima pamatyti interne
te, adresu http://www. y o u t u b e . 
com/watch?v=EYET4bk0gvU. 

Fr. D. O'Rourke's filmas — tai 
pasakojimas apie sovietų terorą Lie
tuvoje bei didvyrišką lietuvių kovą 
prieš komunistinį režimą. Filmo sce
narijaus autorius bei prodiuseris Fr. 
D. O'Rourke Lietuvoje praleido kele
rius metus. Jis dirbo Vilniaus šeimos 
centre ir dėstė Vilniaus universitete. 
Kaip filmo įžangoje prisipažįsta do
kumentinio filmo kūrėjas, kai ne
trukus po Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo pirmą kartą apsilankė 
mūsų šalyje, apie Baltijos valstybes 
Kalifornijoje pastaruoju metu gyve
nąs vienuolis žinojo nedaug. 

Tačiau svarbiausia tai. kad Fr. D. 
O'Rourke buvo atviras naujoms pa
tirtims. ,.Dar nė nespėjus lėktuvui 
nusileisti pastebėjau, kad ši vieta yra 
ypatinga. Visas oro uostas [...] buvo 
aptvertas aukšta betonine tvora, ant 
viršaus apraizgyta spygliuota viela. 
Nuo 1940 iki 1992 m. šią tradiciškai 
katalikišką šalį ir nepriklausomą val-

Fr. Da viaas u Kourxe. 

stybę buvo okupavusi Sovietų armija. 
v 

Sios šalies demokratiškai išrinkta vy
riausybė buvo išvaikyta, o jos vadovai 
— areštuoti. Valstybė buvo prijungta 
prie Sovietų Sąjungos, žmonės pri
versti išmokti rusiškai. Stalino slap
toji policija, žinoma kaip KGB, ją 
kontroliavo tiesiogiai iš Maskvos", — 
viename atvirame laiške savo misijos 
vadovybei JAV rašė Fr. D. O' Rourke. 

Šiuo atveju svarbiausia ne tai, ar 
savo filme Fr. D. O'Rourke atrado 
kažką naujo. Aukščiau cituota infor
macija kiekvienam lietuviui puikiai 
žinoma, jei ne iš asmeninės ar tėvų 
patirties, tai bent jau iš senelių pa

sakojimų ar istorijos vadovėlių. Išties 
reikšminga tai, kad skaudi lietuvių 
patirtis ir, sovietams vadovaujant, ša
lyje įvykdyti nusikaltimai vaizdžiai 
pateikiami bet kuriam angliškai su
prantančiam užsieniečiui suvokiama 
kalba. 

Kovos prieš sovietinį režimą jau 
įaugusios į kelių lietuvių kartų sąmo
nę. Tačiau šiuo metu, kai Rusija, ro
dos, ir vėl griežtina toną dialoge su 
Vakarais bei vis labiau tolsta nuo de
mokratinėse valstybėse priimtų vi
suomeninių ir politinių principų, to
kie nešališko asmens pastatyti filmai 
kaip „Red Terror on the Amber 

Coast" yra nepakeičiamas informaci
jos šaltinis užsieniečiams. Kartu tai 
ir tvirtas atsakymas Pabaltijo okupa
cijos neigimams, nuolat skleidžia
miems iš Kremliaus. 

Fr. D. O'Rourke's dokumentinio 
filmo personažai — nuo ,,paprastų" 
kaimo žmonių, dalyvavusių pasiprie
šinime sovietams, iki Lietuvos prezi
dento Valdo Adamkaus bei Lietuvos 
jaunimo, kuris apie okupaciją išmoko 
tik iš mokyklinių vadovėlių. Jie visi 
kalba apie tai, ką jiems asmeniškai 
reiškė okupacija, ko jie tikisi iš ne
priklausomybę atgavusios Lietuvos 
ir kaip vertina informacijos apie so
vietų represijas pasaulyje trūkumą. 

Tikėkimės, kad Fr. O'Rourke's 
dokumentinis filmas — tai tik pra
džia didelio susidomėjimo postsovie
tinėmis valstybėmis. Šio Europos is
torijos laikotarpio platesni, tarptau
tinio masto tyrinėjimai — dar ateity
je. Su tuo sutinka ir žymiausi sovie-
tologai. 

Kuo daugiau su jokiomis Lie
tuvos partijomis, politinėmis organi
zacijomis ir pan. nesusijusių asmenų 
pristatys pasauliui Sovietų okupaci
ją, tuo plačiau ir įtikinamiau bus pa
skleista ši žinia. Šiuo atveju Fr. D. 
O'Rourke yra idealus „baltasis pro
pagandininkas" — žmogus iš šalies, 
nuoširdžiai susižavėjęs Lietuvos isto
rija ir pasibaisėjęs tuo, kaip sovietai 
elgėsi su okupuotų valstybių pilie
čiais. 

„ D r a u g o " info. 

Premjeras G. Kirkilas neatmeta 
atsistatydinimo galimybės 

Lygiai prieš metus daryta „Draugo" pastato nuotrauka, šiuo metu puošianti 
D r a u g a s . o r g puslapį. Vlado Krivicko nuotr. 

Draugas.org švenčia 1-erių metų jubiliejų 
Atkel ta iš 1 psl. 
Radę patinkantį leidinį, čia pat galite 
atsispausdinti užsakymo formą, ją iš
siųsti dienraščio administracijai ir sa
vo pašto dėžutėje laukti siuntinio. 

Jau greitai šimtmetį sulauk
siančio „Draugo" popieriniai archy
vai, laikui bėgant, dūla. Kol kas nėra 
lėšų nei juos geriau apsaugoti nuo 
laiko ir aplinkos poveikio, nei tinka
mai archyvuoti. Čia dienraščio inter-
netinė svetainė atlieka bent mažą 
didelio darbo dalį — visi joje skelbia
mi straipsniai, išskyrus laikiną, grei
tai senstanti informacijos srautą, pa
kliūva j dešinėje ekrano pusėje esantį 
archyvą. 

Nuo pat tinklalapio įsteigimo 
pradžios jo skaitytojų bei gerbėjų gre
tos auga. Iš pradžių „Draugą" iner-
nete skaitė vos dvi dešimtys žmonių. 
Šiuo metu adresu htttp://www. 

draugas .org kasdien apsilanko ge
rokai per 200 internautų iš viso pa
saulio. Sekdami elektroninio „Drau
go" geografiją, nustembame patys. 
Dienraštis skaitomas ne tik JAV — 
Čikagoje, Niujorke, Los Andžele ar 
Havajuose, bet ir Australijoje, Vokie
tijoje, Švedijoje, Prancūzijoje bei 
Jungtiniuose Arabų Emyratuose. 

Kaip žinia, visa, ką pateikiame 
tinklalapyje, yra nemokama, be to, 
prieinama bet kuriuo paros metu, bet 
kurioje pasaulio šalyje. Dabar vyksta 
pavasarinis Draugo fondo aukų va
jus. Tad jei esate patenkinti tuo, ką 
randa te elektroniniame „Drauge", 
nepatingėkite ir nepagailėkite išsiųs
ti čekį Draugo fondui. Aukodami 
Draugo fondui prisidėsite, kad elek
troninis dienraščio langas į skaityto
jus neužsivertų. 

Redakcija 

Vilnius, balandžio 5 d. (BNS) — 
Socialdemokratams prabilus apie ga
limą Seimo paleidimą, jų atstovas 
premjeras Gediminas Kirkilas neat
meta, kad gali atsistatydinti pats. 

„Jei reikės, taip ir padarysim", 
— sakė Vyriausybės vadovas. G. Kir
kilo teigimu, jis nėra įsikibęs į postą 
ir jei to reikės politinei situacijai, ga
lės pasitraukti. 

Pasak Vyriausybės vadovo, so
cialdemokratų iniciatyva dėl Seimo 
paleidimo kiekvieną partiją privertė 
pažvelgti į save, į savo elgesį. 

„Ta prasme, šis pasiūlymas buvo 
naudingas. Politikams visų pirma, 

kurie, išrinkti Lietuvos žmonių, labai 
neatsakingai elgiasi Seime. Būtent 
dėl to ir pasitikėjimas Seimu yra toks 
žemas. Kas gali pasitikėti Seimu, ku
ris pusę darbo dienos negali patvir
tinti darbotvarkės, kuris daugiau 
kaip pusę savo laiko skiria ne projek
tams svarstyti, o įvairių komisijų 
sudarymui, begaliniams ginčams", — 
sakė G. Kirkilas. 

Valdančiosios socialdemokratų 
partijos prezidiumas pirmadienį nus
prendė atsisakyti opozicinių konser
vatorių paramos mažumos Vyriausy
bei ir siūlyti paleisti Seimą. 

V. Landsbergiui atlikta širdies operacija 
Atkel ta iš 1 psl . 
operacija atlikta Santariškių klinikų 
Širdies chirurgijos klinikoje, į ligo
ninę V Landsbergis buvo paguldytas 
trečiadienį vakare. 

„Operacija nebuvo planuota. Už
vakar jis blogai pasijuto, todėl nus
prendė pasitikrinti", — sakė G. Ku
rilienė. Po medikų patikrinimo nus
pręsta europarlamentarą guldyti į li
goninę ir atlikti širdies kraujagyslių 
šuntavimo operaciją. Ji pradėta anks
tų ketvirtadienio rytą — 8 vai. 

Kaip pranešė Santariškių klinikų 
atstovė spaudai Gitana Letukienė, 
operacija truko 3-4 vai., po to profeso
rius yra nuvežtas į reanimacijos sky
rių, jo būklė yra stabili. 

Operaciją atliko širdies chirurgai 
Vytautas Sirvydis ir Giedrius Užda

vinys. 
Širdies veiklos sutrikimai — 

įtempto politikų darbo pasekmė. 
Šuntavimo operacija prieš pus

trečių metų buvo atlikta ir buvusiam 
JAV prezidentui Billui Clintonui. 
Daugiau negu prieš dešimtmetį, 1996 
metais, panaši operacija buvo atlikta 
ir tuometiniam Rusijos vadovui Bori
sui Jelcinui. 

O pernai Lietuvoje apsilankęs 
JAV viceprezidentas Dickas Cheney 
šuntavimo operaciją patyrė dar 1988 
metais. 2001 metais į JAV politiko 
krūtinę įdėtas elektrinis aparatas, re
guliuojantis širdies veiklą. 

Todėl kai keturis infarktus paty
ręs D. Cheney pernai lankėsi Vilniu
je jam buvo skirtas ypatingas medi
kų dėmesys. 

http://www
http://Draugas.org
http://Draugas.org
http://draugas.org
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R. Motuzas: Norėčiau, kad Lietuva daugiau pasimokytų iš Švedijos 
Atkelta iš 1 psl. 

— Džiaugiuosi, kad buvau pa
skirtas į Švediją, nes šalis išsiskiria 
savo demokratinėmis tradicijomis ir 
tolerancija. Švedija buvo viena iš pir
mųjų valstybių, įkūrusių savo diplo
matinę atstovybę Vilniuje. Lietuva ir 
Švedija šiandien aktyviai bendradar
biauja gynybos, aplinkos apsaugos, 
energetikos, vidaus reikalų, trans
porto, teisingumo, švietimo ir svei
katos apsaugos srityse. Švedija yra 
viena iš pagrindinių Lietuvos už
sienio prekybos partnerių — jai ten
ka beveik 5 % visos Lietuvos užsienio 
prekybos. Švedija taip pat yra tarp 
daugiausiai į Lietuvą investuojančių 
valstybių. Manau, kad šiandien svar
biausia yra tai, kad Švedijos visuo
menė jau žino apie Lietuvą. Sovie
tiniu laikotarpiu Lietuva Švedijoje, 
lyginant su Latvija ir Estija, buvo be
veik nežinoma. Viena iš priežasčių 
buvo tai, kad iš kitų Baltijos šalių į 
Švediją buvo emigravę daugiau pa
bėgėlių. -

Malonu, kad naujoji Vyriausybė 
pabrėžia platesnio bendradarbiavimo 
su Lietuva svarbą. Lietuvos Respub
likos Ministras Pirmininkas Gedimi
nas Kirkilas į Švediją naujojo Mi
nistro Pirmininko Fredriko Reinfelto 
buvo pakviestas kaip vienas iš pir-. 
mųjų kaimynynės valstybės vadovų. 
Pradėta formuoti vieninga regioninė 
energetikos politika, kuri yra ne
atskiriama bendrosios saugumo poli
tikos dalis. Pradėtas įgyvendinti Sve-
dijos-Lietuvos energetinio tilto 
SwindtLit projektas, {gyvendinant jį, 
numatyta sujungti Lietuvos ir Šve
dijos elektros perdavimo tinklus, nu
tiesiant 350 kilometrų ilgio, apie 700-
1000 megavatų galios povandeninį 
kabelį Baltijos jūros dugnu. Ši jung
tis yra svarbi didinant viso Baltijos 
regiono energetinį saugumą ir elek
tros tiekimo patikimumą bei Baltijos 
šalių integracijai į Europos Sąjungos 
elektros rinką. Bendradarbiavimas 

v 

su Švedija kasdien plečiasi. Net 35 
Lietuvos savivaldybės yra užmezgu
sios ryšius su Švedijos komunomis. 
Glaudžiai bendradarbiauja universi
tetai, įvairios švietimo, kultūros, gy
dymo įstaigos bei nevyriausybinės 
organizacijos. Manau, kad tai yra la
bai svarbu, nes nusistovintys tarp-
instituciniai ir asmeniniai ryšiai, tie
sioginis bendravimas dažnai sudaro 

ge-resnes sąlygas norimiems rezul
tatams pasiekti. 

— O gal j a u p a s i t a i k ė ir 
sunkių/nemalonių m o m e n t ų ? 

— Nemaloniausios akimirkos 
v 

būna tada, kai Švedijos teisėsaugos 
ar kitos institucijos informuoja apie 
Lietuvos piliečius, kurie čia padarė 
nusikaltimus ar buvo sulaikyti dėl 
narkotikų gabenimo bei kitų prie-

Pastebėjau, kad švedai, lyginant 
su prancūzais, turi daugiau įvairių 
savitumų. Švedai mėgsta viską iš 
anksto planuoti. Todėl nesusitarus 
užsukti į svečius nėra priimtina nei 
pas draugus ir netgi pas artimus gi
mines. Stokholmas yra vienas iš ma
žiausiai užterštų didmiesčių Eu
ropoje. Vandentiekio vanduo, anot 
švedų žiniasklaidos, yra nė kiek ne 
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Švedijos sostinė Stokholmas. 

žasčių. Žinoma, kad tai labai menki
na ir valstybės prestižą, nes Švedija 

v 

yra labai saugi valstybė. Žmonės gali 
jaust is pakankamai saugūs tiek 
naktį, tiek dieną. Lyginant su Lie
tuva, čia yra žymiai mažiau ir auto
mobilių, ir butų apiplėšimų bei va
gysčių. Dažnai nustebina tokių jau
nuolių tėvai, kurie tiksliai net neži
no, kur į užsienį išvyko jų atžalos. 

— A r p a s t e b ė j o t e d i d e l i ų 
s k i r t u m ų t a r p g y v e n i m o š i a u r ė s 
šalyje Švedijoje i r p i e t ų šalyje 
P rancūz i jo j e , k u r e s a t e d i r b ę s 
bei gyvenęs a n k s č i a u ? K a s la
b i aus i a i n u s t e b i n o ? 

— Tiek Švedija, tiek Prancūzija 
yra savitos, turtingos, aukštu kultū
riniu ir ekonominiu lygiu pasižy
minčios, senas demokratines tradici
jas turinčios valstybės. Bet, manau, 
kad Švedijoje svetimtaučiui adaptuo
tis bei integruotis yra žymiai geres
nės sąlygos. Tam daug dėmesio skiria 
šalies Vyriausybė ir Integracijos bei 
lygių teisių ministerija. Be to, Švedi
jos visuomenė taip pat pasižymi ypa
tinga tolerancija kitataučiams. 

Lietuva nepasirengusi g int i 
lietuvių vaikų teisių 

prastesnis už buteliuose parduo
damą stalo vandenį. Alkoholinius gė
rimus galima nusipirkti tik valstybės 
licenziją prekiauti alkoholiu turin
čiose specialiose parduotuvėse ir jų 
darbo laikas yra gana trumpas (pvz., 
darbo dienomis iki 6 v. v., šeštadie
niais tik iki 1 v. popiet). 

— Turbūt j a u suspėjote i r 
p a k e l i a u t i p o Švediją, paben
d r a u t i n e tik s u S tokholme gyve
n a n č i a i s l ietuviais . Kokį Įspūdį 
p a l i k o šie susi t ikimai? 

v 

— Kovo 11-ąją teko būti Švedijos 
pietuose, Halmstade, mieste, įsi-
kūrusiame ant Siaurės jūros kranto, 
Lietuvos nepriklausomybės atkūri
mo dienos minėjime. Jį organizavo 
Lietuvos garbės konsulas Evert 
Grahn. Būti pakviestam į Kovo 11-
osios šventę svetimame krašte — 
ypatingas jausmas. Lietuvių ten gy
vena vos kelios dešimtys. Tačiau ma
lonu, kad paminėti mūsų Nepri
klausomybės atkūrimo dienos su
sirinko krašto gubernatorius, miesto 
meras, kiti aukšti pareigūnai bei vi
suomenės atstovai. Jie puikiai prisi-

ATLANTIC. 

Vilnius, balandžio 5 d. (BNS) — 
Lietuva nėra pasirengusi ginti susi
tuokusių su užsieniečiais lietuvių ir 
jų vaikų teisių, konstatuoja Seimo 
žmogaus teisių komitetas (ŽTK). 

Tai komitetas pareiškė išnagri
nėjęs lietuvės, kuriai Vokietijoje dėl 
tariamo savo dukros pagrobimo ir iš
vežimo į Lietuvą iškelta baudžiamoji 
byla. 

„Lietuvė Inga susituokė su vo
kiečiu Michaeliu Rinau. Vokietijoje 
jiems gimė dukra Luisą. Pasak mo
ters, vyras paliko šeimą, kai dukrai 
buvo du mėnesiai. Gavo dukros tėvo 
sutikimą dviem savaitėms mergaitę 
parsivežti į Lietuvą, tačiau grįžus tė
vynėn dėl sūnaus iš pirmos santuo
kos ligos nusprendė likti Lietuvoje. 
Tačiau teismo sprendimu dukra Lui
są pripažinta neteisėtai laikoma Lie
tuvoje, ir vyras reikalauja ją grąžinti 
į Vokietiją, šioje šalyje lietuvei jau yra 
iškelta baudžiamoji byla dėl vaikų 

grobimo", — žurnalistus apie komi
teto pradėtą tyrimą informavo ŽTK 
pirmininkas Arminas Lydeka. 

Pasak politiko, sprendžiant prob
lemą vadovaujamasi vien tik teisės 
aktais, tačiau neatsižvelgiama į alter
natyvas. 

„1980 m. Hagos konvencija dėl 
tarptautinio vaikų grobimo civilinių 
aspektų ir 2003 m. Tarybos regla
mentas formaliai įpareigoja pareiš
kėjos dukrą Luisą Rinau grąžinti į 
kilmės šalį Vokietiją, siekiant išveng
ti žalingų padarinių vaikui. Tačiau, 
atmetus formaliąją teisę, kokius ža
lingus padarinius gali sukelti dvi
mečio vaiko buvimas su mylinčia ma
ma?", — retoriškai klausė parlamen
taras. 

Pasak jo, lietuviams nesuteikia
ma tinkama informacija apie jų ir jų 
vaikų teisinę padėtį tiek Lietuvos 
konsulatuose užsienyje, tiek ir pačio
je Lietuvoje. 

Oceai 

mena mūsų pasiryžimą bet kokia 
kaina įtvirtinti 1990 m. paskelbtą 
Nepriklausomybę. Visuomenė ne tik 
atidžiai sekė tuometinius įvykius Lie
tuvoje, bet ir išgirdo mūsų laisvės 
šauksmą. 1991 m. sausio 13-osios 
dienomis ir vėliau daugelyje Švedijos 
miestų ir miestelių vyko protesto mi
tingai ir demonstracijos, palaikančios 
mūsų siekius. Tikrai malonu, kad net 
2000 kilometre iš šiaurės į pietus be
sitęsiančioje Švedijoje yra žinoma 
apie Lietuvą. 

Neslėpsiu, kad kiek mažiau opti
mizmo paliko susitikimas su čia gy
venančiais lietuviais, kurių dauguma 
dirba vietiniuose ūkiuose. Dalis jų 
jau džiaugiasi įsigytais nuolatiniais 
būstais, jų vaikai tarp savęs kalba 
švediškai ir nebemąstoma apie grį
žimą į Tėvynę. 

— T u r i n t omenyje, J ū s ų da r 
bo TMID'e p a t i r t į , š iuo m e t u esa
t e t a r s i „k i to je b a r i k a d ų p u s ė j e " 
— a t s t o v a u j a t e užsienyje gyve
n a n t i e m s l i e tuv iams , p a t s rez i 
duodamas n e Lietuvoje, kažku
r i a p r a s m e lyg i r b ū d a m a s išeivi
jos da l imi . Kuo skir ias i d a r b a s 
užsienyje n u o d a r b o Lietuvoje? 
Ar pas ike i t ė J ū s ų požiūr i s i už
sienio l i e tuv ius , j ų p rob l emas? 

— Mūsų, diplomatų, darbas Lie
tuvoje ir užsienyje yra labai panašus 
— atstovauti ir ginti Lietuvos intere
sus, įsitvirtinti regione, Europoje, pa
galiau būti žinomiems ir pasaulyje. 
Tačiau greta šių svarbiausių diplo
matinės veikos krypčių vis daugiau 
dėmesio tenka skirti naujiems globa
lizacijos iššūkiams, tokiems kaip kli
mato kaita, energetinio saugumo už
tikrinimas, padidėjusios nekontro
liuojamos migracijos bangos atsiradi
mas ir kitiems spręsti. 

Savaime suprantama, kad gyve
nant užsienyje keičiasi požiūris ir į 
užsienio lietuvius. Iš pirmo žvilgsnio 
atrodo, kad Lietuva turi daugiau 
duoti, daugiau pasirūpinti užsienyje 
gyvenančiais lietuviais. Bet kita ver
tus, kodėl, jeigu tu atvažiavai ieškoti 
geresnio gyvenimo. Dažnai yra sako
ma, kad Lietuva dar per mažai lėšų 
skiria lituanistiniam švietimui už
sienyje. Gyvendamas Švedijoje, suvo
kiau, kad svarbiausia yra ne materia
linė Lietuvos parama. Ar daug kai
nuoja šeimoje išlaikyti mamos gim
tąją kalbą? 

1-800-775-SEND 
vYvvwiti3nticexpfesscorp.com 

:•&:• ':#:> -.-. 

?m& 
Kroviniu gabenimas 

į laivu į visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
fėktuvj i visas pasaulio šalis. 

'ZJlLl W 
^Automobiliu pirkimas bei 

siuntiTias i visas pasaul'O sa'is. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Ame'ikoje. 

Smwl Packaaes Ttucmą^ 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Jei. 1 708-599-9680 
Fox. 1 708-599-9682 Jei 1 800-775-7363 

http://vYvvwiti3nticexpfesscorp.com
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Chirurgai 

MARIUS KATILIUS, M.D 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 
laparoskopinė chirurgija. 

300 Barney Dr., Suite A 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-744-0330; 
lietuviška) 815-744-8230 

wwwx*a*efforxggetyarKfcraadheahhxotr 

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

10400 75 St., Kenosha, Wl 53142 
(262) 948-6^90 

Chiropraktika ir 
manualinė terapija 

Amber 
Health 
Center 

Telefonas (70SV2S9 0909 
• Manualinė terapija 
• Chiropraktika 
• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 
Dr. Vilija R. Kerelytė 
Chiropraktikos gydytoja 

6420 We$t 127th Street, PatosHeigrtts, IL 60463 

S? 
Dr. Vida!.Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
Chiropractk & Rehab aHc 

Manualinė ir fizinė terapija, sporto 
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, gaivos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 

16547 W. 159 Street 
LockDOrt, IL 60441 

Tel. 8 1 5 - 8 3 4 - 9 0 7 5 / 9 0 7 6 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerklės 
ligos 

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

Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

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

\ Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
4901 W. 79 t h St. 

Burbank, IL 60459 
Tel. 708-424-2024 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOLOGAS-ŠIRDIES UCOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4Ą 
Dovvners G rovė, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. JUSTYNA STENGELE 

Šeimos daktarai ir chirurgai 
10811 W. \AV* S t Oriand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708 -460 -2500 
Valandos pagal susitarimą 

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

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst, IL60126 

630-941-2609 

Sandra Rasa Valaitis, MD 
š lapimo pūslės inkontinencija, 

gimdos, makšt ies ii pūslės iš t rūkimas, 
gydymas bei chirurgija 

Priklauso University of Chicago, 
MacNeal, Hinsdale ir La Grange Hospital 

Tel. 773-834-8622 
Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TEITO DALIAS PRUNSKIS, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimu darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

Eik Crove: 847-718-1212 
www.Hlinoispain.com 

Akių ligos 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 616-6622 
Hoiy Cross Hosp i ta l , #4105 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. EUCIJUS LEUS 
Akių ligos ir chirurgija 

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

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

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

joliet IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road, 

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

išskyrus sekmadienį 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., 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 

IEŠKO DARBO 

* Moteris, turinti legalius dokumentus, 
rekomendacijas, patirties, automobilį, kal
banti angliškai, ieško prižiūrėti pagy
venusius žmones ar kompanjonės darbo su 
giižimu namo pietiniuose rajonuose. Gali 

pakeisti savaitgaliais. Tel. 708-692-4422. 

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

JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 

2711 West 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-2655; fax. 7 7 3 4 3 6 - 6 9 0 6 

VIRTUALIOS APGAVYSTES IR 
REALŪS NEMALONUMAI 

Kaip tikriausiai supratote iš 
pavadinimo, šio straipsnio tema — 
interneto pagalba vykdomos apgaulės 
(scams), kurios, Federalinio tyrimų 
biuro (Federal Bureau of Investiga-
tion arba FBI) teigimu, vien praėju
siais metais, atnešė sukčių aukoms 
rekordini nuostolių skaičių, siekiantį 
beveik 200 milijonų dolerių (Internet 
Crime Report, 2006). 

FBI teigia užregistravę daugiau 
nei 200,000 skundų, iš kurių apie 
pusė sietini su sukčiavimais interne
to aukcionuose, kuomet pirkėjai arba 
visiškai prarasdavo pinigus, niekuo
met negaudami savo nusipirktų pre
kių, arba gaudavo visiškai ne tai, ką 
manė pirkę. Pasitaikė atvejų, kuomet 
aukos nesulaukdavo prekių, nusi
pirktų, atrodytų, sėkmingai veikian
čiose interneto parduotuvėse (19 
proc. visų apgavysčių atvejų), taip pat 
— įvairių finansinių nusikaltimų, 
kredito kortelių ar asmeninių duo
menų vagysčių, apsimetant bankų, 
įvairių kitų kredito įstaigų ar val
džios institucijų atstovais. Neapsieita 
ir be seniai išplitusių, tačiau iki šiol 
apgavikams nenusibostančių laiškų, 
pavyzdžiui, iš Nigerijos (kuriuose 
auka prašoma padėti neva į bėdą 
patekusiam aukštam valdžios parei
gūnui ar karo vadui, pervedant tam 
tikrą sumą pinigų į sąskaitą užsienio 
banke). Taip pat užregistruota ne
mažai įvairių loterijų bei itin pelnin
gų investicijų pasiūlymų. 

Tačiau ar nusikaltėliai visuomet 
naudojasi tik aukų gerais ketinimais 
arba nenugalimu noru pigiai įsigyti 
gerą daiktą, lengvai praturtėti? Pasi
rodo, ne. Palyginti neseniai Internete 
išplito labai originalus ir gana gąsdi
nantis laiškas, kuriame galimai 
„aukai" būdavo nurodoma, jog jo 
autorius turi patikimų žinių apie pla
nuojamą „aukos" nužudymą (!). Dar 
daugiau, iš užuominų laiške tarsi 
paaiškėdavo, kad autorius yra pats ir 
pasamdytas atlikti tą kruviną darbą 
— nebent „auka" sutiktų jam per
vesti į nurodytą sąskaitą apvalią 
pinigų sumelę. Už tai „žudikas" netgi 
siūlydavosi susitikti su „auka" ir ats
kleisti, kas gi yra tas piktadarys, taip 
sumanęs „aukos" atsikratyti. Su
prantama, „auka" būdavo primygti
nai prašoma „savo pačios labui" ne
sikreipti į policiją... 

Tad kodėl gi internetas, neginči
jamai priskiriamas prie vieno iš XX 
amžiaus pabaigos stebuklų, tampa 
tokia patrauklia dirva nusikalti
mams? Iš esmės, dėl tos pačios prie
žasties, dėl kurios jis naudojamas vi
siems kitiems tikslams — nuo pašto 
korespondencijos ir naujienų straips
nių, iki virtualių pažinčių, kelionių 
bei nuotolinių studijų universitete. 
Tai — labai patogus, gana lengvai 
prieinamas ir neįtikinamai greitas 
informacijos plitimo mechanizmas. 
Maža to, labai norint, internete gali
ma išlikti visiškai anonimišku - veik
ti neatskleidžiant ne tik savo tapaty
bės (vardo, amžiaus, adreso), bet net 
ir kompiuterio, kuriuo naudojamasi, 
duomenų. 

Internete veikiantys nusikaltė
liai stengiasi maksimaliai išnaudoti 
šiuos privalumus — per kelias sekun

des išsiųsdami tūkstančius apgaulin
gų laiškų ar visiškai neįtartinai atro
dančių prašymų pasitikrinti savo fi
nansinius duomenis, siunčiamų tarsi 
jūsų banko interneto administracijos, 
tačiau vėliau nukreipiančių i visiškai 
kitą adresą turinčias svetaines, ku
riose jūsų rūpestingai įvesti duome
nys yra tiesiog pavagiami. Atlikdami 
savo juodą darbą, jums nė nenutuo
kiant, jie instaliuoja jūsų kompiu
teryje kenksmingas programas, se
kančias jūsų lankomus puslapius bei 
perduodančias nusikaltėliams nau
dingą informaciją: slaptažodžius, 
banko sąskaitų numerius, elektro
ninio pašto adresus. 

Internete nėra valstybių sienų, 
prekybos sutarčių ir centralizuotų 
valdymo institucijų, sekančių jų 
vykdymą, todėl sukčiams iš, tarkime, 
Kinijos ar Malaizijos yra labai pa
prasta įsiūlyti Jums vietoje nešiojamo 
kompiuterio, įsigyjamo už labai gerą 
kainą, tik... jo dėžę. kuri pareigingai 
atsiunčiama Į jūsų namus, po to, kai 
išankstinės perlaidos būdu sumo
kėjote visus pinigus už trokštamą 
prekę. Kad ir labai stengtumėtės, 
daugiausia, ko pasieksite po apgau
lingo sandorio ėmę persekioti tokį 
pardavėją, — jam nebebus leidžiama 
pardavinėti prekių tame aukcione, 
kuriame buvote apgauti... 

Atkreipkite dėmesį, kad šiame 
straipsnyje paminėti tik keletas pa
plitusių sukčiavimo būdų. Jų yra kur 
kas daugiau, be to, seniesiems perne
lyg išplitus ir „nebeveikiant", atsi
randa vis naujesnių. Dėl jų įvairovės, 
sunku surašyti ir universalią apsi
saugojimo nuo internet inių nusi
kaltėlių strategiją. Visgi, jei naudo
jatės internetu, pagrindiniai dalykai, 
kuriuos derėtų atsiminti , siekiant 
išvengti apgavysčių bei neigiamų 
emocijų, būtų šie: 

• Nepirkite nieko interneto par
duotuvėse, prieš tai neįsitikinę, kad 
jos — legalios ir turinčios ilgalaikę 
gerą reputaciją. Pasit ikrinti dėl 
daugelio JAV veikiančių kompanijų 
(taip pat ir prekiaujančių internete), 
galite, pavyzdžiui, apsilankę Better 
Business Bureau svetainėje, adresu 
w w w . B e t t e r B u s i n e s s B u r e a u . o r g . 
Si svetainė teigia turint i informacijos 
apie 2.5 milijono bendrovių. Jei netu
rite galimybės nuodugniai ištirti par
davėjo reputacijos, bent jau įsiti
kinkite, kad kompanija yra oficialiai 
užregistruota, tur i fizinį adresą (ne 
pašto dėžutės numerį), veikiantį tele
foną bei elektroninio pašto adresą. 

• Jei perkate interneto aukcione, 
prieš derėdamiesi dėl daikto pasido
mėkite pardavėjo „reputacija" (išreiš
kiama patenkintų/nepatenkintų jo 
buvusių pirkėjų skaičiumi ir papras
tai pateikiama viešai). Taip pat pra
vartu būtų paklausti, ar galite, tru
putį primokėję, drauge gauti ir 
prekės pristatymo draudimą, pasitei
rauti, ar galėsite ją pakeisti, jei ne
tiks. Susipažinkite ir su paties auk
ciono politika nesąžiningų sandorių 
atžvilgiu. 

• Niekada nemokėkite už prekes 
pašto perlaida, netgi (ir ypač) jei par
davėjas N u k e l t a į 9 ps l . 

http://www.Hlinoispain.com
http://www.BetterBusinessBureau.org
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Kryžiažodžio Draugas Nr. 010 
atsakymai 

Vert ikal ia i : 
1. Credo. 2. Vadeles.3. Sniegena. 4. Marakana. 5. Pūdymas. 6. Karis.»9. 

Niagara. 10. Vaivada. 11. Egiptas. 16. Ikebana. 17. Šlepetė. 19. Gelda. 20. 
Samba. 24. Diadema. 25. Škvalas. 26. Išvarža. 29. Trenioba. 30. Meitelės. 32. 
„Odisėja". 33. Tauragė. 35. Ugrai. 36. Spyna. 

Hor izonta l ia i : 
7. Briauna. 8. Šarūnas. 12. Širdie. 13. Elada. 14. Ydinga. 15. Rezervuaras. 

18. Prekė. 19. Gandras. 21. Elfai. 22. Obuolys. 23. Limpopo. 27. Hiena. 28. 
Atakama. 31. Atašė. 34. Adrenalinas. 37. Smūgis. 38. Italė. 39. Rupūžė. 40. 
Varjetė. 41. Žinginė. 

Kryžiažodžio atsakymas: Švieži kopūs t a i . 

Dantų gydytojai 

* * * 
Malonu, kad ,,Draugo" skaitytojai toliau sprendžia kryžiažodžius ir siun

čia mums atsakymus j juos. Deja, dėl pašto nesklandumų, daugelis laikrašti 
gauna pavėluotai, dažnai atsakymus pirmiau nei patį kryžiažodi. Štai 
,.Draugo" skaitytoja Jadvyga Savickas jau ne viename laiške tuo skundžiasi ir 
siūlo: ,,kai atsakymai ateina anksčiau už pat j kryžiažodi, atrodo, reikėtų kaip 
nors tą bėdą išspręsti. Mano nuomone, atsižvelgiant i pašto pavėlavimus, nes
pausdinti atsakymų kitą savaitę, bet kartu su spausdinamu nauju kryžiažo
džiu. O gal net geriau kas trečią savaitę, nes išsprendimas taip pat užima 
keletą dienų". 

Ačiū Jadvygai Savickas, kuri iškėlė šią problemą. Ši šeštadieni spaus
diname kryžiažodžio nr. 010 atsakymus, tačiau norėtume sužinoti ir kitų 
skaitytojų nuomonę, ar ateityje nebūtų geriau spausdinti kryžiažodžius ir 
atsakymus kas antrą savaitgalį. Laiškus siųskite: „Draugas", 4545 W. 63rd 
St., Chicago, IL 60629-5589 arba ei. paštu - redakcija@draugas.org. 

„Draugo" kryžiažodį Nr. 006 teisingai išsprendė: 
Vida Bučmienė . Cleveland, OH 
La ima J a k e l a i t i e n ė , Evergreen Park, IL 
J a d v y g a Savickas. Nashua, NH 
Dėkui šioms skaitytojoms ir sėkmės besprendžiant kitus kryžiažodžius. 

Always with Flowers 
- Visada šviežios egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės . 
- Vestuvinės ir proginės kompozicijos 
- Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės 
- Atributikos pokyliams nuoma 
- Bažnyčių, pokylių salių dekoravimas 
- Celės visoms progoms j Lietuvą 

1120 State St., Lemose, I L 
Tel. 630 257 0339; 888 594 6604 
^vw»ialwayswithflowers.€om tefefiore 
iArWWjalw^ pjn 

Pristatymas 7 dienas per savaitę 
Čikagoje. JAV, Lietuvoje 

ir visame pasaulyje 

VIRTUALIOS APGAVYSTĖS IR 
REALŪS NEMALONUMAI 

Atke l t a iš 8 psl . gyvena 
užsienyje ir teigia negalįs priimti 
kitokio apmokėjimo. Priešingu atve
ju, jei būsite nepatenkinti preke, ar 
jos negausite, tikimybė atgauti sumo
kėtus pinigus praktiškai išnyks. 
Naudokite kredito korteles arba 
standartizuotą mokėjimo sistemą 
(Paypal, WebMoney ir pan.), kurios, 
nors ir turi savų trūkumų, bent jau 
garantuoja galimybę užginčyti netei
singą sandorį. 

• Mokėdami kredito kortele, 
visuomet įsitikinkite, kad atliekate 
tai saugioje aplinkoje (secure site) — 
naršyklės dešiniajame kampe, apačio
je, turėtumėte pastebėti spynos pavi
dalo ženkliuką, kuris reiškia, kad 
surenkami tame puslapyje klientų 
duomenys yra specialiai saugomi nuo 
įsilaužėlių. 

• Netikėkite fantastiškais pasiū
lymais praturtėti. Jei kokia nors idėja 
atrodo pernelyg viliojanti, kad būtų 
reali, ji greičiausiai ir tėra tik ap
gavystė. Nesusirašinėkite nei su ta
riamais žmogžudžiais, nei su Nige
rijos pareigūnų našlėmis — sutau
pysite ir laiko, ir nervų. Geriausia, ką 
galite padaryti — pašalinti iš pašto 

dėžutės visus iš nepažįstamų žmonių 
gautus, neaišku, kokiu tikslu parašy
tus, laiškus, jų net neskaitant (pa
prastas elektroninio laiško atidary
mas gali pranešti nusikaltėliams, kad 
pavyko pasiekti veikiantį pašto ad
resą — tuomet galite sulaukti geo
metrine progresija didėjančios elek
troninio šlamšto siuntos). 

Jei mėgstate registruotis foru
muose, lankotės pokalbių svetainėse, 
įsigykite papildomą elektroninio paš
to adresą, kurį naudosite šiems tiks
lams. Pagrindinio pašto adreso, kaip, 
beje, tikrojo savo vardo bei pavardės, 
tikslios gimimo datos, fizinio adreso 
bei telefono, neduokite niekam, iš
skyrus gerai pažįstamus žmones, 
kuriais visiškai pasitikite. Tuo pačiu 
atminkite, kad ir kiti žmonės gali 
slėpti tam tikrus dalykus - nesku
bėkite tikėti viskuo, ką iš jų sužinote. 
Bendraujant su kitais, kaip ir rea
liame pasaulyje, laikykitės mandagu
mo - sakykite virtualioje erdvėje tik 
tai, ką nebijotumėte išsakyti žmogui į 
akis. 

Pagal FBI bei amerikiečių 
žiniasklaidos medžiagą parengė 

Vaida Maleckaitė 

Dr. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. 708-598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr . L I N A POŠKUS 
D a n t ų gydyto ja 

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

10 S. 640 S. Kingery Hwy, VViovvbrook 
Tel. 630-323-5050 

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 6 4 0 Kingery Highvvay 
W i l l o w b r o o \ fL 60327 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127th St. 
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. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 708-598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C DECKER, DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui Kalbėt angliškai arba lietuviškai 
4647 VV 103 St Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

TRYLIKOS METŲ PATIRTIS 
pers ikėlė į naują kab ine tą 

318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068 
TeL 8 4 7 6 9 2 2 3 0 3 

w w w . p a r k r i d g e s m i t e s . c o m 

Pilna dantų priežiūra: 
• implantai 
• tiltai, karūnos, protezai 
• vaikų dantų gydymas 
• šaknies kanalų valymas 
• chirurgija 
• parodontozės specialistas kabinete 
• kosmetinės procedūros — „veneers", 

balinimas 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligų i r odos vėžio 
specialybė, kosmet inė ch i ru rg i j a , 

viso veido a t j aun in imas 

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

Tel . 630 -571 -2630 

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

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 VV. 111 St Chkago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489^*441 

I : i i i 
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VILNIUS 2007 
SKRYDŽIAI FMNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JA V miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

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

i 
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; 3 turistinės kelionės į Lietuvą ir Pabaltijį ; 
• aplankant Dainų ir Šokių šventę. * _ 
•Dėl Informacijos skambinkite Ritai Penčylienei * % 

1 i 

Web site: www.vytistours.com 

ATSTOVYBE ČIKACOIE 
Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280 

Emali: pencylar@comcast.net 

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

ą 
1 
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mailto:redakcija@draugas.org
http://www.parkridgesmites.com
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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R. Kalvaitytė Skixčienė 
vaikai nori priklausyti 

Atkelta iš 1 psl. įvaikintų ir 
gyvenančių Amerikoje, yra 644. Kiek 
lietuvių mažylių buvo įvaikinta pra
ėjusiais, 2006 metais, kol kas nežino
ma. Vaikų, atvažiuojančių iš Lietuvos 
į Ameriką gyventi kiekvienais metais, 
skaičius skiriasi. Pagal tos pačios 
įvaikinimo tarnybos duomenis, nuo 
2000 metų į JAV iš Lietuvos kasmet 
atvyko maždaug 20 vaikų, 1994 
metais jų atvyko daugiausiai —124. 
Užsienio šeimos tarp 1993 ir 2005 
metų iš viso įvaikino 1,244 vaikus, 
tuo tarpu Lietuvoje gyvenančios šei
mos tai darė kur kas vangiau — per 
tą patį laikotarpį buvo įvaikinti tik 
634 be globos likę vaikai. Kodėl taip 
yra, Rūta negalėjo atsakyti. Pasak 
jos, kai ji savo pažįstamų apie tai 
klausė, iš jų gavo įvairiausių atsa
kymų. 

Vaikų, kuriuos leidžiama užsie
nyje, taigi ir Amerikoje, gyvenan
čioms šeimoms įsivaikinti, amžius 
yra įvairus. Rūtos duomenimis — 
nuo 2 iki 6 metų. „Pirmieji vaikai, 
kurie buvo įvaikinti 1993 metais, 
dabar jau yra paaugliai" — pasakojo 
Rūta. Jauniausiems įvaikintiems vai
kams Amerikoje yra 2 metukai. Labai 
retai užsienio šeimai leidžiama įvai
kinti vaiką, jaunesnį nei minėtas 
amžius. Rūta prisimena, jog jų sūnui 
Daumantui buvo 20 mėnesių, kai 
Skučų šeima gavo pasiūlymą jį įsi
vaikinti. Kai Daumantą parsivežė į 
Ameriką, jam jau buvo 27 mėnesiai. 

Kas į s ivaikina ir kodėl 

{domu, jog lietuvius vaikus ryž
tasi įsivaikinti ir nelietuviškos šei
mos. Net atvirkščiai, Rūtos teigimu, 
tik labai mažas procentas, gal kokie 
10 ar 15 šeimų, įsivaikinusių vaikus 
iš Lietuvos, yra lietuvių kilmės. Pati 
Rūta pažįsta gal kokius 4 ar 5 iš 70 
pirmosios lietuvių emigrantų bangos 
vaikus, kurie įsivaikino vaikus iš 
Lietuvos. Tiesa, pridūrė mano šne
kinta Rūta, nemažai yra tokių, kurių 
lietuviai buvo proseneliai. Jie iš Lie
tuvos išvažiavo dar praėjusio šimt
mečio pradžioje. 

{ klausimą, kodėl šeimos, gyve
nančios viename krašte, nori įsivai
kinti vaikus iš kito, neretai joms sve
timo ir labai mažai arba ir visai 
nepažįstamo krašto, Rūta atsakė, jog 
kartais tiesioginio ir tokį pasirinkimą 
paaiškinančio atsakymo nėra. Kiek
vienos šeimos istorija yra skirtinga. 
Štai viena Rūtos pažįstama šeima, 
įsivaikinusi mažylį iš Lietuvos, tai 
padarė dėl traukos Lietuvai. ,,Ji airė, 
jo proseneliai — iš Lietuvos. Kai 
pamatė, kad yra galimybė įsivaikinti 
vaiką iš Lietuvos, abu pradėjo lankyti 
šeštadienines lituanistines mokyklas. 
Šiuo metu šioji šeima turi dvi mer
gaites iš Lietuvos". 

Dažniausiai vaikams, atvyku
siems iš Lietuvos, prisitaikyti prie 
naujos šeimos, naujų gyvenimo sąly
gų, kultūros sekasi gana neblogai. 
Čia. Rūtos Įsitikinimu, nugali tai, kad 
vaikai nori turėti šeimą, tėvelius, 
nori priklausyti kam nors. Nemaža 
dalis įvaikintų vaikų turi įvairiausių 
sutrikimų, nes daugumos biologiniai 
tėvai gėrė arba tie sutrikimai atsira
do vaikams begyvenant vaikų na
muose. Šeimos tam pasiruošia ir 
labai kreipia dėmesį į tai, kaip jų 
įvaikinti vaikai prisitaiko prie nar 'os 
aplinkos, ar prisiriša prie naujų tėvų, 

Jau trejus metus internetinė šeimų, 
įvaikinusių lietuviukus, grupė susi
tinka Pennsylvania. Atrodo, jog lie
tuviui Timothy Titas Pollock tai labai 
patinka. 

brolių, seserų. Žinoma, užtrunka lai
ko, kol vaikas pr ipranta prie šeimos. 
Bet šeimos, kurios įsivaikina, yra 
pasiruošusios susidurti su keblumais 
ir problemomis — tvirtai įsitikinusi 
Rūta. Kiek ilgai a r trumpai pritapi-
mas prie naujos šeimos beužtruktų, 
sakė mano pašnekovė, vaikai jaučia, 
kad jie nori šeimos, ir kai tas pajauti
mas ateina, viskas sukrenta į savo 
vietas. 

Paklausus, a r besiruošiant įsi
vaikinti vaiką ar keletą vaikų, galima 
juos išsirinkti, Rūta atsakė neigia
mai: „Ne, vaiko negalima išsirinkti. 
Užsieniečiams tai yra uždrausta ir, 
mano nuomone, taip yra sveikiau". 
Egzistuoja vaikų įvaikinimo tarnyba, 
kuri turi sąrašą tų vaikų, kuriuos 
teisiškai galima įvaikinti. Šeimai, 
pareiškus norą vaiką įsivaikinti, 
prasideda derinimas: tarnyba pasiūlo 
vaiką, supažindina šeimą su jo istori
ja. Prisimindama savo atvejį, Rūta 
sakė, jog ji pati nuskrido į Lietuvą ir 
aplankė būsimą sūnų. Žinoma, būna 
atvejų, kai pasiūlyto vaiko atsisako
ma, tačiau taip įvyksta todėl, kad 
vaikas turi rimtų problemų. 

Rūtos duomenimis, nesėkmingų 

įvaikinimo atvejų pasitaiko itin retai, zuoti, sakė, jog Lietuvos prezidento ir 
„Bent mūsų grupėje tokių atvejų jo žmonos vizitas į Ameriką buvo 
nepasitaikė" — teigė ji. Vis dėlto, gera proga susipažinti su įvaikintais 
neslėpė pašnekovė, šiuo metu, ypač vaikais. Nes, pasak jos, tokiu ren-
Lietuvoje, nemažai kalbama apie giniu norėjosi išsklaidyti tą jausmą, 
sesių Vitalijos ir Sandros Rymanovų jog įvaikinti vaikai dingsta, niekas jų 
ir dar vienos mergaitės „įvaikinimą" daugiau nemato ir negirdi. „Norėjo-
(kai jos nebuvo legaliai įvaikintos, o me parodyti, kad taip nėra. Norėjome 
tik išvežtos) ir atvykimą j JAV prieš parodyti, kad dauguma vaikų gražiai 
10 metų. Tačiau, Rūtos teigimu, tai auga, džiaugiasi savo šeimomis, jiems 
yra labai retas ir tikrai baisus atvejis, įvaikinimas tikrai suteikė nuostabią 
kuris neatspindi 99.99 proc. šeimų, 
auginančių įvaikintus vaikus, patir
ties. 

Įsivaikinant vaikus iš Lietuvos, 
sąlygos mokėti lietuvių kalbą nėra. 
Tačiau prieš užsieniečiams tampant 
tėvais, yra ištiriamas jų pasiruoši
mas. Visi duomenys apie tėvais no
rinčius tapti asmenis patenka į 
įvaikinimo tarnybą. Konkrečiai nėra 
parašyta, kokių tėvų tarnyba ieško, 
savo patirtimi dalinosi Rūta, „ieško 

progą gyventi linksmai ir šeimoje. 
Palaikome ryšius su įvaikinimo tar
nyba Lietuvoje, siunčiame jiems 
ataskaitas". Beje, įsivaikinus, atas
kaitas reikia siųsti kas šešis mėnesius 
trejus metus. 

Šeimos buriasi 
j grupes 

Pas Skučus tą dieną, kai lankėsi 
A. Adamkienė, suvažiavo net trylika 

saugių namų, kurie galėtų priimti šeimų. Visos jos mielai sutiko pasida-
vaiką net su tam tikromis proble- linti savo duomenimis su „Draugu" 
mornis". Vis dėlto, pridūrė ji, pir- (redakcijai visų šeimų pavardės yra 
menybė įsivaikinti teikiama toms žinomos). Rūta sakėsi asmeniškai 
šeimoms, kuriose vienas iš narių turi pažįstanti visas su prezidento žmona 
Lietuvos pilietybę ar yra lietuvių susitikusias šeimas bei jų narius, mat 
kilmės. visai neseniai lietuvius vaikus įsi-

Daumantas Skučas, Tomas Schliessman Ir Sonata Weingarten Bostone 
2005 m. rugpjūčio mėnesį. 

Šeimų susitikimas su 
A. Adamkiene 

A. Adamkienės susitikimas su 

vaikinusios šeimos sukūrė interneto 
grupelę. Vienas iš svarbiausių šios 
grupės tikslų — palaikyti tarpusavio 
ryšį. Grupė susibūrė prieš maždaug 

keliomis vaikus iš Lietuvos augi- ketverius metus, o per paskutiniuo-
nančiomis šeimomis įvyko pačios sius trejus metus jau tapo tradicija 
prezidentienės iniciatyva. Rūta, ku- suvažiuoti į vasaros pikniką Pen-
rios šeima maloniai sutiko savo nsylvania. Šiuo metu ši interneto 
namuose tokį susitikimą suorgani- grupė jungia šeimas, kurios gyvena 

ne tik JAV bet ir Australijoje, Euro
poje. Jos adresas in ternete yra: 
http: / /groups .yahoo.com/gToup/ 
1 it h uanian - adopt ions . 

Šiuo metu steigiama dar viena 
organizacija — LAPAS (Lithuanian 
Adoptive Parents Association), kuri 
turėtų būt i formalesnis anksčiau 
minėtos internetinės grupės varian
tas. Pasak Rūtos, joje narių dar nėra, 
tikimasi, jog jos nariais taps daugu
ma internetinės grupės šeimų. Pir
masis LAPAS posėdis įvyks rugpjūčio 
mėnesį. Rūta neslėpė, jog didžiausia 
problema, su kuria šiuo metu ji ir 
organizaciją kuriantys žmonės susi
duria, yra šeimų, įvaikinusių lietu
vius vaikus, paieškos. Todėl šiame 
formavimosi etape daugiausia padeda 
asmeninės pažintys. Rūta paprašė 
parašyti jos ei. pašto adresą ir pakvie
tė visas šeimas, įsivaikinusias lietu
vius vaikus, parašyti jai. Tad jei esate 
vaikų iš Lietuvos tėvai, giminės arba 
kaimynai, kreipkitės į Rūtą Kai

šioję nuotraukoje A. Adamkienė nusifotografavo su Parreia šeima, kuri vaitytę Skučienę adresu: 
augina Gabrielę. Gabrielė buvo įvaikinta 2006 metų pabaigoje. RutaKS@aol.com 

http://groups.yahoo.com/gToup/
mailto:RutaKS@aol.com
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APIE JAUNIMO REKOLEKCIJAS DAINAVOJE 
SES. PRANCIŠKA. FDCI 

Ketvirtoji paskaita, kurią vedė 
teologijos studentas iš Čikagos Ne
rijus Smerauskas, vadinosi „Eucha
ristijos šventimas ir prakt ika gyve
nime". Si paskaita buvo apie išsames
nį šv. Mišių supratimą ir praktika
vimą. 

Po vakarienės pasimokėme bend
rai giedoti giesmes, ap ta rėme kai 
kurias šv. Mišių detales ir ėmėme 
švęsti Atgailos ir Sutaikinimo sakra
mentą. Kad būtų įdomiau, pradžioje 
pažaidėme keletą drąsą primenančių 
žaidimų. Paskui rekolekcijų dalyviai 
turėjo pagalvoti ir garsiai pasakyti: 
kas jiems žaidžiant patiko ar ne
patiko, kaip jie jautėsi žaidimo metu, 
kokie jų jausmai buvo paliesti? Api
bendrinus priartėjome prie susitaiky
mo vieni su kitais, o ir su Dievu - mū
sų Kūrėju. Po šio įvado vėl susirin
kome savo „Tylos kambaryje", kur 
prelatas Edis, rankose laikydamas 
indą su vandeniu, priminė jo reikšmę 
Krikščioniškoje tradicijoje, paskui, 
įbėręs žiupsneli draskos, jį pašventi
no ir pakvietė kiekvieną dalyvį juo 
persižegnoti. Po to sekė skaitinys iš 
Šventojo Rašto, psalmė, sąžinės per
žvalga. Priėjęs asmeniškos išpažin
ties ir padėjęs degančią žvakelę į iš 
anksto paruoštą širdies formą prie 
altoriaus, kiekvienas dalyvis turėjo 
parašyti Jėzui laišką ir įsijungti į ko
liažo darymą. Koliažas buvo kuria
mas ant didelių kryžiaus formos suk
lijuotų lapų, tyliai, naudojant žur
nalus, žirkles, kiijus, rašymo prie
mones. Rytojaus dieną šie lapai buvo 
padalinti į skaičių, kiek bū ta dalyvių 
ir, su kitoje pusėje išrašytu Jaunimo 
dienų himnu bei citatomis apie drąsą, 
padovanoti. 

Visiems norintiems susitaikius 
su Dievu, šventėme Eucharistiją. Jos 
liturgijai vadovavo pre la tas Edis. 
Prelatas homilijos metu keletą jau
nuolių pakvietė „Sūnaus palaidūno" 
istorijos inscenizacijai. Buvo nauja ir 
įdomu - liturgijos vadovas stengėsi šią 
situaciją perteikti šių dienų konteks
te. O šv. Mišios buvo aukojamos už 
rekolekcijų dalyvių sunkiai sergan
čias mamas ir už lygiai prieš metus 
žuvusį rekolekcijų dalyvių ben-

Tęsinys iš kovo 31 d. 

draamžį ir draugą Andrių Grigorio. • 
Po šv. Mišių vėl susirinkome į 

tylos kambarį, kuriame jau turėjome 
Svč. Sakramentą, ir jo akivaizdoje po
ra jaunimo vadovų - Lina ir Marius 
Poskočimai - pasidalijo liudijimais 
apie jų tikėjimo išbandymą ir bren
dimą, susidūrus su minėto jų artimo 
draugo Andriaus netektimi ir sužino
jus apie sunkią savo mamos Rasos 
ligą. Šie liudijimai buvo tokie stiprūs, 
kad privertė susigraudinti ne vieną 
rekolekcijų dalyvį, juolab, kad visa 
rekolekcijų nuotaika sukosi apie 
drąsą. Po įkvepiančių liudijimų kai 
kurie dar ilgai liko koplytėlėje, pas
laptingai apšviestoje Jėzaus artumo
je, tylūs, susimąstę, paliesti... 

Vėliau mūsų dar laukė nakti
piečiai ir tradicinis plakatų vienas 
ki tam rašymas. Tai buvo paskutinioji 
šios dienos programos dalis, pasibai
gusi gerokai po vidurnakčio. Supran
tama - jaunystė! Negi eisi anksti 
miegoti, kai tiek draugų aplinkui!? 

Užduoties apie drąsą išpildymas. 

nebuvo kojos iškėlusi, paskelbta 
Misijų Globėja. Be to, prieš 10 metų ji 
buvo paskelbta Bažnyčios Mokytoja, 
nes šventumui pasiekti darė mažiau-

Užduoties apie drąsą išpildymas - kita grupelė. 

Sekmadienio rytas prasidėjo vėl 
su giesme, malda ir šv. Teresėlės 
ištrauka apie drąsą ir meilę. Beje, ar 
žinai, kad mažoji šv. Teresėlė iš Lizjė, 
Prancūzijos, yra Lietuvos Jaunimo 
dienų Globėja? Jos relikvijos kaip tik 
keliauja į Lietuvą ir dalyvaus Jauni
mo dienose! O šv. Teresėlė yra tuo 
įdomi, kad ji tegyveno 24 metus, ir 
nors iš savo karmeličių vienuolyno 

sius darbelius, tačiau su didele meile. 
Ilgainiui ji dėl plaučių džiovos ir 
dirbti nebegalėjo, tačiau jos meilės 
Jėzui niekas negalėjo atimti... Jos 
užtarimu Dievo malonės iš dangaus 
krenta lyg rožių žiedai - dažnai 
žmonės į Teresėlę melsdamiesi pa
jaučia rožių kvapą... 

Papusryčiavus buvau pakviesta 
pasidalinti rekolekcijas apvainikuo

jančiomis mintimis, visa užbaigti ga
vėnios dvasia. Dievo Dvasia ruošė 
mane tam ir įkvėpė paskaityti istori
ją iš Biblijos apie Dovydo kovą su 
Galijotu, atėjusiu su kalaviju prieš 
visą izraelitų tautą. Dovydas, papras
tas jaunuolis, pasitikėjęs tik Gyvuoju 
Dievu, visiškai neapsiginklavęs, o tik 
kaip piemuo pasiėmęs penkis ak
menėlius iš upelio, nugalėjo milžiną 
Galijotą. Mes, pasirodo, savo gyve
nime visi turime „Galijotą" - gąsdi
nantį mus, bauginantį, menkinantį, 
gundantį... Todėl visada prie savęs 
privalome „nešiotis" penkis akmenė
lius, Dievo vandens nuplautus, o tai 
yra: malda, Biblija, Atgailos ir Su
taikinimo sakramentas, šv. Mišios ir 
pasninkas. Nežinia, kurio „akme
nėlio" iš mūsų „krepšio" gali prireik
ti, tad būtina prie savęs visada turėti 
visus... 

Dar ilgai ilgai stoviniavome, 
lūkuriavome prie durų, kieme, prie 
mašinų, nenorėdami išsiskirti su 
draugais, su Dainava... Buvome labai 
dėkingi organizatoriams, vadovams, 
iš kurių reikėtų paminėti Audrą Ru-
sinaitę ir Rūtą Samonytę iš Toronto, 
Rimą Kuprytę iš Čikagos. Patiko... 
Labai... Gal kitais metais ir Tu atvyk
si čia? Tau tikrai turėtų patikti, nes 
visiems čia būna labai gera. Jau šian
dien įsirašyk į savo kalendorių: „Tre
čiasis kovo savaitgalis - Dainavoje". 
Ir ...iki pasimatymo! 

Jaunimo rekolekcijų dalyviai Dainavoje, pasibaigus šv. Mišioms. Linos Bublytės nuotraukos 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS DRAUDIMO PASLAUGOS PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

KELLEB 
WILL1AMS 

Daiva Šalkauskienė 
Broker Associate 

NUOŠIRDUS DflRBflS UŽTIKRINA PASITIKĖJIME! 
Kreipkitės visais nekilnojamo tarto pirkimo, 
pardavimo, investavimo Cell: (630) 290-2760 
klaasimais... E-mail: dalvasalk@kw.com 

Web: daiva.yourkwagent.com 

800 E. Northwest Highway Suite #200 
Palatine, IL 60074 r£r 

GREIT PARDUODA 
[ f i s — i F ' r s t Landmark Realty 
įg=*«Ž| 

Bus. 
Res. 

773-590-0205 
708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

Audrius Mikulis 
Ist Choice Real Propertys 

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

l Įvairus neki lnojamas tur tas: 
1 * Nemokamas įkainavimas 
! * Nemokama rinkos analizė 

* Pirkimas t~ 
* Pardavimas £j 
* Surandame 

I optimaliausią finansavimą 

PASKOLOS 

INTERBANK MORTGAGE COMPANY 
Home loans 

Unikalios finansavimo programos ir sąlygos 
GEDIMINAS ZAREMBA 

ceil: 630-915-8865 
office: 847-205-1199 

Illinois ResIdentUl Mortgage broker/Bank 

NAIVIŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzte Chlcago IL 60629 
Prekyba, instaliavimas, aptarnavimas 
— Ucensed — Bonded— insured 

24 
vM pvr pora 

7 dienos 
p«r savaltf 

FREE 
fSTIMATE 

773 778 4007 
773-551 1833 

Qrtuo£ Accent 
Homefinders 2 

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

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

MOKESČIU PASLAUGOS 

STASYS CONSTRUCTION 

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

„soffits", „decks", „gutters",plokšti 
„shingie" stogai; cementas, 

dažvmas. Turiu darbo draudimą. 
S/Benetis. tel. 630-241-1912 

;r 

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių įstatymai apsunkino 

ir ateityje apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui kreipkitės: 

PRANAS G. MEILĖ, CPA 
5516 VV. 95 St. 

Oak Lawn, IL 60453. 
Tel. raštinė 708-424-4425. 
Tvarkome prašymus dėl pajamų 

mokesčio numerio. 

ĮVAIRUS*" 

je igu jums reikalinga pagalba, 
ramybė, šviežias lietuviškas mais
tas — ateikite i mūsų mažą šeimą. 
Nuosavas namas, atskiras kambarys. 

Gyvename Oak L a w n . 
Tel. 773 744-8450 arba 773-968-1639. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
M I G L I N A S TV 

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

—5vvyw.aurotradeuso.conr: 

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

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

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th SL, 

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

r — — - • — — - . — — — — — — — — — * 
STATE FARM INSURANCE 

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

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

708-423-5900 

SIŪLO DARBA 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

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

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

8 v.r. ik i 4 v.c.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

Spa Constantine Day Spa 
is currently seeking nail technicians for 
5333 Main Street, Dovvners Crove and 

136 North Marion, Oak Park. 
Fax resume to 708-233-5944, or 

emaii spaconstantine@sbcgiobai.net 
Ph.: 708-805-2696 

SIŪLO DARBĄ 

Skubiai reikalingi vairuotojai 
perkraust\ tojai, dirbti Skokie 
perkraustymo kompanijoje. 
Tel. 847-673-3309 

Vairuotojai privalo turėti galiojančius 
Illinojaus vairuotojo pažymėjimus. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti j darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

IEŠKO DARBO 

* 59 m. vyras ieško pagyvenusių žmonių 
priežiūros darbo lietuvių šeimoje. Legalūs 
dokumentai. Gali pakeisti ir išleisti 
atostogų. Tel. 708-717-9533. 

* Vyras ieško darbo pagyvenusių žmonių 
priežiūroje. Buitinė anglų kalba, patirtis, 
rekomendacijos, legalūs dokumentai, vai
ruoja automobilį. Tel. 630-618-1855. 

© Lufthansa S4S F-įrtnrirfi KLM 
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'•f • / C^ r C* V (i t ,r • ^ r į c* >~. r r r. 

::':x';:W::::-> -yšM 
: • • • : • • • • • . : • • • • - • : • • • • • • . 

PIGIAUSI AVIABILIETAI Į LIETUVĄ IR EUROPA 

KEPYKLA IR D E L I K A T E S A I 
6 2 1 6 W . A r c h e r A v e . , C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8 

T e l . 7 7 3 - 5 8 1 - 8 5 0 0 
• Lietuviška duona ir raguol ia i 
• Vestuviniai i r jva i rus t o r t a i 
• Siunčiame mūsų p roduk tus UPS 
• At idaryta 7 dienas per savaitę 
• Aplankykite mūsų svetainę — www.rac inebakery .com 

K A V I N E S 
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 
p i rm. - penkt. nuo 

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

mailto:dalvasalk@kw.com
http://daiva.yourkwagent.com
mailto:amikulis@usa.com
http://5vvyw.aurotradeuso.conr
mailto:spaconstantine@sbcgiobai.net
http://www.racinebakery.com
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SPORTO APŽVALGA 

BEISBOLAS 

Lietuvos jaunieji beisbolininkai 
nugali amerikiečius 

Gera vilniečių sportininkų 
viešnagės pradžia St. Louis, MO 

Į St. Louis, Missouri valstiją kovo 
28 dieną atvykusi Vilniaus „Sporto 
vilkų" klubo jaunimo (13-14 m.) 
komanda tuojau pradėjo varžybas su 
to miesto ir apylinkių bendraamžiais 
beisbolininkais. Iki pirmadienio vil
niečiai jau buvo sužaidę penkerias 
rungtynes, iš kurių net ketveriose 
šventė pergalę. 

Vienas iš vilniečio beisbolo komandos 
trenerių Žilvinas Bareika stebi savo ko
mandos žaidimą Amerikoje. 

Kadangi lietuviukai dalyvauja 
turnyrinio pobūdžio varžybose, tai 
šių pergalių dėka mūsiškiai pateko į 
finalines ketverių komandų pirme
nybes, kurios vyks šv. Velykų savait
galį-

Atvyko be didesnių vargų b e i 
nuotykių 

Apie šią išvyką mus informavęs 
beisbolininkų grupės vadovas Virmi-

das Neverauskas teigė, kad kelionė 
pasisekė labai gerai, išskyrus vieną 
atvejį (pasimetė vienas krepšys). Či
kagos O'Fare oro uoste keliautojus 
pasitiko Lemonte gyvenanti Aušrelė 
Sakalaitė, kurios rūpesčiu visi buvo 
nugabenti į Čikagos autobusų stotį. 
Iš čia autobusu ir buvo pasiektas St. 
Louis miestas - vilniečių kelionės tik
slas. 

Visi keliauninkai buvo apgy
vendinti amerikiečių šeimose. Kitą 
dieną buvo aplankytos miesto par
duotuvės, susipažinta su St. Louis 
apylinkėmis. 

Na, o pirmosios rungtynės buvo 
žaistos su „Falom O'Panters" ko
manda. Apie jas vilniečių komandos 
vadovas mus taip informavo: „Meti
kas Gytis Martūnas pradėjo užtikrin
tai, bet ir varžovų metikas, kaitalio
damas metimų greiti, žaidė gerai. Po 
dviejų kėlinių - 0:0. Trečiame kėliny
je pramušėme jų metiką. Rezultatas 
tapo 4:0. Bet ir mūsų gynyba truputį 
sušlubavo - 8:4. Pakeitus Gytį, sėk
mingai sužaidė Arūnas Jankovskis. 
Ir galutinis rezultatas - 12:5 mūsų 
naudai. Atmušant sėkmingai žaidė 
Lukas Bradauskas, Dovydas Neve
rauskas, Kiprijonas Sarapas". 

Lietus trukdė rungtyniauti 

Šeštadienį, kovo 31 dieną, turėjo 
būti sužaistos dvejos rungtynės, ta
čiau dėl lietaus antrosios buvo nu
trauktos ir atidėtos sekmadieniui. 

Pirmosios šeštadienio rungtynės 
su „SteGeneve" komanda prasidėjo 
nesėkmingai - 0:4. Tik vėliau, pakei
tus į metiko poziciją D. Neverauską, 
pradėjo gerėti ir puolimo reikalai. Iš 

Rungtynių metu St. Louis mieste ypač 
gerai žaidė vilniečiu beisbolo koman
dos metikas Lukas Bradauskas. 

pradžių V Krukio, o pabaigoje - ir L. 
Bradausko bei sėkmingas D. Neve-
rausko, G. Martūno žaidimas puo
lant, leido persverti ir laimėti šias 
rungtynes 9:7. 

Antros šeštadienio rungtynės su 
„Missouri Slides" buvo nutrauktos 
trečiame kėlinyje dėl lietaus, esant 
rezultatui 0:0. Jos perkeltos į sekma
dienį. 

Balandžio 1-osios rytą buvo 
žaidžiami susi t ikimai pagal tvar
karaštį, o po to - ir atidėtosios šešta
dienio rungtynės. Apie tai vadovas V 
Neverauskas pasakojo: „Taigi pirmo
sios rungtynės - iš pat ryto. Vaikai 
nebuvo pakankamai pabudę ir nie
kaip nepavyko jų nuteikti žaidimui 
prieš „Highland Patr io ts" . Rezul
tatas blogas - 1:14. Antros varžybos 
prieš „O'Falon Flyers" . Varžovai, 
nors ir buvo j au laimėję du ankstes
nius susitikimus, nieko negalėjo pa
daryti pr ieš agresyvų žaidimą. 
Metikas V Krukis susitvarkė su už
duotimi, o puolant gerai žaidė K 
Sarapas, G. Martūnas , L. Bradaus
kas, D. Neverauskas, J. Sadaunykas. 
Mūsiškiai rung tynes laimėjo net 
16:5. 

Atidėtos varžybos prasidėjo 
mūsų klaidomis i r rezul ta tas ne
trukus buvo 0:5. Tačiau pavyko 'už
vesti' vaikinus ir, sėkmingai metant 
L. Bradauskui bei gerai atmušant D. 
Neverauskui bei J. Sadaunykui, 
rezultatas buvo 11:5 mūsų naudai. 
Tai garantavo m u m s vietą tarp 4 sti
priausių komandų, kurios savaitgalį 
žais pusfinalį ir finalus". 

E d v a r d a s Šulait is 

IMT ' ''<"******>* -̂^^fc%^ž^ i i^^^ i^^g 
Jaunieji beisbolininkai iš Lietuvos išsirikiavo prieš rungtynes su amerikiečiais. 

„Sporto vilku/' klubo nuotr. 

KREPŠINIS 
i 

LA „Banga" Vašingtone laimėjo 3 vieta 
ir baigė sezoną 

LA lietuvių sporto klubo „Ban
ga" krepšinio komanda iš Vašingtone 
kovo 18 d. vykusio „Lietuvos ambasa
doriaus taurės" turnyro parsivežė 
trečiąją vietą. „Banga" pirmąsias 
varžybas pralaimėjo Vašingtono „Vė

jui" (22:23), bet vėliau įveikė Konek
tikuto „Ąžuolus" (29:26). Pusfinalyje 
„Banga" nusileido labai gerai varžy
boms pasiruošusiems Long Island 
„Žvaigždžių" komandai — 39:53 ir 
kovoje dėl 3 vietos vėl susitiko su 

Konektikuto „Ąžuolais". Ir antrą 
kartą stipresni buvo „Bangos" vyrai, 
kurie laimėjo rezultatu 38:28 ir buvo 
apdovanoti taure. 

Finale dėl 1-os vietos Long Island 
„Žvaigždes" įveikė JAV Vyriausybės 
komanda „Žalgiris" (34:33). Turnyro 
varžybos buvo žaidžiamos sutrum
pintu ir nestabdomu laiku, todėl re
zultatai nėra labai dideli. „Bangos" ko
mandai atstovavo: Aras Baškauskas, 
Deirūnas Visockas, Tomas Cevyki-
nas, Edvinas Valiukevičius, Žygiman
tas Kiznis, Donatas Geštautas, And
rius Steponavičius, Aivaras Bernius 
ir Arnoldas Paliulis. Komandos 
kelionę į Vašingtoną finansiškai pa
rėmė taverna „Raudonasis Liūtas", 
Lietuvių Kredito Unija, gydytoja 
Nijolė Glazė bei „Bangos" sporto 
klubo iždininko Ž. Kiznio įmonė 
„United Management Group". 

Be sėkmingo turnyro Vašingtone 
abi „Bangos" vyrų krepšinio koman
dos sėkmingai pabaigė 2006 metų 
sezoną, užėmusios 3-iąsias vietas ir 
Los Angeles miesto krepšinio mėgėjų 
lygų B+ ir C-i- varžybose. 

Pernai atsinaujinusio „Bangos" 
klubo krepš in inka i 2006 metais 
sužaidė daugiau nei 50 rungtynių. 
Pirmąsyk pernai dalyvauta „Lietuvos 
ambasadoriaus t a u r ė s " varžybose, 
kur „Bangos" komanda laimėjo 4-ąją 
vietą, ta ip pat S iaurės Amerikos 
lietuvių sporto žaidynėse Čikagoje, 
pavasario ir rudens Los Angeles 
miesto lygose. Čikagoje pirmąją vietą 
laimėjo „Bangos" vyrų tinklinio 
komanda. Ir ne tik, klubas surengė 
turnyrą „LA lietuvių dienų" metu, 
kuriame varžėsi septynios lietuvių 
krepšinio komandos iš įvairių JAV 
miestų. Jame LA „Banga" laimėjo 3-
ąją vietą. 

Dabar „Bangos" krepšininkų 
laukia s tar tas pavasarinėje miesto 
lygoje bei Siaurės Amerikos lietuvių 
turnyras birželį Niujorke. Visų, kas 
norėtų žaisti krepšinį arba paremti 
klubo komandas, prašom kreiptis į 
klubo pirmininką Vilių Žukauską ei. 
pašto adresu: zukauskasv(a Los 
AngelesLB.com arba telefonu (310) 
908-8630. 

LA b e n d r u o m e n ė s info 

http://AngelesLB.com
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KNYGA A P I E J O N Ą KUPRIONĮ 
„Jonas Kuprionis skautas", Vilniaus dailės 

akademijos leidykla, 2006, 260 psl. 

Jonas Kuprionis — mokslininkas, teoretikas, 
praktikas, pedagogas (Vilniaus universiteto docen
tas ir Rustono JAV universiteto profesorius), žur
nalistas, visuomenės veikėjas. Tad nenuostabu, jog 
Vilniuje pasirodė gražiai išleista didelė knyga apie 
šią asmenybę. 

Knyga prasideda Lietuvos Respublikos prezi
dento Valdo Adamkaus žodžiu: „Turiu vilties, kad 
Jono Kuprionio atminimui skirta knyga ne tik su
pažindins skaitytojus su iškiliu lietuviu, bet iš
mokys ne vieną žmogų įžvelgti tikrąsias vertybes ir 
mylėti Tėvynę, Tautą ir Žmogų". 

Sudarytojas knygos pratarmėje apie J. Kup-
rionj rašo: „Tai išties plačiašakė asmenybė, kuri 
aktyviai reiškėsi tiek tarpukario nepriklausomoje 
Lietuvoje, tiek emigracijoje". Šioje knygoje dau
giausia stengiamasi aprėpti Jono Kuprionio skau
tiškąjį gyvenimą ir veiklą. 

Kaip minėjau, knyga prasideda Lietuvos prezi
dento žodžiu, po jo — knygos sudarytojo Jono Bag

dono pratarmė. Knygos pradžioje įdėtas J. Kuprio
nio straipsnis „Pagrindiniai dvasinio gyvenimo 
stulpai", dar toliau — trumpa J. Bagdono „Veiklos 
apžvalga". 

Knyga suskirstyta į tris dalis: „Nepriklauso
moje Lietuvoje", „Užsienyje", „Fotografijos". 
Knygos pabaigoje pateikta J. Kuprionio biblio
grafija ir svarbiausios gyvenimo datos. 

Pirma knygos dalis suskirstyta dar į smulkes
nius skyrius — „Straipsniai apie J. Kuprionio veik
lą", „J. Kuprionio straipsniai" ir „Suvalstybini-
mas". 

„Straipsniuose apie J. Kuprionį" pasakojama 
jo skautiška veikla Panevėžyje, Kaune, Kėdai
niuose. Gana smulkiai aprašyta skautiška veikla, 
jų nuveikti gerieji darbeliai. Čia sužinome, kiek 
skautų buvo skautijoje, kaip plėsdavosi skautų 
veikla bei rašoma apie tarptautinius skautų 
sąskrydžius, kuriuose dalyvavo ir Lietuvos skau
tams (1924 m. Danijoje Lietuvos skautams atstova
vo 34 jaunuolių skautų rinktinė; 1929 m. skautai 
dalyvavo tarptautiniame skautų sąskrydyje Ang
lijoje ir 1.1.). 

Mane asmeniškai sudomino istorija apie skau
tų ženklą — leliją. 

Antrame knygos skyriuje įdėti paties Kuprio
nio rašyti straipsniai, spausdinti „Skautų aiduose" 
ir „Budėk". Iš įdėtų straipsnių sužinome, kokiomis 
įvairiomis temomis domisi skautas. Jam rūpi pati 
skautijos organizacija, svarbu mokytojas skautas, 
vadovų parinkimas skautų draugovėms, jis domisi 
gamta. Pastebi ir skautiškos organizacijos trūku
mus, noriai su jais kovoja. Jis įsitikinęs auklėjimo 
svarba: „Geriems jaunuoliams buvimas skautu 
reikalingas. Jis tuo naudingesnis bus, kuo daugiau 
išdykusiems jaunuoliams parodys geresnius kelius, 
išmokys geresnių pavyzdžių". 

J. Kuprionis domėjosi ir Lietuvos skautų su 
valstybinimo klausimu. Jo giliu įsitikinimu, skau
tai „turi būti grynai nepartinė, nepriklausoma 
savęs auklėjimosi organizacija". Po skautų su vals
tybinimo daugelis manė:,, . . . suvalstybinimas, toks, 
koks jis buvo, organizacijai buvo nenaudingas ir 
atnešė daugiau žalos, negu naudos" (fil. Giedrius 
Globys). 

Kaip ir daugelis lietuvių, atsidūręs užsienyje, 
Jonas ir toliau tęsė savo skautišką veiklą. Jo 
straipsniai apie skautus publikuoti „Mūsų Vytyje", 
„Drauge", „Skautų aide", „Skautininko Krivū
lėje". 

Be straipsnių skautų tema, J. Kuprionis yra 
parašęs mokslinių straipsnių apie miškininkystę, 
daug rašė aktualiais tautiniais ir valstybiniais 
klausimais. 

Nuostabu, kad būdamas profesoriumi jis tiek 
daug laiko atidavė skautiškam gyvenimui. 

Trečioje dalyje įdėta daug nuotraukų iš skau-
tybės gyvenimo. 

„Jonas Kuprionis skautas" — knyga-albumas, 
gražiai išleista. Manau, kad ja susidomės ne tik 
skautai, bet ir norintys žinoti skautybės istoriją ir 
iš arčiau pažinti didelį skautybės propaguotoją, 
vadą, mokslininką, žmogų. 

Laima Apanavičienė 

Jonas Kuprionis vadovavimo Kauno tuntui metu 
1929-1930 m. 

Vaclovas Jakov ickas iš Palos Hills, IL, kartu su prenumeratos 
pratęsimo mokesčiu, atsiuntė „Draugui" 80 dol. auką. Labai dėkojame! 
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Joseph Kazlauskas , Waterbury, CT, ne tik atnaujino „Draugo" 
prenumeratą dar vieniems metams, bet atsiuntė ir 80 dol. auką. Esame 
labai dėkingi! 

Juozas Mikonis , Richmond Heights, OH, atsiuntė „Draugo" 
paramai 80 dol. Tariame ačiū! 
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Daug gerų darbų at l ieka Lietuvos vaikų globos būrelis ,.Saulutė". 
Prieš Velykas, sekmadieniais. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos 
vestibiulyje buvo renkamos aukos Lietuvoje vargingai gyvenan
tiems vaikams paremt i . Nuotraukoje: Indrp Tijūnėlienė prie Daivos 
SHiūnaitės padarytų vėrinėl lų ir Onutės Dulaitienės paaukotų Va
lentinos Gudienės marguč iu . Nenorintis sakyti savo pavardės žmo
gus buvo paaukojęs Vilniaus verbų, kurios bematant buvo išpirktos. 
„Saulutė" dėkoja visiems prisidėjusiems prie labdaros akcijos. 

Vytauto Jasinevičiaus nuotr. 

Eduardas Olšauskas iš Berwyn, IL, parėmė „Draugo" leidybą 80 
dol. auka. Sakome nuoširdų ačiū! 

www«wvv.*«w.. 

Prel. Ignas Urbonas, Lemont, IL, kartu su prenumeratos pratęsi
mo mokesčiu ats iuntė „Draugui" 100 dol. auką. Linkėdami sveikatos ir 
Dievo palaimos, labai dėkojame! 
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Domas Adomai t i s iš Oak Lawn, IL, ne tik pasirūpino, kad 
„Draugas" jį lankytų dar vienus metus, bet pridėjo ir 80 dol. auką. Labai 
dėkui! 

Aldona Stropus , Chicago, IL, pratęsė dvi „Draugo" prenumeratas 
ir dar pridėjo 50 dol. auką. Dėkojame už dosnumą ir skaitytojų „Draugui" 
suradimą. 

Antanas Januška , gyv. Milton, MA, skaito „Draugą", nors gyvena 
toli nuo jo gimimo vietos Čikagoje. Ir ne tik skaito, bet taip pat dosniai 
remia, nes ka r tu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė 80 dol. auką. Dė
kojame! 
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Kunigai turės specialius globos namus 
Marijampolėje gegužę duris at

vers pirmieji globos namai kuni
gams. Kaip informavo Marijampolės 
apskritis, šiuo metu vyksta baigia
mieji patalpų įrengimo ir pritaikymo 
gyventojų poreikiams darbai, per
kamos lovos ir kitas inventorius. 45 
gyventojams pritaikyti globos namai 
beveik nesiskirs nuo paprastų senelių 
namų. Pasak Marijampolės apskrities 
viršininko administracijos atstovės 
Daivos Klimavičienės, šiandien yra 
įprasta globos namuose apgyvendinti 

panašių poreikių turinčius žmones. 
„Ypatumas gal tas, kad kunigų glo
bos namuose yra Įrengta koplyčia, 
kad jiems būtų patogu vykdyti savo 
kunigišką misiją. Tačiau koplyčios 
paprastai įrengiamos ir kituose glo^ 
bos namuose", — teigė D. Klimavi
čienė. Jos teigimu, tokie namai yra 
labai reikalingi, nes kunigai neturi 
vaikų, o senatvėje, kaip ir visiems 
žmonėms, atsiranda specialių porei
kių ir reikalinga ypatinga priežiūra. 

Pagal BNS 

Popiežius paskyrė naują 
Sv. Romos Bažnyčios kamerlingą 

Popiežius Benediktas XVI trečia
dienį paskyrė naują Sv. Romos Baž
nyčios kamerlingą, arba Vatikano 
kurijos kardinolą, kuris vadovaus 
apaštaliniam iždui, o popiežiui mirus, 
iki bus išrinktas jo įpėdinis — ir 
visam Vatikano Miestui Valstybei. 
Naujuoju kamerlingu tapo kardinolas 
Tarcisio Bertone, taip pat einantis 
Vatikano valstybės sekretoriaus pa
reigas. Jis jau dabar laikomas antruo
ju pagal įtaką Vatikano hierarchijoje 
asmeniu po popiežiaus. T. Bertone 
kamerlingo poste pakeis ispanų tau
tybės kardinolą Eduardo Martinez 
Somalo (Eduardą Martinesą Somalą), 
kuriam teko rūpintis Šventuoju Sos
tu 2005 metų balandį mirus popiežiui 
Jonui Pauliui II. 

Kamerlingas yra asmuo, oficia
liai patvirtinantis popiežiaus mirtį: 
jis trissyk pašaukia velionį krikšto 
vardu ir suduoda jam j kaktą si
dabriniu plaktukėliu, paskui numau
na jo auksinį Žvejo žiedą, vadinamąjį 
„Pescatorio", ir susirinkusių kardi
nolų akivaizdoje ji sukarpo, sudaužo 
pontifiko antspaudą, užplombuoja 
popiežiaus apartamentus, organizuo
ja laidotuves ir rengia konklavą įpė
diniui išrinkti. 

Iki išrenkant naująjį popiežių, 
kamerlingas laikinai eina Vatikano 

v 

miesto vadovo pareigas, tačiau Šven
tajam Sostui esant tuščiam, nėra 
atsakingas už vadovavimo Katalikų 
Bažnyčiai reikalus — tuo rūpinasi 
Kardinolų kolegija. Pagal BNS 

Susitikimas su popiežiumi įmanomas 
Rusijos ortodoksų patriarchas 

Aleksijus II neseniai išspausdintame 
interviu teigia, kad viliasi, jog nesu
tarimus su Romos Katalikų Bažnyčia 
galima išspręsti ir atverti kelią pir
majam susitikimui su popiežiumi. 
Romos Katalikų ir Ortodoksų bažny
čių santykiai nuo Didžiosios schiz
mos, įvykusios 1054 metais, laikų yra 
gana įtempti, o kartais netgi priešiš
ki. 

,,Aš nepraradau vilties, kad san
tykiai tarp mūsų bažnyčių pagerės, 
— sakė Aleksijus II. — Aš teigiamai 
žiūriu į popiežiaus Benedikto XVI 
pareiškimą apie santykių su Orto
doksų Bažnyčia plėtojimą. Ortodoksų 
ir katalikų požiūriai daugeliu šiuo
laikinio gyvenimo klausimų sutampa. 

Mes galime ir privalome kalbėti pa
sauliui apie krikščioniškąsias ver
tybes. Tačiau pirma turime išspręsti 
tarpusavio problemas. Tai, aš tikiuo
si, atvers kelią abiejų bažnyčių galvų 
susitikimui". 

Katalikų popiežius ir Rusijos 
ortodoksų patriarchas niekada nėra 
susitikę, nors abiejų bažnyčių dvasi
ninkai duoda vis daugiau teigiamų 
ženklų, jog toks susitikimas gali įvyk
ti. 78 metų Aleksijus II interviu laik
raščiui teigė 1997 metais Austrijoje 
ketinęs susitikti su velioniu lenkų 
tautybės popiežiumi Jonu Pauliumi 
II, tačiau ketinimai žlugo, nes Vati
kanas nebūtų sutikęs stačiatikybę iš
pažįstančiose šalyse neieškoti atsi
vertėlių. Pagal BNS 

„Still Proudly Serving Lithuanian Familks" 

HILLS 
FUNERALHOME 

(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors) 
10201 S. Roberts Rd. 
Palos Hills, IL 60465 

Other Locations Available 
(708) 598-5880 

'Formerly of Roseland" "Family Ovvned & Operated 

Palos-Gaidas 
F U N E R A L H O M E 
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Patogioje vietoje tarp Čikagos ir 
Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southvvest Hwy. 
Palos Hills, Illinois 

(708)974-4410 

A t A 
POVILUI GINTAUTUI 

iškeliavus į Amžinybę, jo žmonai ONUTEI ir kitiems 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

Sofija ir Stasys Džiugai 

Mielai mamytei 
A t A 

PRANEI MARCINKIENEI 

mirus, jos dukrai DANAI BAZIENEI, anūkei RITAI su 
vyru SCOTT ir visiems kitiems giminėms bei arti
miesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Salomėja ir Antanas Astrauskai 
Severiną ir Nardis Juškai 
Irena ir Petras Kazlauskai 

Bronė Kremerienė 
Roma ir Viktoras Masčiai 

Marytė Miklienė 
Alicija ir Adolfas Ruihiai 

Emilija Valančienė 

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

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1 - 7 0 8 - 4 3 0 - 5 7 0 0 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

Tai - JCistf laikraštis 

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

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJI 1* APYUNKĖSt 

• Jūrų šaulių kuopos „Klaipėda" 
metinis narių susirinkimas vyks ba
landžio 15 d., 11:30 vai. r. Šv. Antano 
parapijos mokyklos patalpose (Įėji
mas nuo bažnyčios). Susirinkime vi
sų kuopos narių dalyvavimas būtinas. 
Po susirinkimo — pabendravimas. 

•Kviečiame dalyvauti Gavėnios 
akcijoje, šelpiant labdaros organizaci
ją Lietuvos „Caritas". „Caritas" ženklu 
pažymėtos dėžutės piniginėms au
koms yra Pal. J. Matulaičio misijos 
vestibiulyje ant stalo. Aukas prašome 
atnešti balandžio 15 d. Savo aukomis 
Jūs padėsite vargstantiems Lietuvoje. 

•Balandžio 20 d., penktadieni, 
7:30 vai. v. Čiurlionio galerijoje Jau
nimo centre atidaroma žinomos Lie
tuvių grafikės Jūratės Stauskaitės 
darbų paroda „Toli — arti". Parodos 
atidaryme dalyvaus autorė. 

•Balandžio 29 d. 12:30 vai. p.p. 
Lietuvos vaikų globos būrelis „Sau
lutė" ruošia labdaros koncertą, kuria
me dalyvaus tenoras Edmundas Sei
lius ir pianistas Edvinas Minkštimas. 
Koncertas vyks Lietuvių dailės muzie
juje, 14911 127th Street, Lemont. 
Kviečiame visus pasiklausyti jaunųjų 
menininkų ir paremti „Saulutę". 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje (Lemont) 
(14915 127th Street, Lemont, IL; Tel. 630-257-5613) 

Balandžio 8 d., Velykų Sekmadienį 
7 vai. r. — Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos ir šv. Mišios (su choru; papil
domos patalpos su tiesioginiu vaizdu bei garsu, kad visi galėtų dalyvauti) 
9:15 vai. r. — Kristaus Prisikėlimo dienos šv. Mišios 
11 vai. r. — Kristaus Prisikėlimo dienos šv. Mišios (su choru) 
6 vai. v. — Kristaus Prisikėlimo dienos šv. Mišios 

Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje (Marąuette Park) 
(6858 South Washtenaw Avenue, Chicago, IL; Tel. 773-776-4600) 

Balandžio 8 d., Velykų sekmadienį 
6:30 vai. r. — Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos ir šv. Mišios 
10:30 vai. r. — Kristaus Prisikėlimo dienos šv. Mišios 
Dėmesio! 7:30 v. ryto šv. Mišių nebus 

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje (Brighton Park) 
(2745 West 44th Street, Chicago, IL; Tel. 773-523-1402) 

Balandžio 8 d., Velykų sekmadienį 
10 vai. r. - Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos ir šv. Mišios 

Ziono lietuvių liuteronų bažnyčia 
(9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 708-422-1433) 

Balandžio 8 d., sekmadieni — Velykos. 
8 vai. r. — Prisikėlimo pamaldos. Giedos parapijos mišrus choras ir solistai. 
Po pamaldų visi kviečiami Velykiniams pusryčiams parapijos salėje. 
11 vai. r. — Velykinės pamaldos lietuvių kalba. 

Lietuvių evangelikų liuteronų „Tėviškės" parapija 
(6641-45 S. Troy St., Chicago, IL 60629) 

v 

Balandžio 8 d. — Sv. Velykų — Prisikėlimo rytas 
8 vai. r. — šventinės Velykų pamaldos, dalyvaujant chorui (lietuvių ir 
anglų kalbomis) 
9:30 vai. r. — po pamaldų — velykiniai pusryčiai parapijos salėje 

Tėvų jėzuitų koplyčioje (Jaunimo centre) 
(2345 West 56th Street, Chicago, IL; Tel. 773-737-8400) 

Balandžio 8 d., Velykų sekmadienį 
10:30 vai. r. — Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos ir šv. Mišios 

Šv. Antano parapijoje (Cicero) 
(1510 South 49th Court, Cicero, IL; Tel. 708-652-0231) 

Balandžio 8 d., Velykų sekmadienį 
6:30 vai. r. — Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos ir šv. Mišios 
9 vai. r. — Kristaus Prisikėlimo dienos šv. Mišios 

SKELBIMAI 
• „Saulutė", Lietuvos vaikų glo

bos būrelis dėkoja už aukas padėti 
našlaičiams, beglobiams ir invali
dams vaikams, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietuvoje. Au
kojo: Janina ir Feliksas Bobinai 
$100, Birutė ir Vytautas Zalatoriai 
$100 sveikinant Ireną Kerelienę gim
tadienio proga, Jonas Miglinas 
(Miglinas TV) $100, MoniCare Nan-
nies $25, Lemont Old Town Rest-
aurant $25. Labai ačiū. „Saulutė" 
(Sunlight Orphan Aid), 414 
Freehauf St., Lemont, IL 60439, 

tel. (630) 243-7275. Aukos nurašo
mos nuo mokesčių. 

• A.a. Petro Žemaičio atmini
mą pagerbiant, p. Bloomfield (CA) 
„Saulutei" atsiuntė $240, kuriuos 
suaukojo D. A. Ancevičiai $100, D. T. 
Matusaičiai $75, D. Petronienė $20. 
V Sepetienė $20, R. V Petruliai $25. 
„Saulutė" dėkoja už aukas padėti 
vargingai gyvenantiems vaikams 
Lietuvoje ir reiškia užuojautą a.a. 
Petro Žemaičio šeimai ir artimie
siems. 

4 5 4 5 VVEST 6 3 r d STREET 
CHICAGO, IL 6 0 6 2 9 
Tel . ; 7 7 3 - 5 8 5 9 5 0 0 

SVEIKINAME SU S V VELYKOMIS! 
Velykos. Skamba linksmoji Ale

liuja! Skelbia Išganytojo prisikėlimą 
gyvenimui ir žmonių išganymui. 
Džiaugsmo nuotaika nušvinta tikin
čiųjų pasaulis. 

Bunda ir gamta. Kiekvienas gy
vis — daug judresnis, smagesnis ir jų 
balsai daug skambesni. Kiekvienas au
galėlis tiesia savo galvutę į pavasario 
saulutę. Tai metų laikas ir šventė, ku
rioje sutampa dvasios ir gamtos pri
sikėlimas — pabudimas gyvenimui. 
Velykų šventė ir gamtos pabudimas 
pavasario gyvybe ypatingai turėtų 
pakelti mūsų energiją. Gal ne vienas 
iš mūsų ramiai sau snaudėme, kaip 
žiemos patalo prispaustas daigas. 

Tad tegu Prisikėlimo šventė ir 
gyvybe bundanti gamta paragina mus 
judresniam gyvenimui. 

Sveikiname su Kristaus Prisikė
limo švente visus mielus Draugo fon
do narius ir rėmėjus, visus „Draugo" 
skaitytojus, bendradarbius, redakci
jos, administracijos bei spaustuvės 
darbuotojus ir tėvus marijonus už jų 
globą. Linkime visiems šventinės 
nuotaikos ir atgimstančio pavasario 
džiaugsmo. 

Visiems, jau atsiliepusiems į 
Draugo fondo pavasario vajų, tariame 
nuoširdų velykinį ačiū. 

Draugo fondo direktoriai 

Nauji įnašai Draugo fonde 
Su 1,000 dolerių: 
Alfa ir Antanina Lauraičiai, gar

bės nariai, iš viso 1,200 dol., Plain-
field, IL. 

Su 200 dolerių: 
Gediminas Balanda, garbės na

rys, iš viso 13,200 dol., Sterling Hts, 
MI. 

Juozas Mikulis, garbės narys, 
iš viso 4,800 dol., Westchester, IL. 

v 

Nemira Šumskienė, garbės narė, 
iš viso 2,900 dol., Chicago, IL. 

Marija Kuprienė, iš viso 400 dol., 
Cicero, IL. 

Su 150 dolerių: 
Daina Kojelytė, iš viso 750 dol., 

Villa Park, IL. 
Su 125 doleriais: 
Algirdas ir Raminta Marchertai, 

garbės nariai, iš viso 1,025 dol., Le
mont, IL. 

Su 100 dolerių: 
Marija Remienė, garbės narė, iš 

viso 5,900 dol., Westchester, IL. 
Dr. Jonas ir dr. Ona Daugirdai, 

garbės nariai, iŠ viso 2,400 dol., 
Burr Ridge, IL. 

Saulius ir Dalia Simoliūnai, gar
bės nariai, iš viso 2,307 dol., Det-
roit, MI. 

Dr. Arvydas ir Audronė Vanagū-
nai, garbės nariai, iš viso 2,000 dol., 
Oak Park, IL. 

Karolis Algirdas Druseikis, iš vi
so 500 dol., Rochester, NY. 

Stefa Šidlauskas, iš viso 320 dol., 
Oak Lawn, IL. 

Algis Dzekciorius, iš viso 120 
dol., Niverville, NY. 

LB Philadelphia apylinkė, iš viso 
700 dol, Philadelphia, PA. 

Regina Banionis, iš viso 550 dol. 
Los Angeles, CA. 

Su 50 dolerių: 
Liudas ir Alina Volodkos, iš viso 

175 dol, Westmont, IL. 
Česlovas ir Daiva Kiliuliai, iš viso 

300 dol, Lexington, MA. 
Elena Radas, iš viso 790 dol, Li-

vonia, MI. 
Juozas ir Diana Noreikai, iš viso 

900 dol, Beverly Shores, IN. 
Nuo 30 iki 5 dolerių: 
Aldona Jesmantas, iš viso 30 dol, 

Riverside, IL. 
Marcella Bytautas, iš viso 30 dol, 

Darien, IL. 
Faustas ir Teresė Strolia, iš viso 

805 dol, Oak Forest, IL. 
John Bedulskis, iš viso 90 dol, 

Ingleside, IL. 
Kazys Janulis, iš viso 75 dol, 

West Palm Beach, FL. 
Dr. Joseph Kalvaitis, iš viso 395 

dol, Chicago, IL. 
Stasys V Ruibis, iš viso 340 dol, 

Oak Lawn, IL. 
Anthony ir Kay Baumil, iš viso 5 

dol, Grand Junction, MI. 

SKELBIMAI 

Advokatas 
jonas Cibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

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

Ton free 24 hr. 888-77&S742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www.f0hn9ibaitis.com 

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

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

{mokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

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 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

http://www.f0hn9ibaitis.com

