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SVEIKINAME LIETUVIŠKĄ RADIJO LAIDĄ „MARGUTIS" 75-MECIO PROGA! 

Daugel j metų džiuginęs išeivijos lietuvius, „Margutis II" gyvuoja ir šiomis dienomis. 
Tegul ir toliau radijo bangomis sklinda lietuviškas žodis, skamba lietuviška daina! 

MARGUTIS II 

7^ 

Globalizacijos atžalos 
Alfa.lt 

Jau nuo seniausių laikų, kai tik 
susiformavo pirmosios transnacio
nalinės korporacijos - o kai kurie 
istorikai jų ištakas sieja su banki
ninkais tamplieriais XII amžiuje - jos 
buvo išjuokiamos kritikų kaip godūs 
turtingojo pasaulio žvėrys. Tačiau ši 
nuostata pamažu keičiasi. Globaliza
cija sudarė sąlygas kurtis naujoms 
greito pelno ištroškusioms kompani
joms, kylančioms iš vargingesniojo 
pasaulio, rašo „The Economist". 

Dabar Indijos ir Kinijos firmos 
pradeda konkuruoti su pasiturin-
čiuoju pasauliu dėl pinigų. Jau šiais 
metais indų kompanijos, vadovauja
mos „Hindalco" ir „Tata Steel" nu
sipirko apie 34 užsienio kompanijas 
už 10,7 milijardų JAV dolerių. Indijos 
informacinių Nukelta i 7 psl. Globalizacija — dabartinio pasaulio galvos skausmas. 

Turkai sumušė krepšinio sirgalius iš Lietuvos 
Vilnius, balandžio 10 d. (ELTA) 

— ULEB taurės turnyro finalo lau
kiančius Vilniaus „Lietuvos ryto" sir
galius persekioja nesėkmės. Pirma
dienio vakarą prie „Spiroudome" are
noje, kurioje ginklus turėjo suremti 
„Lietuvos ryto" ir „Real" komandos, 
Vilniaus klubo sirgalius užpuolė Sar-

lerua mieste gyvenantys emigrantai 
iš Turkijos. 

Prie krepšinio arenos su automo-
biliu-nameliu atvykę lietuviai svars
tė, kur apsistoti. Prie lūkuriuojančių 
lietuvių netrukus prisiartino būrys 
16-18 metų jaunuolių, kurie pradėjo 
užgaulioti svečius iš Lietuvos. 

Įsiaudrinę Šarlerua miesto chuli
ganai gerokai apdaužė „Lietuvos ry
to" sirgalius — vienam jaunuoliui 
smarkiai sumušta alkūnė, kitam ak
menimis apdaužytos rankos, trečiam 
sužalota šlaunis. Nuo akmenų krušos 
nukentėjo ir lietuvių išnuomuotas 
automobilis. 

numeryje: 
•Skautybės kelias. 
Tarybos pirmininko 
aplinkraštis. 
• Tiesa akis bado. 
•Velyknakčio vigilija. 
• Laisvalaikio skaitiniai. 
D. Kazragytės noveletės. 
•Kelionė j Jeruzalę (V). 
•Miesto panorama. 
•Laiškai, nuomonės, 
komentarai. 
•„Sparnai" Lietuvos 
vaikams. 
•J. Stauskaitė: Man 
patinka skaičius trylika. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.58 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Nepraeina prekybos 
centrų mada 

Kauno ,,Akropolis' Erlendo Bartulio (ELTA) nuotr 

Kaunas, balandžio 10 d. (ELTA) 81,500 kvadratinių metrų ploto, kai-
— Antradienį visuomenei duris at- navęs 350 mln. litų. 
vėrė didžiausias Lietuvoje „Akropo- Balandžio 9-osios vakarą Kauno 
lio" prekybos centras, užimantis „Akropolį" galėjo Nukelta į 6 psl. 
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A. Pocius 
negali pagrįsti 
Seime išsakytų 
kaltinimų 

Vilnius, balandžio 10 d. (ELTA) 
— Valstybės saugumo departamento 
(VSD) vadovas Arvydas Pocius Ge
neralinei prokuratūrai pripažino ne
turįs konkrečių faktų, kurie pagrįstų 
jo teiginį, kad keli saugumiečiai per
davė ar net pardavė informaciją apie 
„Mažeikių naftos" privatizavimą, 
pranešė LNK. 

Medžiagos apie tai iš VSD pa
prašiusi generalinė prokuratūra ne
gali pradėti ikiteisminio tyrimo, nes 
jai pats A. Pocius prisipažino, kad ga
limo nusikaltimo požymiai dar nenu
statyti. 

„Gavę mūsų raštišką užklausą 
VSD informavo, kad operatyvinis ty
rimas tęsiamas, nusikalstamos vei
kos požymiai nenustatyti ir todėl ne
pradėtas ikiteisminis tyrimas", — 
patvirtino vyriausiasis prokuroras 
Algimantas Kliunka. 

A. Pocius ka r tu prokuratūra i 
pranešė, kad tyrimas paremtas žval
gyba, ir tik VSD gali nuspręsti, a r 
verta pradėti tyrimą. 
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SKAUTYBES KELIAS 
R e d a k t o r ė j . v . s . I r e n a R e g i e n ė 

Medžiagą siųsti: Aušra Jasaitytė-Petry 
8830 Magnolia Court 
Orland Park, IL 60462 

Tel. 708-349-8432 EI. paštas: ausra67@sbcglobal.net < i O ^ 

Lietuvių skautų 
sąjungos taryba 

Tarybos pirmininko aplinkraštis nr. 1 
2007 m. kovo mėn. 30 d. 

Mieli broliai ir sesės — Grei tu metu bus skelbiamas 
Devintosios tautinės stovyklos ženk-

Pradedu neperiodinę aplinkraš- liuko konkursas. Daugiau žinių pa
čių seriją, kuria bus siekiama pra- rūpins ime būsimuose aplinkraš-
nešti mūsų vadovams ir visuomenei čiuose ir LSS tinklalapio puslapiuose, 
apie naujienas LSS Pirmijoje. Šio ap- Prano Pranckevičiaus, mūsų tin-
linkraščio tikslas yra informuoti apie klalapio „architekto", dėka naujas 
2008 metų Tautinės stovyklos pla- LSS tinklalapis (skautai.net) veikia 
nus, mūsų tinklalapio vystymo pa
žangą, kitas žinias ir įvykius per pra
eitus keletą mėnesių. 

Sausio mėnesj Tarybos nar ia i 
priėmė vyriausių skaut in inkių ir 
vadijos pirmininkės pasiūlymą pa-

įr aprūpina mūsų narius ir visuo
menę vėliausiomis žiniomis apie Lie
tuvių skautų sąjungą ir jos veiklą. 
Taip pat didelė padėka mūsų „web-
masters": Brolijos — VSP s. Edžiui 
Leipui; Seserijos — v.s. Amandai Mu-

samdyti Clevelando priemiesčio BSA liolienei; ir Akademikų — s. fil. Jonui 
Camp Manatoc stovyklavietę mūsų Variakojui, už jų rūpestingą ir greitą 
Devintajai tautinei stovyklai 2008 žinių perkėlimą ir papildymą visų 
metams. Stovykla prasidės rugpjūčio trijų šakų puslapiuose. 
9 dieną ir baigsis 19 d. J i t ruks 10 Tinklalapis yra suskirstytas į 
dienų. Mūsų ryšininkas su Camp Ma- septynis skyrius: LSS, Brolija, Sese-
natoc vadija yra v.s. Remigijus Bel-
zinskas, Clevelando Pilėnų t un to 
tuntininkas. -

mm 
s.v.v.s.fil. Gintaras Plačas 

Kovo 10 d. Pirmijos posėdyje Či
kagoje buvo priimta pagrindinė Tau
tinės stovyklos tema — „Švenčiame 
100 metų jubiliejų", skirta atžymėti 

rija, Akademikai, Vadovams, Mūsų 
veikla ir Knygynas. LSS ir jos šakose 
talpinami veiklos pranešimai ir es
minės žinios. Čia taip pat rasite 
nuorodų į Lietuvos skautiją bei kitų 
kraštų skautų organizacijas. 

„Vadovams" puslapiai šiuo metu 
yra kuriami ir ateityje juose rasite 
pagalbinės medžiagos sueigoms, išky
loms, stovykloms, vadovavimo temų, 
Powerpoint slide prezentacijų bei 
įvairių kitų vadovams reikalingų ži
nių. 

„Mūsų veikla" puslapiuose rasite 
Sąjungos kalendorius, veiklos aprašy
mus bei įvykių vaizdų albumėlius. 
„Knygyne" rasite įvairias skautiškas 
knygas, kurias galėsite pasiskaityti ir 
nusikopijuoti puslapius, kurie jums 
reikalingi. 

Nuo šio mėnesio pradedame tin
klalapio tobulinimo darbus, kreipda
mi ypatingą dėmesį į „Vadovams" 
puslapių paruošimą. Prašome, kad 
visi vadovai pasiųstų pranešimus 
apie savo tuntų, rajonų bei skyrių nu
matytus įvykius sesei Amandai ar 
broliams Edžiui ar Jonui, kad galė
tumėme informaciją apie juos įdėti į 
Mūsų veiklos kalendorių. „Mūsų 
veiklos" puslapio navigacijos lentelėje 
rasite „LSS tinklalapio veiklos ap
rašymų žinių sąrašą", kuriame yra 
išdėstytos mintys, apie kurias reikėtų 
pagalvoti, rašant veiklos skelbimus. 
Kviečiame visus apsilankyti tinklala
pio puslapiuose ir susipažinti su 
mumis. 

Praeito spalio mėnesio Tarybos 
akivaizdiniame posėdyje pagerbėme 
mūsų ilgametes spaudos darbuotojas: 
„Skautų aido" redaktorę v.s. Alę Na-
mikienę, ilgametę „Skautų aido" 
adminis t ra torę Albiną Ramanaus-

Skau-
pasaulio skautų šimtmečio šventę. 
Dienų temos paminės skautybės ide- kienę ir „Draugo" dienraščio 
ologiją, metodologiją bei istorinius jos tybės kelio" ilgametę redaktorę j.v.s. 
bruožus. Brolijos ir Seserijos vadijos Ireną Regienę. Jų dėka, mūsų lietu-
toliau gvildens programinius klausi
mus savo šakų posėdžiuose balandžio 
21 d., o stovyklos vadovybė yra nu
mačiusi stovyklavietės aplankymą ir 
apžiūrėjimą š.m. rugsėjo 21-23 die
nomis. 

viška skautiška spauda gyvavo ir 

spindėjo ilgus metus. Sesė Albina 
prašė ją atleisti iš administratorės 
pareigų, kurį ji dirbo daugiau kaip 20 
metų. Jos pareigas perėmė ps. fil. 
Irena Žukauskienė. Sesės Irenos 
sveikatai susilpnėjus, „Skautybės 
kelio" redagavimą perėmė „Aušros 
Vartų/Kernavės" tunto tuntininkė 
ps. Aušra Jasaitytė-Petry. Dėkojame 
sesei Alei už tokį gražų „Skautų 
aido" redagavimą šiuos ilgus metus 
ir linkime jai daug geros sveikatos, 
kad galėtų dar daug daug metų 
pradžiuginti „Skautų aido" skaityto
jus. O sesėms Irenai ir Aušrai linki
me ištvermės naujose pareigose. Pra
šome visų vietovių korespondentus ir 
fotokorespondentus siųsti nuotrau
kas ir įvykių aprašymus sesėms Alei 
ir Aušrai, kiek galima greičiau po 
įvykių. 

Prieš kelias savaites pradėjo 
veikti LSS tarybos spaudos komisija, 
pinnininkaujant Vidurio rajono va
dei j .s . Danai Mikužienei. Komisijos 
pagrindinė užduotis yra rūpintis 
Sąjungos spaudos ir korespondentų 
reikalais ir padėti mūsų redaktorėms 
rasti ir skatinti koresondentus ir 
fotokorespondentus įvairiuose LSS 
rajonuose ir vietovėse. Linkime ko
misijai daug sėkmės ir vaisingų 
darbo rezultatų. 

Šiais metais vyksta įvairūs va
dovų lavinimo kursai ir svarbūs su
važiavimai. Raginu visus skautus 
vyčius, vyresnes skautes, gintares ir 
jūrų būdžius dalyvauti jiems skir
tame suvažiavime, kuris vyks š.m. 
balandžo 27-29 dienomis Dainavoje. 

Liepos 14-21 dienomis įvyks 
LSB Ąžuolo mokykla ir LSS Gintaro 
vadovių mokykla Rakė. Prašau tun-
tininkų ir tuntininkių raginti visus 
savo tuntų vadovus(es) vyresnius 
kaip 15 m. amžiaus dalyvauti. 

Rugsėjo 29-30 d. vyks Skilti-
ninkų kursai Dainavoje. Švenčiant 
skautybės 100 metų sukaktį ir ruo
šiantis Tautinės stovyklos progra
mai, labai svarbu, kad skiltininkai, 
paskiltininkai bei kiti tinkami jauni 
vadovai susipažintų su skiltininkų 
pareigomis bei tų pareigų įvykdymu. 
Padėkite šiam jaunimui dalyvauti 
šiuose svarbiuose kursuose ir su
teikite jiems progą susipažinti su ki
tais jaunais vadovais. 

Lapkričio 3-4 dienomis vyks 
Draugininkų ir Tuntininkų suvažia
vimai Cuyahoga Educational Center 
patalpose prie Cleveland miesto. 
Ypač svarbu visiems draugininkams 
ir tuntininkams dalyvauti šiuose 
suvažiavimuose, nes diskutuosime 
apie artėjančią Tautinę stovyklą, 100 
metų jubiliejaus šventes bei kitus 
esminius sąjungos ir šakų reikalus. 
Vadovų lavinimas ir paruošimas atei
ties darbams yra mūsų visų pareiga. 
Turime užtikrinti sąjungos gyvavimą 
ateities kartoms. 

Kovo mėnesio pradžioje, LSS 
taryba patvirtino v.s. fil. Gintą Taorą 
naujuoju LSS iždininku. Brolis Gin
tas, buvęs LSB vyriausio skautininko 
pavaduotojas ir dabartinis LSB tieki
mo skyriaus vedėjas, ėjęs daugelį kitų 
pareigų sąjungoje, perima šias pa
reigas iš ilgametės LSS iždininkės 
v.s. Irenos Markevičienės. Sesė Irena 
paprašė ją atleisti iš ilgametės LSS 
iždininkės pareigų, bet toliau pa
silieka Seserijos iždininkės parei
gose. Širdingai dėkojame sesei Irenai 
už ilgus darbo metus šiose esminėse 
ir vis sudėtingesnėse pareigose. 

Asmeniškai dėkoju Čikagos tun

tų tuntininkms sesei Aušrai, Laimai 
ir broliui Robie už pakvietimą daly
vauti šių metų Kaziuko mugės 
atidaryme. Atrodo, kad mugė praėjo 
labai gražiai ir šiltas kovo mėnesio, 
oras padėjo pritraukti „mugininkus". 
Taip pat dėkoju Clevelando tuntų 
tuntininkams broliui Remigijui ir 
sesei Virginijai už labai šiltą ir ma
lonų priėmimą Clevelando Kaziuko 
mugėje. Mes su žmona Aldona džiau
gėmės jūsų jaunimu ir senimu bei 
vaišingumu. Ačiū Clevelando skauti
ninkams ir skautininkėms už su
ruoštą vakarienę, kurios metu turė
jome progos pasikalbėti apie sąjun
gos planus ir artėjančią Tautinę 
stovyklą. Buvo smagu skautams ir vi
suomenei parodyti Baden-Powellio 
gyvenimo skaidres ir juos supažin
dinti su skautybės įkūrėjo spalvin
gais gyvenimo nuotykiais. 

Iki kito karto. 

Budėkime ir stiprėkime dirbda
mi kartu. 

s.v.v.s.fil. Gintaras Plačas , 
LSS tarybos pirmininkas 

LS Fondas remia i 
Skautiją, o mes -
LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTYBĖS 
FONDĄ 

> 

„SKAUTYBĖS KELIO" TĘSINYS 8 PSL. 
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Garsina 
lietuvius 

TIESA AKIS BADO 

ALEKSAS VITKUS 

Čikagos laikraščio ,,Daily Southtown" kovo 16 d. laidoje netikėtai ra
dau ir su įdomumu perskaičiau ilgoką korespondentės Stephanie Geh-
ring straipsnį „Living through history". Iš rašinio ir jį puošiančių dviejų 
nuotraukų atpažinau vieną Lemonto lietuvių porą Ireną ir Liudą Kirkus, 
kurie ne tik buvo pakalbinti laikraščio korespondentė, bet ir buvo pa
kviesti kalbėti Palos Heights amerikiečių Shepard vardo gimnazijos mo
kiniams apie savo išgyvenimus lemtingaisiais 1944 karo metais. 

Pokalbyje su jaunais gimnazistais Irena ir Liudas, abu jau pensinin
kai, pasakojo kaip jų šeimos, bijodamos ateinančios sovietų kariuomenės, 
traukėsi iš Lietuvos, paliko savo namus ir tėvynę. Vaikai, visi pažengusie
ji istorijos klasės mokiniai, susidomėję klausėsi apie jiems tik iš istorijos 
knygų pažįstamus Antrojo pasaulinio karo laikus. Abu Kirkai turėjo pro
gos gimnazistams papasakoti apie anų laikų gyvenimą Lietuvoje ir, kaip 
pabėgėliai, Vokietijoje. 

Irenos tėvai dirbo vokiečių ūkyje kažkur Prūsijoje, o Liudas su savo 
tėvu atsidūrė Silezijos provincijoje, dabartinėje Lenkijoje, kur abu buvo 
pristatyti prie vokiečių geležinkelių pataisos darbų. Jie, vos ne badauda
mi, vargo, bet kartu ir džiaugėsi galėję pabėgti nuo nekenčiamo komu
nizmo tvano. Po ilgesnio pasakojimo gimnazistai užpylė Kirkus gausiais 
klausimais. Šios programos direktorius Bob McFarland pabrėžė, kad mo
kiniams tai buvo puiki proga pajusti karą išgyvenusių žmonių patyrimus, 
ištvermę bei drąsą, nebijoti pavojų. 

Istorijos mokytoja Mary Annerino priminė mokiniams, kad ši pa
gyvenusi imigrantų pora ir jos gyvi pasakojimai buvo vertesni negu bet 
kokia sausa istorijos knyga. Kita istorijos mokytoja, Gina Hanna, savo 
baigiamajame žodyje išreiškė viltį, kad Kirkai mokinius įkvėps, jog ir jie 
kada nors, po daug metų, galės pasakoti jau savo, XXI amžiaus, išgy
venimus ateinančioms gimnazistų kar toms. Mokiniai entuziastingai ko
mentavo Kirkų pasakojimus, ir ne vienas, taip kaip šešiolikmetis gimna
zistas James Ramelli, džiaugėsi turėjęs progą užduoti klausimus, taip 
įgaudamas naują supratimą apie Antrąjį pasaulinį karą. 

Po pokalbio, gal savaitę vėliau, Kirkai gavo iš mokinių ir mokytojų 
didelę padėkos kortelę, kurioje mirgėjo kelios dešimtys jų komentarų ir 
nuoširdžių padėkos žodžių. Viena iš jų sakė: „I sincerely appreciate you 
opening up and sharing with us your life story". 

Pagalvojau, ar ne būtų gerai, kad iš mūsų tarpo atsirastų ir daugiau 
lietuvių, kurie savo gyvenimo patyrimais pasidalintų su priaugančia jau
nąja amerikiečių karta? 

ATSISAKO KIRILICOS 
Lingvistinė problema Kazachs

tane įgauna vis aštresnį pobūdį. „Ru
sų kalba privalo turėti antrosios vals
tybinės kalbos statusą" — reikalauja 
vieni. O kiti pabrėžia, kad ir taip jau 
po Sovietų Sąjungos subyrėjimo rusų 
kalba viešpatauja Kazachstane, ir 
reikalauja, kad kazachų kalba taptų 
valstybine ne tik pagal įstatymus, bet 
ir tikrovėje. 

Rusų kalba Kazachstane turi ofi
cialios įvairių tautų bendravimo kal
bos statusą, kazachų — oficialiai 
paskelbta valstybine kalba. Įvairios 
politinės jėgos siekia pakeisti tokią 
situaciją. Vieni reikalauja nedelsiant 
sumažinti rusų kalbos vartojimą, kiti 
— atvirkščiai. Kazachų tautinė parti
ja „Uit tagdyry" („Tautos likimas") 
pabrėžia, jog yra visiškai nenormali 
padėtis, kai didžioji dalis nepriklau
somos valstybės vyriausybės narių 
kalba svetimos valstybės kalba. Iš 
tiesų Kazachstane beveik visa valsty
binė dokumentacija, techninė litera
tūra ir įstatymai skelbiami rusų 
kalba ir paskui viskas verčiama į 
kazachų kalbą. Per visus 15 metų 
nuo to laiko, kai kazachų kalba buvo 
paskelbta valstybine, nė vienas įsta
tymas nebuvo priimtas šia kalba. 

Tiktai per paskutiniuosius dve
jus trejus metus akynai (miestų ir 
rajonų merai) ėmė vykdyti preziden
to ir vyriausybės nurodymą, kad visi 

posėdžiai privalo būti vedami, o juose 
nu ta r imai priimami tik kazachų 
kalba. Iki šiol priimti nutarimai iš
versti iš rusų kalbos į kazachų. Visa 
bėda ta, kad dokumentų vertėjai iš 
rusų į kazachų kalbą daro daugybę 
klaidų, kurios visiškai iškreipia doku
mentų esmę. 

Žinoma, buvusio „vyresniojo bro
lio" kalbos mylėtojai, ypač iš buvusios 
partinės-ūkinės nomenklatūros, gal 
tik vaikystėje kalbėję kazachiškai, 
yra visiškai pamiršę ne tik savo gim
tąją kalbą, bet ir tautiškumą. Šie da
lykai jiems visiškai svetimi. Todėl 
tvirtas pozicijas valdžioje išlaikantys 
buvę nomenklatūrininkai priešinasi 
vis garsėjantiems reikalavimams pa
galiau įvesti kazachų kalbą, pirmiau
sia visų lygių valdžios institucijose. 
Esą tokie reikalavimai yra „politi
zuoti ir atitraukia visuomenės dė
mesį nuo svarbiausių valstybės prob
lemų. Tai įprasta ne tik iš Kazachs
tano, bet ir visų buvusių sovietinių 
„respublikų" Kremliaus mylėtojų de
magogija. 

Beje, nuo šių metų pradžios va
dinamieji rusakalbiai ir Rusijos patai
kūnai labai nepatenkinti jiems neti
kėtu Vyriausybės sprendimu pakeisti 
kazachų kalbos rašmenis iš slaviškos-
rusiškos kirilicos (rusų rašmenų) į lo
tyniškas. 

Nukelta i 11 psl. 

PETRAS 
KATINAS 

Prieš aukšto svečio - Europos 
Komisijos prezidento Zozė Manuelio 
Barozo atvykimą į Lietuvą Vilniuje 
apsilankė eurokomisarė Dalia Gry
bauskaitė ir negailestingai sukritika
vo dabartinę socialdemokratų, „vals
tiečių" ir prie jų prisišliejusių liberal-
centristų valdžią dėl prasto ir vis lėtė-
jančio Europos Sąjungos (ES) para
mos lėšų panaudojimo. D. Grybaus
kaitė teigė, kad Lietuvai gali tekti 
grąžinti pinigus į Europos bendrijos 
iždą. Premjeras Gediminas Kirkilas 
ir jo partinis viršininkas Algirdas 
Brazauskas labai įsižeidė dėl tokios 
eurokomisarės kritikos, ir abu pa
reiškė visiškai nesutinkantys su tokia 
jos kritika ir vertinimais. 

Tačiau sutik nesutikęs, o faktai 
akis bado. Juk dar prieš D. Grybaus
kaitės atvykimą į Vilnių buvo praneš
ta itin nemaloni žinia, kad Lietuva 
sugebėjo panaudoti vos 30 proc. 
(1,284 milijardo litų) 2004-2006 me
tais mūsų valstybei skirtos paramos. 
Tai labai neraminantis faktas, tuo 
labiau, kad 2007-2013 metais iš ES 
Lietuva gaus kur kas didesnės para
mos - apie 36 milijardus litų. Euroko
misarė D. Grybauskaitė pabrėžė, kad 
tai, kaip Lietuva naudojasi ES para
ma, yra ypač jautrus klausimas. 
Todėl ji apgailestavo, kad Lietuva tuo 
klausimu kasmet ženkliai smunka 
žemyn. Labiausiai atsiliekama pa
naudojant ES paramą verslo, užimtu
mo skatinimo, žinių ekonomikos, in
vesticijų į švietimą ir mokslą bei 
aplinkos apsaugos srityse. 

Premjeras G. Kirkilas, iškart 
purkštavęs dėl teisingų eurokomi
sarės pastabų ir net leidęs suprasti, 
kad ji kišasi ne į savo reikalus, vis 
dėlto, matyt, suvokė, kad perlenkė 
lazdą, ir pripažino, jog dėl ES pa
ramos panaudojimo ne viskas gerai. 
Jis žadėjo taisyti susidariusią padėtį 
ir net paskirti specialų prižiūrėtoją, 
kuris turėtų rūpintis, kaip vyksta 
paramos lėšų skirstymas. Žinoma, tas 
prižiūrėtojas, kaip ir visi postai, kurie 
susiję su dideliais pinigais, bus val
dančiosios nomenklatūrinės social
demokratų partijos veikėjas arba 
bent jau ištikimas brazauskininkas. 
Nes, kaip pareiškė po finansų minis
tro Zigmo Balčyčio atsistatydinimo 
vis dar tebevadovaujantis paradui A. 
Brazauskas, nors ir gaila tokio ver
tingo kadro, tačiau partijoje yra daug 
tokių specialistų, kurie gali užimti 
finansų ministro kėdę. Anot A. Bra
zausko, svarbiausia, kad Finansų mi
nisterijai vadovautų „mūsų partijos 
žmogus". O premjeras G. Kirkilas, 
niekad neieškantis žodžio kišenėje, 
išmąstė, kad didžiausi lėto ES pinigų 
panaudojimo kaltininkai yra įvairių 
žinybų biurokratai. 

Beje, Europos Komisijos vadovas 
Z. M. Barozas atmetė Lietuvos aukš
čiausiosios valdžios nepasitenkinimą 
dėl pareikštos eurokomisarės D. Gry
bauskaitės kritikos ir neįžiūrėjo toje 
kritikoje nieko bloga. Pasak Europos 
Komisijos prezidento, tai buvo pozi
tyvi kritika, kuri turi būti suvokiama 
kaip paskatinimas Lietuvai iš esmės 
gerinti situaciją ir panaudoti ES 
skiriamas lėšas. Nors ir diploma
tiškai, mandagiai, Europos Komisijos 
vadovas akcentavo, kad Lietuva ga
lėtų ir privalėtų daug ką tobulinti, 
daryti geriau nei iki šiol. Jis įsižei

dusiems premjerui ir jo partiečiams 
dar priminė, kad eurokomisarė D. 
Grybauskaitė išgyvena dėl savo tė
vynės ir siekia, kad viskas joje vyktų 
geriau ir skaidriau. Tiesa, Europos 
Komisijos vadovas nesileido net į kal
bas, kad Ignalinos atominės elektri
nės darbas būtų pratęstas iki 2015-
2016 metų. Kaip žinoma, Lietuva sto
jimo į Europos Sąjungą sutartyje yra 
įsipareigojusi uždaryti Ignalinos ato
minę elektrinę 2009 metais. Šią su
tartį patvirtino visos ES valstybės, o 
norint, kad joje būtų pakeistas nors 
vienas tos sutarties punktas, reikia, 
kad tam pritartų visos ES valstybės, 
be išimties. 

Pasak Europos Komisijos 
prezidento, tai buvo 

pozityvi kritika, kuri turi 
būti suvokiama kaip 

paskatinimas Lietuvai iš 
esmės gerinti situaciją ir 

panaudoti ES skiriamas 
lėšas. 

Grįžkime prie eurokomisarės D. 
Grybauskaitės kritikos mūsų valdžiai 
ir įsižeidusio premjero bei kitų mi
nistrų socialdemokratų. G. Kirkilas 
netgi išmąstė, kad D. Grybauskaitė 
ėmė politikuoti. O to daryti nevalia, 
nes jau įprasta, kad bet kokia „kom
petentingųjų" kritika bemat apšau
kiama politikavimu. Kita vertus, kas 
labai sunervino „amžinai gyvuosius", 
tai baimė, kad eurokomisarė, kurios 
populiarumas visuomenėje gana di
delis, gali iškelti savo kandidatūrą į 
Lietuvos prezidentus. Štai tokio po
sūkio labiausiai ir bijomasi. Juk ne 
juokas! Tokiu atveju išėjus V Adam
kui, kuris dabar, beje, visiškai tenki
na nomenklatūrą, brazauskininkams 
neliktų jokių galimybių užvaldyti 
Daukanto gatvės rūmus. Juk sunku 
patikėti, jeigu D. Grybauskaitė keltų 
savo kandidatūrą į prezidentus, bent 
ir nupilietinti rinkėjai vietoje jos 
pasirinktų neslepiančias savo ambici
jų Rusijos drauges — „valstietę" 
Kazimirą Prunskienę ar socialinės 
apsaugos ir darbo ministrę Viliją 
Blinkevičiūtę, kurios populiarumas 
nuolat pučiamas. 

Apskritai aukštų svečių iš Briu
selio apsilankymas Vilniuje laikinai 
buvo nustūmęs į šoną skandalą dėl 
Valstybės saugumo departamento 
(VSD) vadovo A. Pociaus veiklos. Aiš
ku, ES vadovai įdėmiai seka šį skan
dalą ir puikiai žino, kodėl VSD direk
torių ėmė gelbėti faktiškai visos 
Lietuvos valdžios „elitas". Juk iš pa
viešintos dalies Seimo nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto tyrimo 
medžiagos netgi paprastam piliečiui 
pakankamai aišku, kad ginamasis A. 
Pocius ir jo kontora buvo ir, aišku, kol 
kas tebėra šokdinama Rusijos KGB 
generolo V Jakunino, apdovanoto 
aukštu Lietuvos ordinu, ir „Gaz-
prom" bei jo vietininkės Lietuvoje 
„Dujotekanos" vadovų. O gindami 
susikompromitavusį VSD vadovą 
mūsų valdantieji, norėdami to ar ne, 
tapo Rusijos interesų gynėjais. Bet 
juk kitaip ir būti negali. Mat daugelis 
dabar valdančių partinių nomen
klatūrininkų vis dar žvalgosi Krem
liaus bokštų žvaigždžių pusėn. Kaip 
nuo seno įpratę. 
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Velyknakčio vigilija 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, Lemonte, 
Didjjj Šeštadienį sėsi katechumenai priėmė sakramentus 

Viršuje — Velykmečio vigilijos akimirka. 
Kairėje nuotraukoje: kun. Antanas Saulaitis, SJ, pa
šventinęs ugnį, uždega Luko Laniausko, SJ, laikomą 
velykinę žvakę. 
Apačioje: Ses. Pranciška, tvarkiusi visas apeigas, duo
da paskutinius nurodymus. 

Jono Kuprio nuotr. 

Asmenys, neturėję progos jaunystėje priimti sakramentus 
ir norintys būti pakrikštyti, prieiti prie pirmosios komu-

nijos ir išpažinties, ar būti sutvirtinti, gali kreiptis j bet kurį 
lietuvj kunigą, kuris nurodys ką toliau daryti. 

Didjjj Šeštadienį, balandžio 7 d. 
vėlyvą vakarą Palaimintojo Jur
gio Matulaičio misijoje, Lemon

te, susirinko pilna bažnyčia tikinčiųjų. 
Tik patogiai įsitaisius suoluose, kun. 
Rytis Gurkšnys, SJ, visus išprašė iš 
bažnyčios į dantis kalenantį šaltį. 

Taip prasidėjo Velyknakčio vigilija 
tamsoje ir šaltyje. Visi apstojo prie 
bažnyčios įėjimo kūrenamą ugnį. Kun. 
Antanas Saulaitis ją pašventino ir 
uždegė Velykinę žvakę, kuri nešama 
Luko Laniausko, SJ vedė visus į tam
siąją bažnyčią. 

Iškilmės prasidėjo Luko Laniaus
ko „Exultet" giedojimu. Buvo skaitomi 
skaitiniai, psalmės ir evangelijos, gie
damas Garbės himnas pritariant var
peliais bei būgnais. 

Toliau — krikšto liturgija. Seselė 
Pranciška sugiedojo šventųjų litaniją. 
Įdomu, kad ne vien buvo kreipiamasi į 
Bažnyčios pripažintus šventuosius, bet 
ir į pavyzdingus lietuvius, kaip antai, 

vysk. M. Valančių, S. Šalkauskį, kan
kinį arkivysk. M. Reinį, Sibiro mal
daknygės autorę A. Dirsytę, visus už 
Lietuvą aukojusius savo gyvenimus ir 
sveikatą ir daug kitų, prašant, kad 
mums šviestų savo kilniu pavyzdžiu. 

Kun. Saulaičiui pašventinus van
denį buvo sakramentų teikimas. Šeši 
katechumenai, baigę Grasildos Rei-
nytės ir kun. Antano Saulaičio vedamą 
paruošiamąją programą, buvo kun. 
Saulaičio sutvirtinti. Trys iš jų tą va
karą pirmą kartą šv. Mišių metu 
priėmė šventąją komuniją. Paprastai 
velyknaktį yra krikštijami suaugusieji, 
bet šįmet nesant kandidato, buvo pa
krikštytas mažylis Jokūbas, per visas 
keturias valandas trūkusias apeigas 
saldžiai miegojęs. 

Vigilija pasibaigė šv. Mišiomis 
prieš pat vidurnaktį sugiedojus 
džiaugsmingą „Aleliuja". 

Vida Kuprytė 
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Laisvalaikio skaitiniai 
Doloresos Kazragytės 

noveletės 
Naujojoje Doloresos Kazragytės 

knygoje „Lengvi vienatvės atodūsiai" 
spausdinamos trumpos novelės, kur
tos bendradarbiaujant su Bernardi
nai.lt. 

Doloresa Kazragytė 

v 

Si Doloresos Kazragytės, ilga
metės Kauno dramos teatro aktorės, 
knyga yra t ikra žmogaus dvasios 
brandos istorija. Tai šviesus, atviras 
pasakojimas apie aktoriaus ir žmo
gaus pašaukimą, apie kūrybos ir 
gyvenimo prasmę. 

Skaitytojas ne tik patikėjo Do
loresos Kazragytės mums atveriamu 
pasauliu, bet ir atsirėmė į jo pag
rindus — ištikimybę savo pašau
kimui, atidumą artimajam ir tolima
jam, atsakomybę už viską, ką mums 
patikėjo Tas, nuo kurio priklauso 
viskas, net ir mums dovanota laisva 
valia (laisvė apsispręsti renkantis). 

Autorė turi platų jos knygas bei 
asmenybę pamėgusių skaitytojų ratą. 
Galbūt todėl, kad jos knygose rašoma 
apie retą šiais laikais dalyką — 
dvasines vertybes, krikščionišką mo
ralę, vienatvę, autentišką gyvenimo 
filosofiją. Tai seniai laukta aktorės 
knyga, tikrai nudžiuginsianti skaity
tojus. 

Doloresa Kazragytė. ,,Lengvi vie
natvės atodūsiai: noveletės". - Vil
nius: Baltos lankos, 2007. - 215 p. 

Pagal Bernard ina i . l t 

M O S Ė D I S 
Fragmentas iš Doloresos Kazragytės eseistikos knygos 

„Tiltas be tu rėki u", 1987 

...Mosėdis... Čia gyveno mano 
močiutė — Mamunelė, čia mamos 
gimtinė, čia prabėgo daug ir mano 
vaikystės dienų... 

Mūsų namas - už miestelio, ant 
Šačių kelio, pakeliui į Parumbučio 
mišką. Gyveno jame teta Nastelė su 
šeima ir Mamunelė, o kitame gale 
buvo klėtys. Vasarą klėtelėje ir 
miegodavau. Po langais - darželiai, o 
ties alkieriaus langu, didžiulis 
jazminų krūmas - atidarai langą ir... 
užplūsta kvapas... Didžiulis sodas. 
Obelys senos. Sodas pilnas dobilėlių, 
leidžiantis pakalnėn iki pat upės 
kranto. Bartuvos upelė neplati, jauki, 
apaugusi krūmais, ajerais, krantai 
kalvoti. Mūsų pakrantėje nuo amžių 
ar tai sumesti, ar gamtos „atridenti" 
stūkso didžiuliai akmenys. Pamenu, 
kaip ant jų moterys kul tuvėmis 
daužydavo žlugtą; čia mes maudy-
davomės, vakarais plaudavome kojas, 
trindami jas pakrantėje augančiomis 

žolėmis, kurios putodavo žalsvomis 
lyg muilo putomis. 

Mūsų buvo ir vėžiai, kurių 
gausybė veisėsi upėje, mes parsineš-
davome jų pilnus kibirus, jei vėžiau
davome iki vėlumos. Mūsų buvo 
pievos, kalnai, bažnyčia ir kapinės, 
mūsų buvo pagautas sode ežiukas, 
kuriam pastatėme „namą" dobilieno
je; mūsų ir surengti prie „skiepo" 
galo vaidinimai, kuriuos mes rody
davome namiškiams ir kaimynams; 
ir dulkina, šilta gatvė, ir Užgavėnių 
kaukės, kalėdojimai, Velykos - viskas 
mums priklausė, visur mes buvome 
pirmieji - vaikai... 

Mosėdis... Naivus ir paprastas... 
kur raudonais skruostukais, judri 
mano teta Bašelė vesdavo pasiganyti 
savo ožkelę prie didžiojo medinio 
kryžiaus. Mosėdis - jaukus ir geras, 
kaip raukšlių išvagotas, švelnus 
Mamunėlės veidas... 

Jeigu susidomėjote šia knyga, kreipkitės j „Draugo" knygynėlį 
tel.: 773-585-9500 ir mes pasistengsime Jums šią knygą užsakyti iš Lietuvos. 

Mat dažnai atsitinka, kad ne iš pamaldumo, HT 
tik pažiūrėti nuvykę, padaro daug nemalonumų i / C l lf\ KI C 1 f E 6 1 I T A l C : ^ 
vietos katalikams, nes dėl neįpratimo ir dėl prastų l\CL.IV/IN £ Į J *** **\** \ 
papročių katalikams užtraukia ne tik nuostolių, | | 
bet ir pavojų: retai kada jiems pasiseka laimingai [. 
atlikti tą kelionę, nes arba netikėtai žūva, arba M , IC R A P V Į J A N A S L A I I fcUS 
kokia kita nelaimė juos ištinka. Mat kai padaro ką B 
negera, katalikai būna priversti atlyginti nuostolį *d» C 
ir, kad nepatektų į turkų nelaisvę, neturtingi vie- r _. _J 
nuoliai turi juos išpirkti. Nors per daugeli metų, 
būdamas artimai pažįstamas su kai kuriais žy- brolių vienuolijos saloje. Rytą šioje vietoje, apsi-
miausiais Italijos žmonėmis, būčiau galėjęs ir be to- vilkęs piligrimo rūbą, priėmęs šv. Sakramentą, 
kio rašto vykti į kelionę, nebijodamas nepasitikėji- menkomis savo maldomis Viešpaties didybei pave-
mo vienuolių, kuriuos aš jau pažinojau. Bet dėl at- džiau šį mano išvykimą, kad teiktųsi maloningai 
sargos norėjau apsirūpinti visu tuo, ko pagirtinas palaiminti jį. Paskui, saulei nusileidus, Malamokos 
Bažnyčios paprotys reikalauja. Taigi nutariau, kad, uoste sulipę į laivą, trečią valandą nakties pakėlė-
išvykstant į piligrimo kelionę, svarbu ir visomis me inkarus. Auštant kitai, balandžio septyniolikta-
teisėmis pasinaudoti, pirmiausiai — gauti popie- jai dienai išplaukę iš uosto, visą tą dieną, naktį ir 
žiaus palaiminimą. kitą dieną, vėjui lengvai pučiant, praplaukėme 

Popiežius gavęs mano laišką, kurį jam Įteikė Triesto įlanką (sinum Tergestinum). Vėjui visai 

vilnietis studentas, Lenkijos karaliaus agen- nutilus, laivas sustojo netoli seno Istrijos miestelio 
tas Romoje Georgijus Ticinas, jo paklausė, ar aš Parentijo (Parentium). Jis nedidelis, bet labai gra-
galutinai nutariau nelaukdamas, kolei sustiprės žioje vietoje Įsikūręs, teikia savotišką senovės vaiz-
sveikata, vykti į šitokią tolimą kelionę tokiu metu, dą. Kai kurie rašo, kad jį Įkūręs Paris, kai pagrobęs 
kai daug kur siautėja piratai. Aiškiai davė suprasti. Eleną, ir nuo jo vardo anksčiau buvęs vadinamas 
kad jeigu nuvykčiau į Romą, mielai pakeistų mano Paridinu (Paridinum). 
pasižadėjimą kitokiais pamaldžiais darbais ir mane TT'rovininiai laivai čia priplaukti negali, dėl to 
nuo šios kelionės atleistų. Bet kadangi jau buvo J A i r mūsiškis stovėjo už ketvirčio mylios nuo 
nelabai galimas nuo tokio švento sumanymo at- kranto. Aš valtimi nuplaukiau ir išlipau prie pran-
kalbinėti, sužinojęs tvirtą mano norą įvykdyti pa- ciškonų vienuolyno bažnyčios. Ten išklausęs Mišių, 
sižadėjimą, labai maloniai davė man raštą, —jį čia apžiūrėjęs miestelį, grįžau į laivą. Pavakariais, ne
pridedu, — ir atsiuntė man rožančių su labai dide- dideliam vėjeliui pakilus, pajudėjome iš tos vietos ir 
liais atlaidais arba dvasinėmis malonėmis, pridur- auštant atvykome į apleistą Dalmatijos uostą, žino
damas sąlygą, kad kasdien savo menkose maldose nių vadinamą Toreta (Torreta). Tenai dėl priešingo 
niekada neužmirščiau pasimelsti už jį. Taip pat ir pietryčių vėjo, italų vadinamo siroku (Sirocco), tu-
jis savo maldose nepaliausiąs Dievo prašyti, kad rėjome stovėti tris dienas. Nuo ten už penkių mylių 
leistų man laimingai baigti šį žygį. yra Žaros miestas, taigi, išmetę inkarus, valtimi 

Tuo tarpu rengiantis į kelionę, rūpinantis su- nuplaukėme į Salos (Sala) salą, paskui pėsti nu
nešti į laivą daiktus, kažkokiu Dievo patvarkymu ėjome iki to paties vardo kaimo. Pusę mylios pa-
įvyko taip, kad negalėjome tuojau išplaukti. Paskui ėjėję, apie vidudienį priėjome užeigą. Ten radome 
paaiškėjo buvus labai gerai, kad mūsų laivas iš- prie gėrimo sėdinčius kaimiečius. Kai jie pamatė 
plaukė į jūrą vėliau negu nutarta. Dėl to Venecijoje mus piligrimų rūbais apsivilkusius ir išgirdo 
praleidome visą Gavėnią ir Velykų šventes. Atsi- lenkiškai kalbant, — tą kalbą jie suprato, nes buvo 
dėję meldėmės, kiek mus Dievo malonė Įkvėpė, slavai (sclavi), — nežinodami, kad prie tos salos 
Pagaliau šeštadienį prieš Baltąjį sekmadienį, 1583 priplaukė mūsų laivas, palaikė mus šnipais. Mat 
metų balandžio 16 dieną, maždaug dvidešimt ant- netoli buvo keletas turkų pilių. Viena iš jų, vadina-
rą valandą, Venecijoje sulipę į valtį, atvykome į šv. ma Bokalu, stovėjo už siauro jūros ruožo, pusant-
Jeronimo vienuolyną šv. Marijos Maloningosios ros mylios atstumu nuo jų. Taigi nusprendė mus 

suimti ir jau buvo savo draugus pasiuntę atnešti 
virves mums surišti. Nors ir turėjau venecijiečių 
duotą raštą, kuriame įsakė jų valdose man teikti 
visokias reikiamas paslaugas ir žmoniškai elgtis, 
nenorėjau rodyti tą raštą jiems, kad, būdami girti, 
jėga ištraukę nesudraskytų ar nepamestų. Dėl to 
prašiau, kad mus nuvestų pas savo, kokį turėjo, vy
resnįjį. Tą jie padarė. Drauge visiems einant, prie
šais sutikti savieji jiems pranešė, kad daugelis mū
siškių esą prie bažnyčios. Ten buvo atvykęs Sidono 
vyskupas Albertas su dviem kunigais jėzuitais: 
Leonardu Siciliečiu ir Ignotu Ispanu. Juos popie
žius Grigalius XIII siuntė į Siriją skelbti katalikų 
tikėjimo. Paskui jie tuo pačiu laivu su mumis kartu 
atvyko į Tripolį. Pamatę daugiau mūsiškių ir 
anksčiau jiems pažįstamą laivo notarą Jeronimą 
Varnanį, daugiau jau mūsų nebevargino. Pusry
čiaujant pas kleboną, manęs net atsiprašė, mat pri
sibijojo, kad Žaros magistratui jų nepaskųsčiau. 

Pavalgę pusryčius, pasisamdę valtį, po dvi
dešimt pirmos valandos atvykome i Žarą, pui

kiai sutvirtintą venecijiečių miestą Dalmatijoje. 
Ten prie uosto vaikštinėjęs venecijiečių pretorius 
Vincentas Morozinas panoro sužinoti, ar neatvyks-
tame iš apkrėstų vietų. Išlipęs iš valties, mūsų laivo 
notaras jam parodė mano raštą. Jį perskaitęs, liepė 
mums išlipti į krantą, pasveikinęs nusivedė j mies
tą, parodė įtvirtinimus ir savo rūmuose garbingai 
priėmė kaip svečius. Kitą dieną buvo šv. Morkaus 
šventė, todėl ėjome į bažnyčią ir dalyvavome proce
sijoje. O procesijos venecijiečių valdose būna labai 
iškilmingos. Aplankėme keletą bažnyčių, tarp jų ir 
šventojo Simono, to Evangelijos senelio, kuris kū
dikėlį Kristų laikė ant savo rankų. Šventas jo 
kūnas tenai pamaldžiai saugomas po didžiuoju al
toriumi visai sveikas, nesutrūnijęs. Mes jį matėme 
ir lietėme. Pavalgę pusryčius, iš rūmų nuėjome į 
uostą. Iš ten, saulei nusileidus, valtele grįžome prie 
savo laivo. 

Mums esant Žaroje, buvo paduotas skundas 
dėl kareivių. Jų tame mūsų laive buvo šimtas dvi
dešimt. Venecijiečiai juos siuntė į Kretą. Pretorius 
greitai įsakė tuojau atsilyginti, jei kam nors pa
daryta kokių nuostolių. 

Balandžio dvidešimt aštuntos dienos rytą 
išplaukėme iš tos vietos. Dieną ir kitą naktį šiaurės 
rytų vėjas Akvilonas mus smarkiai mėtė netoli 
turkų miesto Boio. Bus d a u g i a u . 

http://Bernardinai.lt
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IESTO PANORAMA 
Cikadų invazija 

Jei šį pavasarį,planuojate vestu
ves lauke, šeimos susibūrimą kieme 
ar tiesiog susiruošėte nudažyti namą, 
būtų protinga tokius sumanymus ati
dėti. Į Čikagą ruošiasi įsiveržti ci
kadų armija, kuri nuo gegužės pabai
gos iki birželio okupuos parkus, so
dus ir namų kiemus. 

Cikadų veisimosi ciklas — 17 
metų. Kaip tik šiemet prieš 17 metų 
Čikagą kamavusių vabzdžių palikuo
nys išlįs iš po žemių ir ims ropoti vis
kuo, kas stovi vertikaliai: medžiais, 
stulpais, namų sienomis. 

Cikados iš po žemių išlenda tam, 
kad galėtų poruotis. Vėliau jos me
džiuose deda kiaušinius ir miršta. Iš 
kiaušinių išsiritę vabzdžiai paseks tė
vų pėdomis — sulįs į žemę 17-ai me
tų. 

Tačiau šį pavasarį Čikagos ir jos 
apylinkių gyventojams ramybės ne
bus. Įkyrūs vabzdžiai ne tik ropos po 
kiemus, bet ir skleis su niekuo nesu-
painiojamus šaižius garsus. Numato
ma, kad vabzdžių tankumas bus ne 
mažesnis kaip 133,000 per akrą. 

Pagerės vaizdas „žydruosiuose 
ekranuose" 

„Comcast" kabelinės televizijos 
atstovai pranešė, jog pradedama pe
reiti .nuo analoginės prie skait
meninės televizijos signalo. Maždaug 
2 mln. „Comcast" klientų Čikagoje 
jau dabar naudojasi skaitmeninės te
levizijos paslauga. Daugelis jų ne
truko pastebėti geresnę vaizdo ir gar
so kokybę savo „žydruosiuose ekra
nuose". 

Tie, kurie vis dar žiūri analoginę 
televiziją, netrukus gaus naujas 
skaitmeninės televizijos signalo pri
ėmimo dėžutes. Jas „Comcast" ims 
siuntinėti paštu. Norintieji dėžutes 
galės atsiimti ir „Comcast" klientų 
aptarnavimo skyriuose. 

Trūksta mokyklų direktor ių 

Čikagos valstybinėse mokyklose 
— katastrofiška padėtis. Šiuo metu 
vis daugiau mokyklų skubiai reika
lingas svarbiausias asmuo — direkto
rius. Net 126 valstybinės mokyklos 
iki šio rudens privalo surasti kandi-

Cikada iš arti. 

datus į vadovo postą. Kad priviliotų 
potencialius kandidatus, mokyklos 
imasi įvairiausių gudrybių, tarp jų — 
siūlo vis didesnius atlyginimus, ge
resnius sveikatos draudimus bei ki
tas privilegijas. Dar kitos samdo pro
fesionalius „skalpų medžiotojus" — 
asmenis, kurie sugeba iš kitų tarnybų 
privilioti gabius darbuotojus. 

Nebe naujiena kandidatų į mo
kyklos direktoriaus postą ieškoti ap
linkinėse valstijose — Mičigane ar In
dianoje. 

Kardinolas sveiksta 

Velykų išvakarėse susilaužęs 
šlaunikaulį kardinolas Francis Geor
ge 'as sveiksta. Dar sekmadienį jis bu
vo išleistas iš Loyolos universitetinės 
ligoninės. Gydytojai praneša, kad 
kardinolas sveiksta greičiau nei jie ti
kėjosi. 

70-metis F. George'as koją susi
laužė šeštadienį krisdamas pamaldų 
metu. Dėl to jam teko praleisti 
Velykų sekmadienio pamaldas pirmą 
kartą per pastaruosius dešimt metų. 
Šiuo metu kardinolas gydosi namuo
se ir, pasiramsčiuodamas vaikštyne, 
jau gali pats vaikščioti. 

Jis žada netrukus grįžti prie kas
dienių pareigų, tačiau dėl ligos ne
vyks į Romą, kur numatytas jo 10-ies 
metų kardinolo pareigose jubiliejus. 

Chriso Higginso nuotr. 

Tri-State Tollway remontas 

Balandį prasideda trejus metus 
truksiantys šiaurinės Tri-State Tol-
lway dalies rekonstrukcijos darbai. 
Jų metu planuojama visiškai pakeisti 
50 metų senumo asfaltą bei, praplati
nus kelią, pridėti daugiau eismo juos
tų. 

Didžiulės darbų apimtys ir ilga 
trukmė reiškia tai, kad vairuotojai su 
rekonstrukcijos pasekmėmis netru
kus susidurs važiuodami bet kuria iš 
Tri-State Tollway atšaka. 

Tri-State Tollway kasdien pra
važiuoja 594,000 automobilių. 

Azijiečiams bus gražintas 
privilegijuotųjų statusas 

Prieš trejus metus Miesto taryba 
iš azijiečių valdomų statybos firmų 
buvo atėmusi privilegijuotųjų statu
są, kurį šie dalijosi su afroamerikie-
čiais bei ispanakalbiais. 

Šis statusas minėtųjų grupių na
riams suteikdavo pirmumo teisę gau
nant su statybomis susijusius viešuo
sius kontraktus, remiantis tuo, jog 
azijiečiai, kaip ir afroamerikiečiai bei 
ispanakalbiai, yra nuolat diskrimi
nuojami baltųjų. 

Meras R. Daley buvo nusprendęs, 
kad diskriminacijos faktui nėra pa
kankamai įrodymų ir buvo sustabdęs 

azijiečių pirmumo teisę į kontraktus. 
Tačiau naujausia Davido Blanch-

flovverio studija rodo, kad azijiečiai 
buvo nuolat diskriminuojami. Be ki
tų faktų, studijoje minima tai, kad vi
dutiniškai azijiečių valdoma firma 
gauna paskolą su 50 proc. dides
nėmis palūkanomis nei tokia pat bal
tųjų bendrovė. 

Manoma, kad remiantis minėta 
studija, R. Daley artimiausiu metu 
azijiečiams vėl grąžins anksčiau tu
rėtas privilegijas. 

Šaltis pakenkė augalams 

Neįprastai žiemiško oro banga 
nušaldė augalus, kurie paprastai to
kiu metu jau pradeda žydėti. Tarp jų 
— ir Velykų lelijos, kuriomis čikagiš-
kiai džiaugiasi Velykų rytą. 

Botanikos žinovų teigimu, dau
gelis ankstyvesniųjų pavasario gėlių 
šiemet žydės net mėnesiu vėliau arba 
iiks „miegoti" iki kito sezono. Velykų 
rytą Čikagoje tebuvo 28 laipsniai ši
lumos, dieną kai kuriose vietovėse 
vos įšilo iki 40. 

Nors vėsūs orai išsilaikys visą šią 
savaitę, meteorologai žada šiokį tokį 
pagerėjimą dar šį penktadienį. 

Ligoninėse pl inta antibiot ikams 
atsparus stafi lokokas 

Ilinojaus ligoninėse plinta įpras
tiniams antibiotikams — penicilinui 
ir meticilinui — atsparus mikroorga
nizmas Staphylococcus aureus. 

Maždaug 30 proc. žmonių yra 
apsikrėtę stafilokokais. Jie veisiasi 
žmogaus odoje ar nosyje. Čia stafilo
kokai didelės žalos organizmui nepa
daro, tačiau jie gali sukelti grėsmę 
žmogaus gyvybei, jie papuola i krau
jotakos sistemą. 

Didžioji dalis stafilokokų lengvai 
išgydomi įprastiniais antibiotikais, 
tačiau maždaug 1 proc. yra jiems at
sparūs. Šie taip pat gali būti išgydo
mi didelėmis retesnių antibiotikų do
zėmis, leidžiamomis tiesiai į veną. 
Būtina, kad infekcija būtų pastebėta 
pačioje pradžioje, nes vėliau gali būti 
per vėlu. 

Pasirodžius pranešimams apie 
stafilokokų plitimą, ligoninėms liep
ta atidžiau tikrinti rizikos grupių pa
cientus. 

Japonai pamėgo lietuvišką šakotį 
Vilnius, balandžio 10 d. (ELTA) 

— Net keliuose Japonijos miestuose 
pirkėjus vilioja lietuviško šakočio 
kvapas. Prieš trejetą metų jauno stu
dento iš Lietuvos entuziazmas pasiū
lyti japonams lietuviškų saldumynų 
virto sėkmingu verslu, skelbia LTV 
„Panorama". 

Mažeikiškis gali didžiuotis ne tik 
pirmasis tolimoje šalyje pristatęs lie
tuviškus patiekalus, bet ir išmokęs 
juos gaminti pačius japonus. 

Prieš trejetą metų saldumynų 
verslą tekančios saulės šalyje pra
dėjęs mažeikiškis Mindaugas Žaba-
liūnas nesiskundžia - prekyba klesti. 
Daugiau kaip tris dešimtis, jei skai
čiuotume litais, kainuojančius nedi
dukus šakočius japonai mielai perka 
- aplinkiniuose miesteliuose jie tapo 
bene tradicine vestuvių vaišių dalimi. 

Lietuvos televizijai mažeikiškis 
atskleidė savo sėkmės paslaptį: Japo
nai - gurmanai ir estetai, tad juos su

žavėjo šakočių skonis ir išvaizda. 
„Pirmiausiai aš ieškojau, kad for

ma, pavidalas būtų įdomūs, unikalūs. 
Kitas dalykas, japonai labai mėgsta 
saldumynus. Jiems norėjau perduoti 
grynai tokį patį šakočių skonį kaip ir 
Lietuvoje - jei kas netiktų, nekeis
čiau, nes noriu pristatyti būtent tra
dicinį lietuvišką gaminį", - pasakojo 
M. Žabaliūnas. 

Tiesa, norint iškepti tikrą šakotį, 
reikėjo eksperimentuoti su japoniš
kais produktais - čia vargiai rasi tirš
tos grietinės, kitokie ir miltai. Pasak 
Mindaugo, daug padėjo ir patys ja
ponai - gretimo miestelio meistrai 
pagamino krosnį, kruopščios darbuo
tojos japonės greitai perprato visą ša
kočio gamybos technologiją. 

Pradėjęs nuo vienos parduotuvė
lės, dabar lietuvis turi jau kelias, taip 
pat šakočius pardavinėja ir internetu 
- šis prekybos būdas šalyje labai po
puliarus. 

„Mažam verslui yra paskatini
mų pačioje Japonijoje ir net žymiai 
daugiau nei Europoje", - kalbėjo ša
kočius į Japoniją atvežęs lietuvis. 

Lietuviškas šakotis. 

Nepraeina 
prekybos 
centrų mada 
Atkelta iš 1 psl. 
aplankyti tik kviestiniai svečiai. 

,,Kauno 'Akropolis' yra bran
giausias ir geriausias mūsų projek
tas. Sklypą miesto centre įsigijome 
prieš pustrečių metų. Po to metus vy
ko objekto projektavimo darbai", — 
sakė UAB „Akropolis" direktorius 
Mindaugas Marcinkevičius. 

Anot jo, pastačius „Akropolius" 
Vilniuje ir Klaipėdoje buvo aišku, ko
kius sprendimus būtina priimti no
rint įgyvendinti tokio masto projek
tą. 

Architektų Gedimino Jurevi
čiaus ir Algimanto Kančo teigimu, 
statant „Akropolį" naudotos bran
gios apdailos medžiagos, senieji pas
tatai, stovėję bendrovės „Akropolis" 
įsigytame sklype, integruoti į bendrą 
visumą. 
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Pasaulio naujienos -
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Iranas: pasaulis nesutrukdys 
branduoliniams planams 

Irano prezidentas Mahmoudas Ahmadinejadas. PartisanTimes.com nuotr. 

Iranas pradėjo branduolinio kuro 
gamybos „pramoninę fazę", paskelbė 
šios šalies branduolinės programos 
vadovas. 

Sis pranešimas, turintis reikšti 
didelę pažangą Teheranui Įgyvendi
nant savo branduolinius planus, tik
riausiai papiktins Vakarus, kurie bai
minasi, kad Iranas slapta bando pa
sigaminti branduolinių ginklų. 

„Šiandien susirinkome čia švęsti 
urano sodrinimo projekto pramoni
nės fazės pradžią", — sakė Irano ato
minės energetikos organizacijos va
dovas Gholamreza Aghazadehas per 
susirinkimą Natanzo urano sodrini
mo gamykloje centriniame Irane. 

Jis pridūrė, kad Iranas taip pat 
pradėjo masinę urano sodrinimo cen-
trifugų gamybą. „Šiandien, prasidė
jus masinei centrifugų gamybai ir 
pramoninei urano sodrinimo fazei, 
buvo žengtas dar vienas žingsnis dėl 
Islamo Respublikos klestėjimo", — 
sakė jis. 

Netrukus po to šalies prezidentas 
Mahmoudas Ahmadinejadas pasakė 
svarbią kalbą apie Irano branduolinę 
programą. 

Jis pirmadienį žadėjo, kad galin
gosios pasaulio valstybės nesustabdys 
Irano branduolinėje srityje, ir sakė, 
kad jo atominė programa pasieks 
„viršūnes". 

„Didi Irano tauta, kuri praėju
siais amžiais buvo mokslo pionierė, 
neleis kažkokioms agresyvioms jė
goms statyti kliūčių jos pažangos ke
lyje veikiant tarptautinę bendriją", 
— pareiškė jis sakydamas kalbą Na
tanzo urano sodrinimo gamykloje. 

„Šiandien ši šalis prisidėjo prie 
valstybių, kurios pramoniniu būdu 
gamina branduolinį kurą", — sakė 
M. Ahmadinejadas, patvirtindamas 
ankstesnį Irano atominės energeti
kos vadovo pareiškimą. 

Prezidentas nesakė, kiek urano 
sodrinimo centrifugų jau sumontuota 
Natanzo gamykloje. 

Globalizacijos atžalos 
Atkelta i š 1 psl. 
technologijų įmonės „Infosys", „Wip-
ro" ar „Tata consultancy services" 
pradeda bauginti net ir tokias gi-
gantes kaip „IBM". „Big Blue" parda
vė savo asmeninių kompiuterių vers
lą kinų tarptautinei korporacijai „Le-
novo", kuri nuolat stiprina savo pozi
cijas rinkoje. 

Naftos pramonės atstovė „Petro-
China" tapo stipria jėga Afrikoje. 
Brazilijos ir Rusijos transnacionali
nės korporacijos taip pat stengiasi ne
atsilikti. Šiais metais rusai aplenkė 
indus investuodami 11,4 milijardų 
dolerių užsienyje ir dabar stengiasi 
nusipirkti Italijos valstybinę avi
akompaniją „Alitalia". 

Žinoma, tai dar gana ankstyvos 
dienos. Indijos „Ranbaxy" kol kas dar 
lašas jūroje palyginti su tokiomis far
macijos kompanijomis kaip „Pfizer". 
Kinijos gamintoja „Haier" dar toli 
gražu neprilygsta tokiems milžinams 
kaip „Whirlpool". Bet naujosios kor-

•[ EUROPA 

VARŠUVA 
Lenkijos prezidentas Lechas Ka-

czynskis turi stoti prieš Konstitucinį 
teismą už tai, kad pranešdamas apie 
šalies Karinių informacinių tarnybų 
(Wojskowe Sluzby Informacyjne, 
WSI) likvidavimą viešai paskelbė 
slaptą informaciją. Buvusio Lenkijos 
policijos vyriausiojo komendanto 
Mreko Biernackio parengtoje specia
lioje ataskaitoje šiuo klausimu nu
rodomos visos klaidos ir teisės pažei
dimai, kurie buvo pastebėti spaudoje 
pasirodžius pranešimui apie WSI lik
vidavimą. 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusija neturi įrodymų, kad Ira

nas įvykdė kokį nors persilaužimą ir 
gali pramoniniu būdu sodrinti uraną, 
antradienį nurodė Rusijos užsienio 
reikalų ministerija. Paklausta apie 
Teherano pareiškimą, kad jis pradėjo 
sodrinimą pramoniniu būdu, minis
terija paskelbė: „Mes nežinome apie 
jokius pastarojo meto technologinius 
persilaužimus Iranui vykdant bran
duolinę programą, kurie pakeistų 
šioje šalyje vykdomų darbų sodrini
mo srityje pobūdį". 

GROZNAS 
Čečėnijos prezidentas Ramzanas 

Kadvrovas šio neramaus Rusijos re
giono premjeru antradienį paskyrė 
savo pirmos eilės pusbrolį Odesą Bai-
sultanovą. R. Kadvrovas, kurį teisių 
gynimo organizacijos kaltina tiesiogi
niu dalyvavimu kankinant žmones, 
buvo prisaikdintas praėjusią savaitę. 
Anksčiau jis buvo Čečėnijos premje
ras. 42 metų ekonomistas O. Baisul-
tanovas buvo atsakingas už logistinę 
paramą prezidento administracijai 
Čečėnijoje. 

W^mJmm mimf^k 

TOKIJAS 
Irako ministras pirmininkas Nu-

ri al-Maliki antradienį atmetė JAV 
Kongreso reikalavimus parengti JAV 
karių išvedimo grafiką, sakydamas, 
jog sprendimas dėl karių išvedimo 
turi būti priimtas atsižvelgiant į tik
rąją situaciją šalyje. N. al-Maliki sa
kė, jog šalies vyriausybė dirba ir 
stengiasi pagerinti saugumo situaci
ją, kad amerikiečių ir kitų užsienio 
pajėgų kariai galėtų išvykti. „Nema
nome, kad yra reikalingas pajėgų iš
vedimo grafikas, nes mes dirbame 
taip greitai, kaip tik galime", — sakė 
N. al-Maliki spaudos konferencijoje 
vizito Tokijuje metu. 

SEULAS 
Jung t inės Valstijos antradienį 

paskelbė, kad Šiaurės Korėja netru
kus galės naudotis milijonais viena
me Makao banke įšaldytų JAV dole
rių, ir pasakė Pchenjanui, kad jis da
bar iki balandžio vidurio turi imtis 
veiksmų N uždaryti savo branduolinį 
reaktorių. Šiaurės Korėja tvirtino, 
kad reaktorių, kuriame pasigamina 
branduoliniams ginklams tinkamo 
plutonio, uždarys tik tada, kai galės 
naudotis 25 mln. dolerių, nuo 2005 
metų įšaldytų banke „Banco Delta 
Asia". 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGDADAS 
Irake prie policijos nuovados, 

esančios į šiaurės rytus nuo Bagdado, 
antradienį susisprogdinus mirtinin-
kei, žuvo mažiausiai 17 žmonių, dau
giausiai eilėje laukusių policijos nau
jokų. Policija pranešė, kad dar 32 
žmonės per šį sprogimą sunitų do
minuojamame Mukdadijos mieste, 
esančiame 90 km nuo sostinės, buvo 
sužeisti. Vidaus reikalų ministerijos 
atstovas brigados generolas Abdul 
Karimas Khalafas patvirtino, kad šį 
išpuolį surengė moteris. 

<Wk» WKM W\JF\ 

MOGADIŠAS 
Mažiausiai 1,086 žmonės žuvo 

per keturias intensyvių susirėmimų 
Somalio sostinėje Mogadiše dienas, 
antradienį pranešė dominuojančio 
havijų klano vyresnieji. Susirėmimai 
neseniai vyko tarp Etiopijos pajėgų ir 
islamistų kovotojų, kuriuos rėmė šio 
klano kovotojų grupuotė. Per mūšius 
pat buvo sužeisti 4.334 žmonės. 

poracijos mėgina sekti Japonijos ir 
Pietų Korėjos kompanijų pėdomis. 
Šios praėjusio amžiaus paskutiniais 
dešimtmečiais paskatino vakariečius I 
pergalvoti, kaip gaminti automobilius < 
ir vartotojų elektroninius produktus. 

Naujokai turi keletą didelių pra
našumų. Jiems nereikia taikstytis su 
tokiomis sąlygomis, prie kurių derin
tis privalo senieji rinkos žaidėjai. „In
fosys" save vadina kur kas lankstes
ne nei „IBM", kadangi jai nereikia 
paisyti tūkstančių itin gerai apmo
kamų karjeristų Armonke ir Niu
jorke nuomonių. Joms nereikia tiek 
daug investuoti į darbuotojų apmoky
mus, todėl jos ne taip nukenčia, kai į 
darbuotojai pereina dirbti pas kon
kurentus. 

Naujųjų ir senųjų transnacio
nalinių korporacijų susidūrimas kai 
kurioms baigsis žlugimu, tačiau stip
riausios naujokės išliks ir sustiprės. 
Dėl sustiprėjusios konkurencijos ir 
vėl laimės vartotojai. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. 

Mr Freight 
Autorrobiliu pirkimas be 
1 siuntimas i visas pasaulio šaus 

Kroviniu perveiimas 
visoje Amerikoje. 

Small Packaaes TruckfaįįJJ 
Smulkių siuntiniu siuntimas oei 
pristatymas i namus Lietuvoje, latvioje. 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

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

http://PartisanTimes.com
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SKAUTYBES KELIAS 

SKAUTIŠKOS SUEIGOS 
GALAUNIŲ NAMUOSE 

Š. m. sausio 8 d. mūsų LS Sese
rijos Kauno vyr. skaučių draugovės 
„Aušros" sesės rinkosi j A. ir.P Ga
launių namus į neeilinę sueigą. 2006 
m. gruodžio 14 dieną sukako lygiai 
dešimt metų, kai šio namo durys at
sivėrė visuomenei, lankytojams. Ju
biliejus! O mūsų draugovei tai irgi 
šventė, nes jau dešimt metų, kai mi
name šio garbingos praeities namo 
slenkstį. Mus pasitiko Galaunių šei
mos atstovė Kazimiera Galaunienė, ku
ri yra ir mūsų draugovės sesė skauti
ninke. Buvome maloniai pakviestos 
pasižiūrėti dokumentinį filmą „Į 
praeitį atsigręžus" apie šių namų 10-
ties metų veiklos momentus. 

Filmui pasibaigus pradėjome su
eigą. Draugininke sesė Bronelė Ino-
kaitienė pasveikino visas susirinku
sias seses ir pakvietė sukalbėti gra
žiausiąją maldą „Tėve mūsų". Už-

Mūsų mieloji sesė Kazytė savo dar
bo vietoje — Galaunių namuose. Už 
jos — jos vyro P. Galaunės por t re
tas, tapytas dailininko Mečislovo 
Ostrausko. L. Akstinaitės nuotr. 

degėme žvakę — mūsų simbolišką 
laužą. Tylos minute pagerbėme seses, 
kurios jau paliko mus, išėjo Anapilin. 
Penkios sesės... Prigeso mūsų drau
giško skautų laužo liepsnelės... 

Po to vyko jau linksmesnė suei
gos dalis. Jubiliejaus proga įteikėm 
sese Kazytei egzotišką, gražų, ilgai 
žydintį augalą — aechmea kartu su 
nuoširdžiausiais linkėjimais. Padė
kojome, kad suteikė galimybę šiuose 
namuose rengti sueigas. Sesė Lai
mutė Akstinaitė pajuokavo: „Sv. Ka
zimieras — Lietuvos globėjas, o sesė 
Kazimiera — mūsų draugovės globė-
ja!" 

Sesė Kazytė (P Galaunės antroji 
žmona) papasakojo mums šių namų 
įkūrimo istoriją. 1988 metais, mirus 
prof. P Galaunei, o vėliau Lietuvai 
atgavus Nepriklausomybę, pradėjo 
rūpintis drauge su A. ir P Galaunių 
dukra Dalia, gyvenančia JAY nusa-

. vintu sovietų valdžios turto grąžini
mu — namu ir žeme, įsipareigo-
damos juos dovanoti valstybei su są
lyga, kad atgautuose namuose būtų 
išsaugotas Galaunių atminimas bei jų 
sukauptas kultūrinis palikimas: bib
lioteka, meno dalykai, rankraščiai, 
laiškai ir pan. Remiant įžymiems 
mokslo bei kultūros veikėjams, 1992 
metų vasarą namas ir sodybos skly
pas buvo grąžinti, o 1996 m. gruodžio 
14 d. buvo atidaryti kaip Naciona
linio M. K. Čiurlionio dailės muzie
jaus padalinys, tapo prieinami visuo
menei. 

Juose buvo paminimas A. ir P 
Galaunių, jų bičiulių — Nepriklau
somybės akto (1918 m.) signataro, 
diplomato, visuomenės veikėjo, tra
giško likimo (1940 m. sovietų buvo 
sušaudytas) Kazio Bizausko, kuris 
šiuose namuose gyveno septynerius 
metus, taip pat dailininkų Adomo 
Galdiko, Alfonso Krivicko jubiliejinės 
datos, surengtos joms skirtas paro
dos. Tarp jų minėtina A. ir P Galau
nių vaikaičio Algio Kaupo, gyvenan
čio JAY fotografijų paroda. Rengiami 
knygų pristatymai (P Galaunės „Li-

P. Galaunių namų veikios I 0-mečio minėjime dalyvavo Nacionalinio M. K. 
Čiurlionio dailės muziejaus, A. ir P. Galaunių namų darbuotojai ir svečiai. 1 
eilėje iš kairės: Marija Urbšytė (viešnia); Kazimiera Galaunienė, direktorius 
Osvaldas Daugelis, keramikos skyriaus vedėja Emilija Jaudegytė. 2 eilėje iš 
kairės: Genovaitė Novikienė (viešnia), Jurga Aleksynaitė, Regina Krau-
jutaitienė, direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Linkus, skulptorius Juozas 
Šlivinskas (svečias), Birutė Šlivinskienė, Milda Kairaitienė, Vaidutė Sir-
vydaitė-Rakutienė, Alvydas Kraujutaitis i r fotografė Rimantė Ropytė. 

Raimondo Noviko nuotr. 

kimo duota. Muziejininko novelės" II 
laida, Z. Žemaitytės monografija 
„Adomas Varnas" ir kt.), — paskai
tos. Ypač daug lankytojų į šiuos 
namus sutraukia istorikės doc. dr. A. 
Butkuvienės paskaitų ciklai „Įžymios 
Lietuvos moterys", pradedant Algir
do ir Kęstučio dukterimis ir baigiant 
prieškario laiku veikėjomis M. Avie-
tienaite ir M. Galdikiene. Be to, čia 
vyksta įvairių Kauno muzikos mo
kyklų mokinių koncertai. Čia koncer
tuoja ir solistai, pianistai profesio
nalai, Vilniaus muzikos akademijos 
magistrantai ir kiti. 

Po oficialiosios dalies sėdome 
prie arbatos puodelio, dalinomės 
įspūdžiais, kurie mums labiausiai 
įsiminė per mūsų skautiškos veiklos 
dešimtmetį. Neužmirštami liko susi
tikimai su br. Vyčiu Viliumi Bražėnu, 
tėvu Antanu Saulaičių, Dalia Ga-
launyte-Kaupiene-Augūniene (JAV), 
vyriausia LS Seserijos skautininke 
Stefa Gedgaudiene bei jos links
muoliu broliu, skautu Vincu Juod
valkiu, sese Regina Petrauskiene 
(JAV ) ir kt. 

Apie Galaunių šeimą įdomius 
prisiminimus papasakojo sesė Ge

nutė Audenytė-Jasiulionienė, kuri 
1931 metais gyveno Vydūno alėjoje, 
kur tuo metu Galaunės statėsi savo 
namus. Ji žaisdavo šio namo staty
bose su Galaunių sūnumi Dievainiu, 
supdavosi ant rąstų. O su Dalia Ga-
launyte kelerius metus mokėsi vieno
je klasėje. „Atsilikau moksle ir mo
kyklą baigiau su kita klase, kurioje 
mokėsi būsimas Dalios vyras Algis 
Augūnas. Mes mėgome vaidinti. Per 
pertraukas rinkdavomės į aikštelę, 
vaidindavom. Pamokų metu siųs-
davome raštelius: ką vaidinsime? 
Taip per tuos vaidinimus ir atsilikau 
moksle" —juokėsi Genutė. 

Per sueigas visuomet dainuojame 
lietuvių liaudies dainas. Tarp jų ir 
mūsų draugininkės Bronelės vyro 
tremtinio, Lietuvos karininko mėgia
mą dainą „Ant kalno mūrai". Atėjo 
eilė ir skautiškai dainuot „Ateina 
naktis..." Po jos visada skirstomės į 
namus, išsibučiuojam, linkime viena 
kitai stiprybės, sveikatos. To ir jums 
norime palinkėti, brangieji užjūrio 
skautai — sesės ir broliai. Budėkime! 

Sesių žodžius stebėjo, užrašė— LS 
Seserijos Kauno vyr. skaučių d-vės 

„Aušra" sesė Olga Žilinskienė 

Kovo 30 d. Pasaulio lietuvių centre fvyko 
Filisteriu skautų sąjungos surengta sueiga, 

kurios metu buvo marginami 
velykiniai margučiai 

Chiapetta šeima linksmai bendrauja, margindama velyki
nius margučius. Iš kairės: Ariana, tėvelis Ričardas, sesutė 
Maya ir mamytė Talyda. 

Danguolės Bielskienės nuotraukos. 
Svajonė Kereiytė Ir mama Yolanda Kere-
Henė pasiruošusios marginti margučius. 

Mokytojas f l l . Liudas Volodka su mokinė
mis Rita Vencloviene ir Ritone Rudaltfene. 
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KANADOS ŽURNALISTŲ SĄJUNGA 
Gerbiama „Draugo" redakcija, 
po to, kai Edvardas Sulaitis 

parašė „Drauge", kad nežino, ar dar 
gyvuoja Kanados lietuvių žurnalistų 
sąjunga, siunčiu aprašymą apie ją. 

Kanados lietuvių žurnalistų są
junga gyvuoja ir nėra mirusi, tačiau 
gerokai išretėjusi. Pajėgūs rašyti 
buvo senesnio amžiaus ir jie jau iške
liavo amžinybėn. Šiuo metu KLZS-
gos pirm. yra Stasys Prakapas ir 
valdyba. Kanados žurnalistai yra 
išleidę ,,Chosen People" dvi laidas, 
„Gurevičiaus sąrašai" ir praėjusiais 
metais „Lietuvos jūrininkų žodyną" 
— laivybos sąvokų aiškinimą. 

Šiais metais finansuojame Lie
tuvoje leidžiamą „Žemaičių partizanų 
vadai", tai knyga, skirta Lietuvos 
šimtmečiui paminėti 2008 metais. 
Kanados lietuviai žurnalistai daug 
bendradarbiauja Lietuvos spaudoje: 
„Lietuvos aide", „Karyje", „Karde" ir 
kt. laikraščiuose. Gaila, kad Kanados 
lietuviai neturi papratimo kviesti 
žurnalistus į renginius, kad šie būtų 
plačiau aprašyti. 

Kanados žurnalistų sąjunga mie
lai norėtų bendrauti su JAV lietuvių 
žurnalistų sąjunga. 

Stasys P r a k a p a s 
KLŽS pirmininkas 

Kanada, Etobicoke, ON 

UŽ CIA GYVENANČIUS 
Su pavasariu atėjo ir laiškas su 

kvietimu į Čikagos Lietuvių operos 
rengiamą Johann Strauss „Vienos 
kraujas" (Wiener Blut) operetės 
spektaklj š.m. gegužės 6 dieną. Laiš
ku ne vien tik kviečia dalyvauti, bet 
ir prašo bei ragina prisidėti aukomis, 
nes, anot rengėjų, „spektakliui pa
ruošti reikia daug daugiau pastangų, 
negu reikėdavo praeityje, kai būdavo 
net penki operos spektakliai. Lietu
vių opera su jūsų pagalba nori tęsti ir 
toliau savo veiklą ir šiuo būdu garsin
ti lietuvių, kaip kultūringos tautos, 
vardą". 

Dabar statomas vienas spektak
lis, palyginus su praėjusiais, nėra vie
nintelė lėšų stokos priežastis. Yra 
daugiau priežasčių, kaip, pavyzdžiui, 
brangios menininkų kelionės ir vis 
mažesnis skaičius mecenatų, iš kurių 
vis daugiau tampa pensininkais. 
Vieni buvę rėmėjai yra jau iškeliavę 
amžinybėn, kiti po žiemos dar nėra 
sugrįžę iš saulėtos Floridos, o treti, 
ko gero, po tiek daug metų beaukoda
mi vardan Lietuvos, yra išsieikvoję 
finansiškai. Tačiau reikia turėti švie
sią vilti, kad pirmabangių ir antra-
bangių išretėjusias gretas palaipsniui 
papildys trečiabangiai. 

Toliau laiške teigiama, kad šį 
veikalą padės pastatyti Lietuvoje ir 
čia gyvenantys menininkai. Būtent, 
iš suminėtų: dirigento, režisieriaus 
bei 8 solistų, visi gyvena Lietuvoje, iš

skyrus Nidą Grigalavičiūtę. Ogi be 
Nidos turime daugiau Lietuvoje kon
servatorijas baigusių ir ten besista-
žavusių, o dabar Čikagoje gyvenan
čių, talentingų su gražiais balsais 
dainininkų-solistų, tokių kaip Algi
mantą Barniškį, Genutę Bigenytę, 
Lijaną Kopūstaitę-Pauletti, Nijolę 
Penikaitę, Liną Sprindį ir gal kitų, 
kurių dar neteko pažinti. Jei jų balsai 
nėra „vagneriški", tai operetei tuo 
geriau. Taip pat Čikagoje turime 
patyrusį, jaunos kartos profesionalą 
muziką Robertą Arūną Kaminską, 
kuris čikagiškės operos pirmininkui 
Vytautui Radžiui neturėtų būti neži
nomas, nes Arūnas šioje operoje yra 
buvęs koncertmeisteriu, o vėliau ir 
dirigentu. Kiek pamenu, Lietuvių 
operos kolektyvui buvo smagu su juo 
dirbti, nes pagal jo dirigento lazdelę 
sekės sklandžiai dainuoti bei vaidinti. 

Tad, turint tiek savų vietinių ta
lentų, ateityje gal vertėtų pagerinti 
importuotų ir vietinių menininkų 
santykį vietinių naudai. Tokiu būdu 
žymiai sumažėtų bent kelionių lėktu
vu nemažos išlaidos ir tai bent iš da
lies įgalintų rengėjus mažiau pri
klausyti nuo vis mažiau aukojančių 
abejotinų mecenatų. 

O dabar, linkiu Lietuvių operai 
sėkmės — ir iki pasimatymo gegužės 
šeštąją Morton H. S. auditorijoje. 

Leonidas R a g a s 
Itasca, IL 

SKELBIMAI 

NEKILNOJAMASIS T U R T A S P A S L A U G O S 

GREIT PARDUODA 
-—. First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

STASYS CONSTRUCTION 

^ 

STATE^FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

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

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

.soffits", „decks". ..gutters"\pTokšti ir 
„shingle" stogau cementas, 

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

Į V A I R U S 

* 50 m. mokytoja, turi žalią kortą, 
vairuoja automobilį, susikalba angliškai, 
ieško darbo iki birželio 22 d. Gali išleisti 
atos-togų ar pakeisti savaitgaliais. Tel. 
773-983-2879. 

Akių ligos 
ARAS ŽLIOBA, M.D. 

AKIŲ UGOS- CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS VIŽJNAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytojai 

D R . J O V I T A K E R E L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TBRRI DALIAS PRUNSK15, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, gaivos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

E l g i n : 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 
M c H e n r y : 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5 

Ele Gnove: 847-718-1212 
w w w . i l l i r t o i s p a i n . c o m 

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

•jetuviams sutvartys dantis už prieinama kairia. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak Lawn, IL 
55 L VVashington, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708422-8260. 

Chirurgai 

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

center for Health 
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

AČIŪ UŽ NORĄ PADĖTI 
Į „Draugo" redakciją kreipėsi 

Elena Ružėnas, Tocsan, AZ, prašy
dama suteikti daugiau informacijos 
apie kovo 16 d. „Drauge" paskelbtą 
žinutę „Menininkė priversta prašyti 
pagalbos", kurioje buvo prašoma vi
suomenės padėti nuo sąnarių artro-
zės kenčiančiai Kauno šokio teatro 
„Aura" meno vadovei Birutei Letu-
kaitei. 

Pasidomėję tolesniu B. Letukai-
tės likimu, norime pranešti , jog visai 
neseniai laikraštyje „Kauno tiesa" 
pasirodė žinutė, kad versl ininkė 

Violeta Gureckienė, buvusi ben
drovės „Mitnija" akcininke, pasisiūlė 
nupirkti B. Letukaitei reikiamą są
nario protezą. 

Straipsnis, pavadintas „Versli
ninkė ištiesė pagalbos ranką sunkios 
ligos kamuojamai „Auros" šokio 
teatro vadovei" užbaigiamas žodžiais: 
„Viltis sugrįžo". 

Dėkojame E. Ružėnas už gerą 
širdį ir norą padėti ligos kamuojamai 
menininkei. 

Redakci ja 

IEŠKAU LIETUVIŠKO LAIKRAŠČIO 
Kaip buvęs ilgametis „Draugo" 

skaitytojas (kol dirbau jį prenume
ravau) nutariau prašyti Jūsų pagal
bos. Norėčiau suras t i lietuvišką 
laikraštį — išeinantį kas savaitę ar 
dvi, bet nekainuojantį daugiau kaip 
50 dolerių metams. Ar yra toks laik
raštis leidžiamas Čikagoje? Ar žinote 
lietuviško laikraščio pavadinimą 
(„Emigrantas"?) New York? Skaičiau 
„Amerikos lietuvį". Pradžioje buvo 
geras, dabar kaina pakilo ligi 71 dol. 
ir per daug reklamų. 

Už Jūsų atsakymą būsiu labai 
nuo širdies dėkingas. 

Su pagarba, 
T o n y Š l a p i k a s 
Chesapeake, VA 

Gerbiamas T. Šlapikai, Jums 
galėtume pasiūlyti 16 puslapių 
„Draugo" šeštadieninę laidą, į kurią 
įeina ir kultūrinis priedas. Nors jo 
kaina metams yra panaši į Jūsų 

skaityto „Amerikos lietuvio" prenu
meratos kainą — 70 dol. metams, 53 
dol. pusei metų, 35 dol. trims mėne
siams — joje tikrai mažiau reklamų 
nei „Amerikos lietuvyje". Jeigu Jums 
šis pasiūlymas tinka, kreipkitės ad
resu: Draugas, 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629 - 5589 arba skam
binkite tel.: 773-585-9500. 

O jeigu turite galimybę, kiek
vieną dieną atnaujinamą „Draugą" 
galima paskaityti ir internete nemo
kamai adresu: www.draugas .org . 

Redakcija 

r — — — — — — — — — — — — — — — —i 
Redakcijos pas taba . Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai 

• sutampa su ,,Draugo" redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog 
| laiško autorius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nu

rodyti pilng adresą ir telefono numerj. Anoniminiu laišku ir laiškų be 
• adreso nespausdiname. 

I 
I 
I 
J 

Į V A I R U S 

* Moteris ieško senelių priežiūros darbo 
Tel. 708-833-0417. 

* Moteris ieško darbo ,,downtown" su 
gyvenimu. Tel. 630-915-6062. 

* Moteris, turinti patirties, rekomendaci
jas, ieško darbo su vaikais ar pagyvenu
siais žmonėmis. Tel. 708-691-1906. 

SIŪLO D A R B Ą 

American trucking Company 
looking for Ovvner Operators-Semi 
Drivers to the follovving statės: VA, 
MD, NC, SC, AL, CA, MS. Current 

rate $1.22 per mile. This rate will 
be adjusted as fuel goes up or 

dovvn. No deduetions for insurance 
or trailers. Call Jack Black at 

8 0 0 7 4 1 8 7 9 8 

http://www.illirtoispain.com
http://www.draugas.org
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SPARNAI" LIETUVOS VAIKAMS 99 
Organizacija „Vaiko vartai į moks

lą" įsisteigė prieš devynerius metus. 
Jos tikslas — visakeriopai remti 
problematiškų šeimų vaikus, lan
kančius pomokyklinius centrus Lie
tuvoje. Iki dabar organizacijos remia
mų centrų skaičius išaugo iki 10. Vi
suose šiuose centruose direktoriai ir 
auklėtojai, dirbantys vaikų ugdymo 
darbą, naudoja „Vaiko vartai į mok
slą" paruoštas programas: „Charak
terio ugdymas", „Drąsa" (Drįsk rūka
lų, alkoholio, svaigalų atsisakyti), 
„Sau" (Sąmoningos asmenybės ugdy
mas) ir „Žingsniai į prasmingą gyve
nimą". 

Šių metų kovo 25 d. įvykusiame 
organizacijos narių susirinkime re
dakcinio kolektyvo narė Elena Ran-
čienė pristatė naujos, jau penktos, 
ugdymo programos apmatus. 

Programos pavadinimą „Spar
nai" pasiūlė Rita Venclovienė. „Tai iš 
tiesų gražus, daugiareikšmis simbo

lis, — apibūdindama šią programą, 
sakė Elena Rančienė. — Visa progra
ma yra nukreipta į 9-16 metų amžaus 
paauglius. Jos tikslas yra padėti aso
cialiose sąlygose gyvenantiems vai
kams atsispirti žalingai aplinkai, ras
ti jėgų išgyventi fizinio, emocinio 
smurto sąlygomis, atsispirti nuo ža
lingų įpročių. Programos pavadini
mas „Sparnai" turėtų būti visų temų 
jungiamoji grandis. Temų turinys su
kris į tris sluoksnius. 

Apatinis sluoksnis — žemė, ant 
kurios vaikas stovi, tai ką jis mato sa
vo kasdienybėje, ko mokosi iš savo 
aplinkos, kokius įgyja įgūdžius, ko
kias problemas sprendžia, kokių turi 
nepriteklių, koks yra jo pasaulio pa
žinimas. 

Viršutinis sluoksnis —dangus. 
Tai yra idėjos, idealai, vaiko troški
mai ir siekiai, tai svajonės apie ateitį, 
tai viltis, kad yra ir kita gyvenimo pu
sė, kad įmanoma išlipti iš to, kas jo 

Žemaičių Kalvarijos dienos centro „Vilties vėrinėliai" lankytojai atlieka 
užduoti >š pirmosios organizacijos paruoštos charakterio ugdymo progra
mos. „Sparnai" bus jau penktoji programa. 

Organizacijos .,Vaiko vartai i mokslą" pranešimo visuomenei metu. Re
dakcinio kolektyvo narės (iš k.): ses. Pranciška Bubelytė, Aldona Kaman-
tienė, ses. Laimutė, Ritonė Rudaitienė ir organizacijos pirmininkė Aldona 
Vaitienė. Dainos Cyvienes nuotr 

netenkina, žaloja. Tai yra kito pasi
rinkimo galimybės parodymas. Įro
dymas, kad ji yra reali ir besisten
giantiems pasiekiama. 

Vidurinysis sluoksnis — sparnai. 
Juos turi kiekvienas. Kaip patikėti, 
juos turint, kaip juos išlaisvinti, už
auginti jų jėgą ir pakilti. Programoje 
numatoma mokyti vaikus bendravi
mo meno, kaip taikiu būdu spręsti 
konfliktus ir problemas, kaip pati
kėti, jog esi vertingas, nepakartoja
mas. Vaikai augins savo sparnus, be
simokydami pažinti savo jausmus, 
kaip susidoroti su smurtu, baime, 
kaip ieškoti pagalbos kitur, kaip 
suvaldyti savo pyktį, įgyti drąsos, tu
rėti ir siekti savo gyvenimo tikslų". 

Bendrame projekto dalyvių ir re
dakcinio kolektyvo susibūrime gimė 
daug idėjų ir pasiūlymų dėl būsimos 
programos. Visi susirinkimo dalyviai 
mėgino pažvelgti į gyvenimą vaiko 
akimis, pabūti jo situacijoje, diskuta
vo, kokios temos jiems būtų aktua

liausios. Susirinkimo pabaigoje da
lyvių pasiūlytos temos buvo lygina
mos su temomis, kurios buvo surašy
tos Lietuvoje, „Vaiko vartai į mokslą" 
organizuojamų seminarų metu. Buvo 
pastebėta, kad daugelis jų kartojosi. 
Redakcinė grupė nuoširdžiai padėko
jo visiems už puikų darbą ir pasidžiau
gė, kad atsiranda vis daugiau žmo
nių, kuriems rūpi Lietuva, jos vaikų 
ateitis, kurie aukoja savo laiką ir lė
šas, žinias, nori prisidėti savim ir sus
pėti padaryti savo gyvenime ką nors 
prasmingo, gero. 

Organizacija „Vaiko vartai į mok
slą" kviečia įsijungti daugiau naujų 
narių. Susirinkimai vyksta Pasaulio 
lietuvių centre, Lemont, IL. Apie juos 
visuomet paskelbiame žiniasklaidoje. 
Plačiau apie organizaciją ir jos veiklą 
rasite tinklalapyje: 

http://www.childgate.org 

Ritonė Rudaitienė 

M a n pat inka skaičius tryl ika 
Jūratė Stauskaitė „13x13. 

Trylika klausimų trylikai vyrų", 
Lietuvos rašytojų sąjungos lei
dykla, Vilnius, 2006. 

Balandžio 20 d. Čiurlionio galeri
joje Jaunimo centre atidaroma žino
mos Lietuvoje grafikės Jūratės Staus
kaitės paroda „Toli — Arti". Tai pir
masis jos susipažinimas su Čikagos 
žiūrovais, bet reikia pasakyti, kad či-
kagiečiai ją puikiai pažįsta, ypač tie, 
kas domisi menu. Žino ją ne tik kaip 
grafikę, bet ir kaip talentingą dėsty
toją, Vilniuje įkūrusią Jaunimo ir dai
lės mokyklą, kuri jau 15 metų gyvuo
ja ir yra žinoma visoje Lietuvoje. 

Meno žinovai pažįsta ir jos vyrą, 
talentingą rašytoją Tomą Sakalaus
ką, parašiusį ne vieną knygą apie me
ną ir menininkus. Tačiau labai mažai 
kas žino, kad ir Jūratė Stauskaitė sa
vo lanksčia plunksna nė kiek nenu
sileidžia vyrui. 

Viskas prasidėjo nuo žurnalo 
„Kultūros barai", leidžiamo Lietu
voje. 2003-2006 metais šiame žurnale 
buvo spausdinami J. Stauskaitės po
kalbiai su visai šaliai žinomais vyrais. 
Tuose pokalbiuose išryškėjo Jūratės 
talentas ne tik užduoti įdomius klau
simus pašnekovui, bet ir mokėjimas 
įsigilinti į jų pasaulį, gebėjimas 
atskleisti žmonių pažiūras, jų pilieti
nę laikyseną. 

2006 metų pabaigoje visi po
kalbiai ,,sugulė" į knygą ,,13x13. Try
lika klausimų trylikai vyrų", kurią iš
leido Lietuvos rašytojų sąjungos lei
dykla, ir kurią drįstu siūlyti paskai-

Jūratė Stauskaitė 

tyti ir mūsų dienraščio skaitytojams. 
Knygoje publikuojami pokalbiai 

su žinomu Lietuvoje ir visame pa
saulyje alpinistu Vladu Vitkausku, 
tapytoju Algiu Skačkausku, poetu 
Donaldu Kajoku, grafiku Mikalojum 
Vilučių, kompozitoriumi Giedrium 
Kuprevičium, dailininku Algimantu 
Kuru, su Vilniaus miesto meru Ar
tūru Zuoku, filosofu Leonidu Dons-
kiu, literatūros kritiku Valentinu 
Sventicku, kunigu Julium Sasnaus
ku, režisieriumi Jonu Vaitkum, eko
nomistu Gitanu Nausėda, džiazo mu
zikantu Vladimiru Tarasovu. 

Kaip jau skaitytojas pastebėjo, 
tai nėra vienos kokios srities special

istai ar vienos partijos nariai, tačiau 
turbūt nė vienas negalėtų paneigti, 
kad tie žmonės tikrai yra žinomi visai 
Lietuvai. Kodėl autorė pasirinko tuos, 
dauguma ne jos — meno — pasaulio, 
žmones, kodėl vyrai, kodėl jų trylika? 
— šie klausimai kyla skaitytojui, paė
musiam knygą į rankas. 

Kaip knygos autorė sako, skaičių 
trylika ji pasirinko ne dėl jo mistinės 
reputacijos, o todėl, kad tai buvo jos 
„...pragmatiškas apskaičiavimas kaip 
nors save apriboti". Be to, ji teigia, kad 
šis skaičius jai patinka. Daugiausia 
ne menininkus pasirinko todėl, kad 
jos žodžiais tariant: „menininkui 'ki
tas' paprastai nėra įdomus... Įpratę 
gilintis į savo 'ego' tampame akli, iš
gydyti tą aklumą gali nebent liga 
(tarkim, meilė), stresas (tarkim, arti
mojo netektis) arba priverstinės si
tuacijos (tarkim, pedagogika). Visos 
tos aplinkybės — o ypač pastaroji — 
ir įbruko man į rankas neregio laz
delę". 

„Pašnekovais pasirinkau vyriš
kos giminės personas, nes manau, 
kad juos (vyrus) esant sunkiau 'nu
rengiamus', be to, ir po drabužiais ti
kiuosi rasti daugiau kitokumo požy
mių", — aiškina knygos autorė smal
suoliams savo pasirinkimą kalbinti 
vien vyrus. 

Knygą lengva skaityti, o gilinda
masis į kalbintojos užduotus paš
nekovui klausimus, stebiesi J. Staus
kaitės išmone formuluoti klausimus, 
jos gebėjimu įsiklausyti į pašnekovą 
ir mokėjimu atskleisti pašnekovo pa
saulį. Pasikalbėjimuose ne tik matai 

asmenybes, bet pajauti mūsų laikų 
problematišką vaizdą. 

Na, o knygos pabaigoje J. Staus
kaitė užduoda 13 klausimų sau pa
čiai. Perskaitęs atsakymus, skaityto
jas, manau, aiškiau supras, kodėl ži
noma grafikė ėmėsi pokalbių. 

Si knyga, parodanti, kad žmogus 
turi begalę talentų, didelė dovana 
Jūratės Stauskaitės (ne tik grafikės 
ir pedagogės) gerbėjams. Tad malo
naus Jums skaitymo. 

Norintys įsigyti knygą, prašome 
paskambinti į „Draugo" knygynėlį 
tel. 773-585-9500. 

Laima Apanavičienė 
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J. Stauskaitės knygos viršelis. 

http://www.childgate.org
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A t A 
BRONIUS JUŠKA 

Mirė 2007 m. kovo 28 d., sulaukęs 88 metų. 
Gyveno Kenosha, WI. 
Gimė Lietuvoje, Šimoniuose. 
Nuliūdę liko: žmona Leokadija, giminės Lietuvoje ir Amerikoje 

bei artimi draugai. 
A. a. Bronius širdingai triūsė ir didžiavosi, būdamas lietuviu. 

Daug jėgų, pastangų ir darbo įdėjo dirbdamas Lietuvių Bendruo
menėje, Lietuvių fonde ir Šaulių organizacijoje. 

Laidotuvės buvo privačios. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisi

minti velionį maldose. 

Nuliūdusi žmona 

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2007 m. balandžio 9 d. Daytona 
Beach, FL, sulaukęs 93 metų mirė 

A t A 
GEORGE JURGIS MAŽEIKA 

Gimė Lietuvoje, Ramygalos valsčiuje, Ąžuolytės kaime. 
Nuo karo pasitraukė į Vokietiją, kur gyveno Hanau stovykloje. 
Atvykęs į Ameriką, ilgus metus gyveno Čikagoje, kur buvo žino

mos lietuviškos maisto parduotuvės „Parama" savininkas. 1992 m. 
persikėlė ramiam gyvenimui į Daytona Beach, FL. 

Nelauktai staigios ligos pakirstas, apleido šį pasaulį. 
Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, balandžio 12 d. nuo 3 v. 

p.p. iki 6 v.v. Brady Gili laidojimo namuose, 2929 W 87 St., 
Evergreen Park, IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, balandžio 13 d. Iš laidojimo namų 
v 

9 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Svč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčią, Marąuette Park, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos šv. 
Mišios už jo sielą. Po Mišių a.a. Jurgis bus palaidotas S v. Kazimiero 
lietuvių kapinėse šalia mirusio sūnaus Arūno, brolio Petro ir bro
lienės Bronės. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi žmona Aniceta, duktė Sigita ir kiti artimieji 

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

ATSISAKO KIRILICOS 
Atkelta iš 3 psl. 
Literatūrinė kazachų kalba susi

formavo XIX a. antrojoje pusėje, joje 
yra devyni balsiai ir 26 priebalsiai. 
Net po bolševikų okupacijos iki 1928 
metų kazachų kalboje buvo vartojami 
arabų, o nuo 1928 metų — lotynų raš
menys. Kirilica buvo Įvesta Kazach
stane 1940 metais. Kaip skelbia so

ciologinės apklausos, daugiau kaip 
pusė apklaustųjų nepritaria lotyniško 
raidyno įvedimui, o apie 23 proc. 
apklaustųjų pareiškė: kad kazachų 
raidyno pervedimas iš rusiškos kirili
cos į lotynų raidyną jiems nepadarys 
jokios įtakos. 

„XXI amžius" 
2007 m. Nr. 17 

Duok man, mama, savo ašarėlę. 
Pasodinsiu ją po langeliu. 
Pasodinsiu, užauginsiu gėlę 
Skaistesniu už saulę žiedeliu. 
Nebaugins jos nei kaitra, nei speigas 
Nebijos ji peilio ašmenų, 
Supsis žiede jos mažutis vaikas, 
Užliūliuotas motinos dainų... 

A t A 
IRENA NARBUTAITĖ 

SMIELIAUSKIENĖ 
Po ilgos ligos mūsų mylima Mamytė, brangi Močiutė ir Pro-

močiutė mirė 2007 m. balandžo 8 d., sulaukusi 86 metų. 
Velionė gimė Raseiniuose, Lietuvoje, Jadvygos ir Vlado Nar

butų šeimoje. Lankė Vyskupo Valančiaus valstybinę gimnaziją 
Telšiuose. 1936 m. susituokė su Leonu Fabriciju, o stovykloje Vo
kietijoje su Eduardu Smieliausku. 1952 m. su šeima emigravo į 
JAV ir gyveno Čikagoje, Oak Lawn, o nuo 2001 m. gyveno Šv. Šei
mos prieglaudoje Palos Park, Illinois. 

Velionė giedojo Šv. Jurgio parapijos chore, buvo veikli skau
čių vadovė naujai įsisteigusiame skaučių būrelyje Bridgeport 
lietuvių kolonijoje ir mokė tautinių šokių Vaikų ansamblį Lietu
vių auditorijoje. Persikėlus į Brighton Park 1960 m., velionė tęsė 
lietuvių skaučių veiklą su savo Bridgeport sesėmis, mokė tauti
nius šokius Čikagos aukštesniojoje lituanistinėje mokykloje, Kr. 
Donelaičio lituanistinėje mokykloje, Marąuette Park ansamblyje. 
Aktyvi narė Lietuvių tautinių šokių institute nuo įkūrimo. 1964 
m. atkūrė skautų tautinių šokių vienetą „Grandis", jam sėkmin
gai vadovavo iki 1995 m. Daugiau kaip 25 metus dirbo Wm. Wrig-
ley gumos kompanijoje, „payroll" skyriuje. 

Giliame liūdesyje liko: sūnūs Aleksas Fabricius, dr. Valdas 
Smieliauskas (Chantal), gyvenantys Toronte, Kanadoje ir dukra 
Violeta Fabianovich (Eduardo); anūkai Rasa, Gintaras, Alex, Jr., 
Fabrice, Adrian, Alexis, Saulius, Drew ir Dainius; proanūkiai 
Frances Eglė, Grace Saulutė ir Daijiro Vytautas Atkinson; visi 
artimi giminės Australijoje ir Tasmanijoje — sesuo Regina Smil
gevičienė, jos dukros Irena ir Liucytė su šeimomis, brolio a.a. Vy
to Narbuto sūnūs Jonathan ir Kim Narbutai su šeimomis, duk
terėčia dr. Kristina Brazaitis su sūnum Vytu, sūnėnas Renoldas 
Cesna, kitigiminės ir draugai Lietuvoje, Australijoje, Kanadoje ir 
JAV 

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, balandžio 12 d. nuo 4 vai. 
p.p. iki 9 vai. v. Palos Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. South-
west Hwy., Palos Hills, IL ( l l l t h St. ir Southwest Hwy). 

Penktadienį, balandžio 13 d. iš laidojimo namų 10 vai. ryto 
a.a. Irena bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią 
Marąuette Park, kur 11 vai. ryto bus aukojamos gedulingos šv. 

v 

Mišios už velionės sielą. Po pamaldų a.a. Irena bus nulydėta į Sv. 
Kazimiero lietuvių kapines ir palaidota šalia tėvelio a.a. Vlado 
Narbuto ir vyro a.a. Eduardo Smieliausko. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus, lietuvių tautinio 
ansamblio „Grandis" šokėjus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. 

Vietoje gėlių šeima pageidauja aukoti tautinių šokių ansam
bliui „Grandis" arba Lietuvių skautų sąjungai. 

Nuliūdusi šeima, giminės ir draugai 

Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410 

„In Your Pocket" istorija pra
sidėjo niūrų 1991-ųjų gruodį Vilniuje. 
„Stiklių" restorane alų gurkšnojan-
tys trys broliai Georgas, Oliveris ir 
Nicolas Ortizai bei jų draugas žurna
listas iš Vokietijos Matthiasas Luf-
kensas, pasigedo miesto telefonų kny
gos. Taip gimė žinyno anglų kalba 
„kaip išgyventi Vilniuje" idėja. 
Tuomet jie turėjo tik svajonę ir nešio
jamąjį kompiuterį... 

Šiandien ši svajonė sėkmingai 
įgyvendinta trisdešimt devyniuose 
Europos miestuose. „In Your Pocket" 
interneto svetainėje keliautojai gali 
rasti kone devyniasdešimties miestų 
pristatymus. „In Your Pocket" ats
tovybės veikia trylikoje šalių. 

,,Ir mes eisime toliau, - tvirtina 
'In Your Pocket' Lietuvos atstovybei 

Vilnius In Your Pocket" švenčia 15 gimtadienį 
vadovaujanti Gabija Thomson. - Per 
šiuos metus užsitarnavome skaityto
jų pagarbą ir simpatijas, todėl sten
giamės ir toliau juos džiuginti 
šmaikščiais ir objektyviais populia
riausių lankytinų vietų pristatymais. 
Juolab, kad gidai sparčiai populiarėja 
ir lietuvių tarpe". 

Pasak direktorės, svarbiausia 
anglų kalba leidžiamų gidų koncepci
joje - perteikti objektyvią informaci
ją. „Nors mūsų leidiniuose yra ne
mažai reklamos, niekada nepataikau
jame jos užsakovams. Stengiamės į 
viską žiūrėti svečių akimis: jei yra už 
ką - pagiriame, tačiau jei ne - kri
tikuojame 'iš peties'. Ne vienam 
viešbučiui, kavinei ar restoranui tai 
padėjo kilstelėti savo teikiamų pas
laugų lygį", - sako G. Thomson. 

„Per tą trumpą laiką, kai aš 
rašau 'Vilnius In Your Pocket', man 
teko ragauti avino sėklidžių, kelyje 
partrenkti stirną, pakaboti medyje, 
būti išspjautam vandens vamzdžio ir 
net pabraidyti tarp skeletų. Atrodo, 
kad galiu daryti viską. Išskyrus rašyti 
netiesą! - juokiasi jau dvejus metus 
leidinį redaguojantis Andrew Ques-
ted. - Man patinka gyventi Vilniuje. 
Tai puikus miestas! Nes jis kupi
nas stebuklingos dvasios ir nuostabu, 
kad man patikėta šį pojūtį perteik
ti Vilniaus svečiams", - sako An-
drew. 

Jubiliejiniame „Vilnius In Your 
Pocket" numeryje skaitytojams kaip 
visuomet pristatomi Vilniaus viešbu
čiai, kavinės, restoranai, muziejai ir 
dailės galerijos, kultūros renginiai, 

naudingi verslo ir valstybinių Įstaigų 
kontaktai bei kita svarbi ir Įdomi 
informacija apie šalies sostinę. Leidi
nyje taip pat pristatomi Trakai ir 
Druskininkai. 

Netrukus skaitytojus pasieks ir 
nauji, kartą metuose leidžiami gidai 
po Kauną ir Klaipėdą, taip pat pris
tatantys ir mažuosius miestelius -
Birštoną, Druskininkus, Kėdainius, 
Rumšiškes. Palangą ir Nidą. 

www.lietuviams.com 

'$*> Oįfktal Citiį itutit 
»SSM 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.lietuviams.com


12 DRAUGAS, 2007 m. balandžio 11 d., trečiadienis 

I * APYLINKĖSE „Margučio" gimtadienis" 

• V i s u s maloniai kviečiame Į svei
kuolių ir Palaimintojo Jurgio Matu
laičio lietuvių katalikų Misijos orga
nizuojamą pažintinį dvasinį pasikal
bėjimą tema „Dievas. Kokie yra ke
liai ir žingsniai pažinti Dievą", kuris 
vyks balandžio 15 d. 4 vai. p.p. Pa
saulio lietuvių centre, Bočių menėje, 
Lemonte. Auka — 5 dol. (Surinktos 
aukos bus panaudotos misijos veik
lai). Dalyvaus kun. Antanas Saulai-
tis, SJ, ses. Pranciška, kurie pasida
lins savo pažinimu ir mintimis po
kalbio tema. 

• B a l a n d ž i o 15 d., sekmadienį , 
PLC, Lemont, moterų komitetas ruo
šia Atvelykio vaišes. Po 11 vai. r. šv. Mi
šių visus maloniai kviečiame į didžiąją 
salę pabendrauti. Vietas galite užsi
sakyti tel. 708-448-7436 (Aldona). 

• J ū r ų šaul ių kuopos „Klaipėda" 
metinis narių susirinkimas vyks ba-

v 

landžio 15 d., 11:30 vai. r. Sv. Antano 
parapijos mokyklos patalpose (Įėji
mas nuo bažnyčios). Susirinkime vi
sų kuopos narių dalyvavimas būtinas. 
Po susirinkimo — pabendravimas. 

• Č i k a g o s l i t u a n i s t i n ė m o k y k l a 
balandžio 21 d. 6 vai. v. švęs savo 15-os 
metų sukaktį. Ta proga Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje vyks mokyklos 
pokylis. Mokykla išleis metraštį , 
skirtą šiai datai. Norintys pasveikinti 
mokyklą, prašome siųsti žinutes tel. 
630-832-6331 (Jūratė Dovilienė) arba 
708-349-4768 (Laima Apanavičienė). 
Bilietus į pokylį galima užsisakyti nu
rodytais telefonais arba šeštadieniais 
nuo 8:30 vai. r. iki 1 vai. p.p. tėvų ko
mitete Jaunimo centre, 5620 S. Cla-
remont, Chicago, IL. 

• S v č . M e r g e l ė s Mar i jos Gimimo 
parapija balandžio 22 d. visus kviečia 
į dvigubą parapijos jubiliejų: 80 metų 
nuo parapijos įsteigimo ir 50 metų 
nuo bažnyčios pastatymo. 10:30 vai. 
i. — iškilmingos šv. Mišios Svč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje. 1 vai. p.p. 
— akademija, meninė programa ir 
pietūs Hilton viešbutyje (93rd Street 
ir Cicero Ave. sankryžoje, Oak Lawn, 
IL). Vietas į pokylį galite užsisakyti 
v 

Svč. Mergelės Marijos Gimimo para
pijos raštinėje (6812 S. Washtenaw 
Ave., Chicago, IL). Tel. pasiteiravi
mui: 773-776-4600. 

• B a l a n d ž i o 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". 

• V i s u s muzikos ir ypač operinio 
dainavimo mylėtojus kviečiame įsigyti 
bilietus į Čikagos Lietuvių operos Jo-
hann Strauss „Vienos kraujas" spek
taklį. Bilietai parduodami siuntinių per
siuntimo įstaigoje .Atlantic Express", 
2719 W 71st Street, Chicago, IL. Tel. 
773-434-7919. 

• L i e t u v i u fondą s u Sv. Velykom 
sveikina LF stipendininkė Dalia Nar
kevičiūtė ir siunčia nuoširdžiausius 
padėkos žodžius už suteiktą paramą, 
tikėdamasi, kad ši parama bus visa
pusiškai naudinga i r atneš džiaugs
mą nuveiktais darbais. Lietuvių fon
do adresas: 14911 127th Street, Le
mont, IL 60439; tel. 630-257-1616. 

IŠARTURTG&L 

• P e r Atvelykį, balandžio 15 d., Be-
verly Shores , IN, Šv. Onos bažnyčioje 1 
vai. p.p. vyks šv. Mišios, kurias aukos 
kun. Antanas Gražulis, SJ. Giedos cho
ras, vadovaujamas Revitos Rudzevi
čienės. Visi kviečiami. 

• A l e k s o Mickaus inscenizac i ja 
„Don Kichotas — begalybės nešėjas" 
pagal Miguel De Cervantes „Išmo
ningasis Don Kichotas lamančietis" 
— komedija. Kviečiame tautiečius 
atvykti į Sv. Kazimiero bažnyčios sa
lę, 3855 Evans Street, Los Angeles, 
CA balandžio 20 d. (penktadienį) ir 
21 d. (šeštadienį) 7:30 vai. v. bei ba
landžio 22 d. (sekmadienį) 12:30 vai. 
p.p. ir pasidžiaugti spektaklyje at
liekamais gražiais šokiais, dainavi
mu ir netikėtais pokštais. 

• L i e t u v i ų katalikų Sie lovados 
konferencija vyks 2007 m. balandžio 
28 d., 10 vai. r. - 6 vai.v. Programoje 
numatyti pranešimai ir diskusijos 
apie gyvą evangelizaciją ir jos reika
lingumą mūsų lietuviškoms parapi
joms ir misijoms, lietuvių parapijų ir 
misijų Įvaizdį, jaunimo sielovadą ir 
lietuviškų tradicijų tęstinumą, para
pijos komiteto/tarybos reikšmę para
pijos/ misijos gyvenime, nuolatinių 
diakonų paskatinimą ir žiniasklaidos 
vaidmenį lietuvių katalikų parapi
jinėje veikloje JAV Konferencijos ad
resas: Sv. Andriaus parapija, 1913 
VVallace St., Philadelphia, PA 19130. 
Telefonas: (+1)215-765-2322, faksas: 
(+1) 215-765-0124. Klebonas: kun. 
Petras Burkauskas. Apie dalyvavimą 
prašome pranešti artimiausiu laiku ses. 
Margaritai Bareikaitei tel.: 860-923-
9221 arba margb@ct.metrocast. net 

B a l a n d ž i o 2 8 d . 
Bočių menėje, Pasaulio lietuvių centre 

(14911 127th Street, Lemont, IL 60439) 
vyks 

JAV Vidurio Vakarų apygardos suvažiavimas 
registracija — 9 vai. r 

Maloniai kviečiame dalyvauti visų apylinkių valdybų pirmininkus ir jų 
valdybas bei atstovus, taip pat JAV LB XVIII tarybos išrinktus atstovus ir 
visuomenę. 

Šiandien, balandžio 11 d., „Mar
gučio" radijo laidos 75-tasis gimtadie
nis. Nuo 1932 m. kas mielą vakarėlį, 
su maža pertrauka, tas pats „Margu
tis" girdimas WCEV 1450 AM radijo 
bangomis. 

Faustas Strolia 

„Margučio" istorija ilga ir reikš
minga lietuviškai Čikagai. Buvo lai
kai, kai „Margučio" radijo laidas lie
tuviai girdėdavo visoje Amerikos ir 
net Kanadoje. Šiuo metu „Margutį 
II" gali girdėti Lietuvoje ir visame 
pasaulyje internetu nuo 8 vai. v. iki 
8:45 vai. v. adresu: 

www.wcevl450.com 
„Margučio" gimtadienio proga 

šeštadienį, balandžio 14 d., 6 vai. v. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre 
(5620 S. Claremont Ave., Chicago) 
rengiama prisiminimų vakaronė. Va
karonėje prisiminsime „Margučio" 
rėmėjas solistes — Sofiją Adomaitie
nę ir Prudenciją Bičkienę, kurios 
dainuodavo įvairiuose renginiuose. 
Jų balsai skambėjo ir „Margučio" 

radijo laidose. 
Programoje dalyvaus smuikinin

kė Dainora Petkevičiūtė, solistė Ni
jolė Penikaitė ir muzikas, akompa-
niatorius Manigirdas Motekaitis. 
Apie solistes kalbės muzikas kompo
zitorius Faustas Strolia. Be to, girdė
sime porą S. Adomaitienės ir P Bič-
kienės dainų įrašų. 

Vakaronėje dalyvaus LR genera
linis konsulas Čikagoje Arvydas Dau-
noravičius, kuris perduos sveikini
mus iš Lietuvos. Po programos — 
vaišės. 

Maloniai kviečiame Čikagos vi
suomenę dalyvauti prisiminimų va
karonėje. Prisiminkime artimai su 
„Margučiu" bendravusias solistes. 
Dalyvavimu pasveikinsite „Margutį", 
kuris mums dar yra labai reikalingas, 
gimtadienio proga. "Margučio II" val
dyba jaučia įsipareigojimą radijo lai
dos įkūrėjui Antanui Vanagaičiui ir 
tiems Amerikos lietuviams, kurie nuo 
1932 metų iki mūsų laikų išlaikė lie
tuvišką radijo laidą ir lietuvišką žodį. 

Vakaronę rengia ir kviečia „Mar
gutis II". 

Manigirdas Motekaitis 

Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje 

(6500 S. Pulaski Rd.. Chicago) 

balandžio 29 d., 
sekmadieni, 2 vai. p. p. 

dailininko ir menotyrininko 

Anthony Steilaccio 
iliustruota paskaita 

apie lietuvių keramiką. 
Tel. pasiteiravimui: 

773-582-6500 

Skelbimai 

Advokatas 
Jonas Cibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. Kedz ie A v e n u e 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-77&OT42 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www.lohngibaltls.com 

Advokatas 
VYTENIS LIETUVNINKAS 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

www.draugas.org 

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

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

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

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

T e l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMU SKYRIAUS 
TEL. 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

http://www.wcevl450.com
http://www.lohngibaltls.com
http://www.draugas.org

