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„Expo 67": 
lietuviai išliko 
lietuviais ir ten 

Šio mėnesio pabaigoje sueis 40 
metų, kai Kanada, švęsdama savo 
100 metų jubiliejų, Montrealyje ati
darė pasaulinę parodą „Expo 67". Ją 
aplankė tūkstančiai lankytojų, tarp 
kurių buvo ir nemaža turistinė grupė 
iš okupuotos Lietuvos, atvykusi laivu 
„Puškin". 

Detroito radijo laidų vedėjas Al
gis Zaparackas kalbina Petrą Ado-
monį, kuris buvo vienas iš iniciato
rių, suorganizavusių susitikimą su 
atvykusiais svečiais Montrealyje. 

— Gerbiamas Petrai, ar Jūs 
galėtumėte papasakoti savo 
įspūdžius iš parodos, vykusios 
prieš 40 metų? 

— Tie įvykiai prieš 40 metų dar 
ir dabar Montrealyje gražiai prisime
nami. Paroda, prasidėjusi anksti pa
vasarį, tęsėsi šešis mėnesius. Dau
giau nei 60 valstybių dalyvavo ir pa
rengė geriausius, įspūdingiausius pa
sirodymus, kokius jie tuo metu ga
lėjo, arba pačias stambiausias propa
gandas, kokias ta valstybė norėjo pa
rodyti. 

Kalbant apie mūsų tautiečius, 
reikėtų paminėti, jog pirmasis susiti
kimas su lietuviais įvyko jiems at
vykus į parodą. Šeši tautiečiai nuola
tos dirbo parodoje ir, žinoma, mes, 
sužinoję apie atvykstančius lietu
vius, nusprendėme juos susirasti. Vi
sų parodoje dalyvavusių lietuvių da
bar jau neprisimenu, bet kelis pami
nėti galiu. Prie staklių sutikom in
žinierių Donatą Daniūną, kino ope
ratorių Sakalauską, vertėją Pažūsį, 
politikos reikalų tvarkytoją Laurin-
čiuką. N u k e l t a į 11 ps l . 
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Šalis liūdi dėl žymaus muziko 
, Rostropovičiaus mirties 

Vilnius, balandžio 27 d. (BNS) 
— Lietuva liūdi dėl žymaus violon
čelininko ir dirigento, buvusio sovie
tinio disidento Mstislavo Rostropovi
čiaus mirties. 

Maestro mirė penktadienį vieno
je Maskvos ligoninių, būdamas 80 
metų, po ilgos kovos su sunkia liga. 

Penktadienį užuojautą dėl maes
tro mirties pareiškė Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus. 

„Užjaučiu visus, kam buvo ir vi
sada liks brangi šios iškilios asmeny
bės kūryba ir visuomeninė veikla, iš
tisoms kartoms skleidusi teisingumo, 
grožio ir gėrio idėjas. Netekome švie
siausios asmenybės. Tačiau lieka 
tūkstančių muzikos gerbėjų atmini
mas ir pagarba, lieka ištikimos tar
nystės savajam pašaukimui idealas, 
lieka talentinga kūryba ir sąžiningos 
laikysenos pavyzdys ateinančioms 
kartoms", — rašoma prezidento 
užuojautoje. Nuke l t a j 6 psl. 
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Mstislavas Rostropovičius. Svensk Konser tdirekt ion nuotr. 

Rusija grasina atšaukti ambasadorių Estijoje 
Talinas, balandžio 27 d. (BNS) 

— Rusijos Valstybės Dūma pasiūlė 
konsultacijoms atšaukti Rusijos am
basadorių iš Talino. Pasak Tarptauti
nių reikalų komiteto pirmininko 
Konstantino Kosačiovo, taip nuspręs
ta reaguojant į Estijos valdžios spren
dimą i«elt i Talino centre stovėjusį 
Bronziifo kario paminklą. 

Dūma penktadienį kreipėsi į ša

lies vyriausybę reikalaudama imtis 
„neatidėliotinų priemonių, atspindin
čių principinį nepritarimą amora
liems Estijos valdžios veiksmams". 
Deputatai mano, kad pirmiausia būti
na imtis priemonių »„prekybos bei 
ekonomikos sferoje, faip pat trans
porto, energetikos ir finansų srityje". 

Penktadienį prie įpgtijos ambasa
dos Latvijoje buvo surengtas piketas, 

kurio dalyviai protestavo prieš pa
minklo sovietų kareiviams Taline 
perkėlimą. 

Akcijoje dalyvavo apie 50 žmo
nių, prie Bronzinio kario paminklo, 
kilo riaušės. Buvo padegti kioskai, pa
žeistos tramvajų kontaktinės linijos. 
Po riaušių į ligonines atvežti 44 nu
kentėjusieji, vienas jų dėl peiliu pada
rytos žaizdos mirė. 

Europos Komisija: Lietuvos 
keliuose vyksta tikras karas 

PERIODICALS 

4 SUDARGAS 

• ŠAKIAI 
JURBARKAS 

. :•:•<:•:•-'• 

> 
Ui 
-Į. 
Z 
O 
H 
O 

Ui 
m 
73 
> r* m 
D 
< 
cn 
O 

m 
c 

- i x 

Lietuvos keliais važinėti nesaugu. 

Vilnius, balandžio 27 d. (BNS) 
— Padėtis Lietuvos keliuose, žiniask-
laidos pakrikštyta karu, pateisina sa
vo vardą, rodo Europos Komisijos pa
teikti duomenys. 

Milijonui Lietuvos gyventojų te
ko keturis kartus daugiau mirčių ke
liuose (233) nei milijonui Švedijos 
(49), Olandijos (43) ar Maltos (25) gy

ventojų, kurių šalyse padėtis geriau
sia ir daugiau nei dvigubai viršijo Eu
ropos Sąjungos vidurkį (86). Šis Lie
tuvos rodiklis yra didžiausias visoje 
Europoje. 

Kitos dvi Baltijos šalys, Latvija ir 
Estija, užima antrą ir trečią šio liūd
no sąrašo vietas. Latvijoje milijonui 
gyventojų teko 177, N u k e l t a i 6 psl . 
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Iš Ateitininkų gyvenimo 

PARAMA „ATEIČIAI" 
Jau nemažai Š. Amerikos ateitininkų prenumeruoja 

„Ateitį" — dabar prašoma kitokios talkos 
Šiomis dienomis prenumerato- snių. Akivaizdu, kad „Ateitis" labai 

rius pasiekė antras š.m. „Ateities" nu- gerai redaguojama Redos Sopranai-
meris. Jau pasiekusi 2,000 egz. ti- tės. Bet, anot redaktorės, visuomet 
ražą, „Ateitis" vis gražėja ir yra verta laukiama straipsnių, informacijos, 
visų, ne vien ateiti
ninkų, susidomėjimo. 
Jei dar nesate susi
pažinę su „Ateiti
mi", galite kai ku
riuos straipsnius pa
skaityti internete: 
www.bernardinai.lt/index. 
php?url=categories/473, 
bet ten toli gražu 
nesusidarysite viso 
šio įdomaus žurnalo 

v m 

vaizdo. Siame nume
ryje rašoma apie uni
versitetą šiandien, 
apie gavėnią, šv. Te
resėlės relikvijų ke
lionę po Lietuvą; is
toriko Egidijaus Ja-
seliūno pasikalbėji
me su kronikos dar
buotoju Petru Plum-
pa paminėta „Lie
tuvos Katalikų Baž
nyčios kronikos" 35 m. sukaktis, 
supažindinta su Kazio Bradūno nau
jai išleista eilėraščių knyga „Paberti 
grūdai" ir dar daug daugiau straip-

Naujasis „Ateities" numeris jau 
pasiekė skaitytojus. Jo viršelį 
puošia 2006 m. JAS vasaros sto
vyklos Dainavoje dalyvių sukur
tas spalvingas patiesalas altoriui. 

nuotraukų. Sią sa
vaitę renkama me
džiaga trečiajam 
numeriui. Norintys 
prisidėti yra prašo
mi rašyti: 

zurnalas@ateitis.lt 

Ieškomi mecenatai 
„Ateitis" jau 

turi nemažai pre
numeratorių Siau
rės Amerikoje," bet 
Lietuvoje galėtų 
būti kur kas dau
giau. Anot redak
torės Sopranaitės, 
„Ateities" žurnalo 
neįstengia užsipre
numeruoti visos 
Lietuvos ateitinin
kų kuopos. „Kvie
čiame užsienio lie
tuvius būti „Atei

ties" mecenatais", skatina redaktorė. 
„Užprenumeruokite „Ateiti" kuopai, 
veikiančiai jūsų gimtinėje, arba kitoje 
jums mieloje vietovėje". 

Rytoj visi keliai 
veda į Lemontq 
Kviečiame į Ateitininku namus, 

balandžio 29 d., 
po 11 vai. šv. Mišių 

aptarti temą: 
Švęskime Kristų šeimoje! 

Programoje: 

kun. Kęstutis Trimakas 
Pranutė Domanskienė 
Daina & Saulius Gyvai 

ir jaunimo atstovai 

Ruošia Šiaurės Amerikos ateitininku 
taryba, siekianti pakelti 
šeimyniškumo dvasią 

Parapijų knygyny vedėjams 
Žurnalo redakcija prašo, kad 

„Ateitis" būtų platinama lietuviško
se parapijose, ypač parapijų knygy
nėliuose. Prašome susisiekti su 
„Ateities" redakcija, ei. paštu zur-
nalas@ateitis.lt apie galimybes platinti 
„Ateitį" savo vadovaujamuose kny
gynuose. 
Patys dar neprenumeruojate? 

Prenumeratos kaina 32 JAV dol. 
Savo užsakymus siųskite: Laurai 
Lapšytei, 2444 9th Street, Apt. 1, 
Boulder, CO 80304. El.p. lapsyte® 
yahoo.com 

Jaunųjų ateitininku stovykla, liepos 4-15 
Pasižiūrėję į Ateitininkų tinklalapį www.ateitis.org rasite registracijos anketas ir 
bendrą informaciją apie stovyklą. Jei turite klausimų, rašykite Laimai Aleksienei 
laleksa@ameritech.net 

Moksleiviu stovykla, liepos 15-28 
Registracija tęsis iki gegužės 15 d. Visą stovyklos informaciją ir registracijos anketas 
rasite moksleivių tinklalapyje: www.mesmas.org Jei turite klausimų, rašykite Lionei 
Kazlauskienei lione_namie@yahoo.com. 

Sendraugiu stovykla, liepos 29-rugpjucio 5 
Registratorė Rūta Kulbienė praneša, kad jau visos vietos (net ir spintos!) šioje populiarioje stovykloje užimtos. 
Nususpėjusiems užsiregistruoti yra dar vilties patekti į stovyklą — paskambinus registratorei, būsite įtraukti j 
laukiančiųjų sąrašą. Skambinkit Rūtai Kulbienei tel. 708-447-7121. 

Studijų savaitgalis, rugpjūčio 31-rugsėjo 3 
Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba šiais metais ruošia studijų dienas per Darbo dienos savaitgalį Dainavoje. 
Kviečiami visi moksleiviai, studentai ir sendraugiai ateitininkai. Apie registraciją bus pranešta vėliau. 

Čikagos jaunutės 
už rašomojo stalo 

Kviečiame visus 
prisėsti! 

Gerbiami kuopų ir sąjungų nariai, 
gyvenantys Čikagoje, Detroit, Cleve-
land, Los Angeles, Rytiniame pakraš
tyje, kreipiuosi į jus, kad pasektu
mėte šių mergaičių pavyzdžiu ir pri
sėdę prie rašomojo stalo aprašytu
mėte savo veiklą ,,Iš ateitininkų gy
venimo" skyriui. Žinau, nes paskai
tau internete, kad jūs knibžde knibž
date ir net nuveikiate įspūdingus 
darbus, bet nematome nei jūsų veidų, 
nei vardų spaudoje. Nesikuklinkite, 
bet pasidalinkite su visais, ką nu
veikiate. Labai laukiame jūsų laiškų! 
—red. 

Nuotraukoje iš k: Lilė Sadauskaitė, būre
lio padėjėja Emilija Pranckevičiūtė ir bū
relio globėja Siga Poskočimaitė, Ūla Lap-
kutė, Tija Majauskaitė, Vaida Naryte. Mi-
mi Razmaitė, Daina Polikaitytė, Nerija Čup-
linskaitė, Nida Aleksaitė, Gintarė Daulytė, 
Lina Lietuvninkaitė, Marija Čyvaitė, Elytė 
McCarthy, Sabyna Kašelionis-Sandoval ir 
Julija Žliobaitė. Dainos Čyvienės nuotr. 
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Lietuviškasis 
Jelcino dėmuo 

DALIA CIDZIKAITE 

Nepraėjus nė valandai po to, kai viso pasaulio žiniasklaida pranešė 
žinią apie pirmojo Rusijos prezidento Boriso Jelcino mirtį, sulau
kiau elektroninio laiško iš amerikiečio draugo, kuriame be kitų 

dalykų buvau paklausta, o kaip, mano nuomone, mes, lietuviai, atsiliep
sime apie dabar jau mirusį Rusijos politiką? Žinoma, apie kiekvieną 
žmogų, ilgesnį ar trumpesnį laiką buvusį visuomenės dėmesio centre, 
susitelkia istorijų, stereotipų (ypač apie tokius svarbius asmenis, kaip 
Jelcinas), etikečių (iš kurių pati populiariausia — rusiškos meškos ar 
tiesiog meškos etiketė), įvaizdžių (jų absoliuti dauguma klaidina, nes pats 
žodis „įvaizdis" leidžia suprasti, kam ir kokiems tikslams jis tarnauja) bei 
anekdotų spiečius. Ne išimtis buvo ir Jelcinas. 

Mano atmintyje žinios apie Jelciną, ne tik kaip politiką, bet ir asmenį, 
yra gerokai išblukusios. Dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, dėl to turėčiau 
kaltinti beprotiškai bėgantį laiką. Taip toli nuo šios dienos yra nutolę 
1989-ieji, 1990-ieji ar 1991-ieji metai. Metai, kai Jelcinas kopė politikos 
laiptais. Ir net 1999-ieji — laikas, kai jis, jau tuometinis Rusijos preziden
tas, viešai per televiziją paskelbė atsistatydinąs iš pareigų bei pasitrau
kiąs iš politikos. Tiesa, padarė tai ne be rusiško sentimentalumo. Beveik 
kaip dabartinio JAV prezidento G. W. Bush kadaise pagarsėjusi frazė, 
ištarta po jo susitikimo su Jelcino įpėdiniu Vladimiru Putinu, taip ir 
tuomet per visą žiniasklaida nuvilnijo Jelcino ištarti žodžiai: ,,Noriu 
paprašyti jūsų (Rusijos žmonių) atleidimo. Už tai, jog daug svajonių, ku
riomis dalijomės, niekada taip ir neišsipildė". 

Antra, tuo metu, kai Jelcinas kilo į politinės šlovės viršūnę, Lietuvoje 
vyko mirties ir gyvybės kova dėl būsimos — dabar tai jau žinome — 
nepriklausomybės atkūrimo. Todėl Jelcinu Lietuvoje buvo domimasi tik 
tiek, kiek jis palankiai ar, atvirkščiai, nepalankiai žiūrėjo į Lietuvą ir jos 
siekius tapti laisva. Todėl maloniai nustebino balandžio 24 d. „The New 
York Times" nuomonių skiltyje išspausdintas buvusio JAV ambasadoriaus 
tuometinėje Sovietų Sąjungoje Jack F. Matlock Jr. (jo kadencija t ruko 
ketverius metus nuo 1987 iki 1991 metų) straipsnis apie Jelciną. Skirtin
gai nuo kitų paskutinėmis dienomis spaudą užplūdusių nekrologų, aukš
to JAV pareigūno straipsnyje į Jelciną pažiūrima iš kur kas intymesnio 
atstumo. O kai žmogus sako: ir aš ten buvau, alų, midų gėriau... — nori 
nenori įdėmiau įsiskaitai. 

Straipsnis ,,Boris Jeltsin, the Early Years" („Borisas Jelcinas, 
ankstyvieji metai") bando sugriauti ar bent jau apgriauti įsitvirtinusius 
stereotipus apie buvusį Rusijos prezidentą. Keletas jų, priskiriamų vėly
vajam Jelcino valdymo laikotarpiui, straipsnio autoriaus įsitikinimu ir 
neslepiamu apgailestavimu, išstūmė ankstyvuosius teigiamus tuometinio 
Rusijos lyderio bruožus. „Girtas kvailys?" — vienu nemaloniausių ste
reotipų apie Jelciną Matlock provokuoja ne tiek save, kiek skaitytoją. Bet 
ties tuo ilgai neužsibūna ir tuoj pat atsako: „Ne tada, kai jis (Jelcinas) 
bendravo su JAV ambasadoriumi (Matlock)". 

Aukštas JAV valdžios atstovas, prisimindamas Jelcino, kaip politiko, 
pradžią, bando sugrąžinti buvusiam Rusijos prezidentui žmogišką veidą. 
Tiesa, ne be rusų kultūrai būdingų stereotipiškai liaudies herojams bei 
tikriems revoliucionieriams priskiriamų bruožų. Pavyzdžiui, sužinome, 
jog dar būdamas Sovietų Sąjungos komunistų partijos lyderiu, kartais 
Jelcinas į darbą važiuodavo ne jam skirtu limuzinu, o visuomeniniu 
Maskvos transportu. Arba kartais užsukdavo į gamyklas ar į paprastiems 
mirtingiesiems skirtas parduotuves, kaip teigia Matlock, pasikalbėti su 
tenai dirbančiais darbininkais. 

Mums, lietuviams, bene svarbiausia būtų tai, jog tas ankstyvasis, 
straipsnio autoriaus teigimu, gerasis ir tuo metu tiek Rusijai, tiek aplin
kiniams kaimynams daug žadėjęs Jelcino laikotarpis buvo susijęs ir su 
Lietuva, jos pastangomis po 50 okupacijos metų tapti vėl laisva. Buvęs 
JAV ambasadorius prisimena vis didėjančią Jelcino opoziciją Michailui 
Gorbačiovui bei jo įsakymą, kuriuo po kruvinų sausio 13-osios įvykių 
Vilniuje, prie televizijos bokšto, liepta sovietinės armijos kareiviams 
nestabdyti įsisiūbavusių trijų Baltijos tautų judėjimų už nepriklausomy-
bę. 

Šiomis dienomis visam pasauliui atiduodant paskutinę pagarbą buvu
siam Rusijos prezidentui Jelcinui, minimas ir Lietuvos vardas. Atrodo, jog 
skirtingai nuo kitų aukštų Rusijos pareigūnų, Jelcino pavardė bei jo, kaip 
politiko, veikla istorijoje yra paženklinta ir lietuviškumo ženklu. Todėl jo 
asmuo yra vertas mūsų dėmesio ir galbūt net tam tikros revizijos. 
Lietuvos politikams - Valdui Adamkui, Algirdui Brazauskui ir Vytautui 
Landsbergiui, svarstant, kokį valstybinį apdovanojimą už nuopelnus 
Lietuvai, nors ir pomirtinį, suteikti buvusiam Rusijos lyderiui, mums, 
eiliniams lietuviams, užtektų paklausti: o kas Jelcinas buvo ar yra man? 
Numanau, jog būtent to iš manęs ir tikėjosi sulaukti mano amerikietis 
draugas. 

Daugelis žmonių yra pabuvoję Amžinajame 
mieste Romoje. Šiandien turbūt nerastume, kas 
nebūtų matęs ir girdėjęs žinių apie susitikimus su 
Popiežiumi Jonu Pauliumi II ar Benediktu XVI Šv. 
Pet ro aikštėje ar didžiulėje salėje Vatikane. Tai 
trečiadieninės bendrosios audiencijos ir popiežiaus 
katechezės (tikėjimo tiesų išsamus mokymas), kurių 
mintis skaitytojai nuo šiol galės kas savaitę rasti 
„Draugo" skyrelyje „Ganytojo žodis". 

Penktame puslapyje skaitykite daugiau apie 
kiekvieną trečiadienį įvykstančias audiencijas, jų 
atsiradimą. 

Katechezė apie Origeną 
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Origenas 

Trečiadie
nio, balandžio 
25-osios, rytą 
šv. Petro aikš
tėje Vatikane 
vykusioje ben
drojoje audi
encijoje popie
žius Benedik
tas XVI kalbė
jo apie pirmų
jų krikščiony
bės amžių iš
kilų krikščio
nybės apolo

getą ir rašytoją, Klemenso Aleksan-
driečio mokinį Origeną. 

Origenas Aleksandrietis iš tiesų 
buvo viena svarbiausių asmenybių 
krikščioniškosios minties raidai, — 
sakė Popiežius. Jis buvo tikras moky
tojas, ne tik puikus teologas, bet taip 
pat uolus skelbiamo mokslo liudyto
jas. Būtent dėl to, kaip liudija Euze
bijus Cezarietis, Origenas turėjo 
daug sekėjų. 

Visą gyvenimą Origeną lydėjo 
kankinystės dėl Kristaus troškimas. 
Kai j a m buvo septyniolika metų, 
dešimtaisiais imperatoriaus Septi-
mijaus Severo valdymo metais, Alek
sandrijoje kilo krikščionių persekio
jimų banga. Origeno mokytojas Kle
mensas Aleksandrietis pabėgo iš 
miesto, o tėvas Leonidas buvo įkalin
tas ir vėliau nukirsdintas. Nuo to mo
mento Origenas visą gyvenimą troš
ko sekti savo tėvo pavyzdžiu. Gerokai 
vėliau viename savo raštų jis prisi
pažino: „kokia man nauda turėti tėvą 
kankinį , jei mano paties elgesys 
nedaro garbės mano giminei, kurią 
išgarsino tėvo už Kristų pralietas 
kraujas". Kita proga jis rašė: „Jei 
Dievas man leistų nuplauti save ma
no paties krauju ir mirtimi už Kristų 
būti antrąkart pakrikštytam, nė kiek 
neabejodamas palikčiau šį pasaulį... 
Palaiminti, kurie yra šito verti". Šie 
ir kiti panašūs Origeno žodžiai liudi
ja, jog jis nuoširdžiai troško kraujo 
krikšto. Troškimas dalinai buvo išk
lausytas. 250 metais, valdant Decijui, 
Origenas buvo suimtas ir žiauriai 
kankinamas, o po kelerių metų mirė, 
nesulaukęs septyniasdešimties. 

Šventasis Jeronimas rašo, kad 
Origenas paliko net 320 knygų ir 310 
homilijų (pamokslų). Deja, — sakė 
popiežius, — dauguma jų neišliko iki 
mūsų dienų, tačiau ir tai, kas išliko, 
liudija, kad jis buvo pats produkty
viausias pirmųjų trijų krikščionybės 
amžių rašytojas. Jo kūrybos akiratyje 
buvo ir egzegezė (Biblijos nagrinėji
mas), ir teologija (tikėjimo tiesos), ir 
filosofija (proto išmintis), ir apolo
getika (tikėjimo tiesų apgynimas), ir 
asketika (dvasinės pratybos), ir mis
tika (giliausias Dievo artumas). Ta
čiau, pasak popiežiaus, svarbiausias 
Origeno nuopelnas — tai tobulas 
egzegezės ir teologijos suartinimas. 

Pirmiausia Origenas labai 

kruopščiai išnagrinėjo patį Šventojo 
Rašto tekstą. Pirmas žingsnis — išsi
aiškinti, kas buvo parašyta ir ką no
rėta pasakyti. Tuo tikslu jis parengė 
visos Biblijos tekstą šešiomis lygia
grečiomis kolonomis. Pirmoje buvo 
hebrajiškas Biblijos tekstas, antroje -
to paties hebrajiško teksto transli
teracija graikiškomis raidėmis, liku
siose keturiose — keturi skirtingi 
vertimai į graikų kalbą. Toks milži
niškas sugretinimas jam padėjo paly
ginti įvarius vertimų variantus. Tai
gi, pirmas žingsnis — gerai išsiaiš
kinti, kas parašyta, atidžiai susipa
žinti su pačiu tekstu. Antrasis žings
nis — sistemingas Biblijos teksto ko
mentavimas. Beveik kiekvienai Šven
tojo Rašto eilutei Origenas parengė 
po filologinį ar doktrininį komentarą, 
aiškinantį ką įkvėptasis autorius no
rėjo pasakyti. Po pastarojo eina tre
čiasis etapas — skelbimas, atsi
žvelgiant į klausytojų įvairovę. 
Origenas pirmiausia kalba apie patį 
Šventojo Rašto teksto turinį, apie jo 
„literatūrinę" dimensiją. Po ja, giliau 
slypi moralinė prasmė, o dar giliau — 
dvasinė, kol galiausiai, Šventosios 
Dvasios dėka, pasiekiame visos Bibli
jos kristologinę prasmę. Popiežius 
Benediktas XVI čia pridūrė, jog pa
našiai apie Šventąjį Raštą ir jis pats 
pabandė rašyti neseniai išleistoje 
savo knygoje „Jėzus iš Nazareto". 
Įvairūs Šventojo Rašto aspektai nag
rinėjami pirmiausia savajame istori
niame kontekste, bet ties juo nesus-
tojama. Šventasis Raštas mus veda į 
Kristų ir kartu rodo teisingo gyveni
mo kelią. 

Popiežius taip pat atskirai pa
minėjo Origeno požiūrį į Senojo Tes
tamento krikščionišką interpretaciją. 
Jis ryžtingai atmetė kai kurių to 
meto klaidatikių skelbtą Senojo ir 
Naujojo Testamentų nesuderinamu
mą. „Jei Įstatymą aš suprantu Dva
sioje, aš jo nevadinu Senuoju Testa
mentu, — rašė Origenas. Įstatymas 
Senuoju Testamentu tampa tik 
tiems, kas jį supranta kūniškai. Bet 
mums, kurie jį suprantame ir 
taikome gyvenime pagal Dvasią ir 
pagal Evangeliją, Įstatymas visuomet 
yra naujas, ir abu Testamentai mums 
yra Naujas Testamentas, ne dėl laik
mečio, bet dėl prasmės naujumo. Tuo 
tarpu nusidėjėliams ir tiems, kurie 
nesilaiko meilės įsakymo, ir Evan
gelijos gali atrodyti senos". 

„Raginu priimti į širdį šio didžio 
tikėjimo mokytojo žodžius",- sakė Šv. 
Tėvas katechezės pabaigoje. Melski
me Viešpatį, kad ir šiandieniai mąsty
tojai, teologai ir egzegetai matytų šį 
ir šiandien naują, nepraeinantį Šven
tojo Rašto aktualumą. Melskime, kad 
Viešpats mums padėtų maldingai 
skaityti Šventąjį Raštą, maitintis jo 
Žodžiu — tikrąja gyvybės duona. 

Pagal Vatikano radijq parengė 
N. šmerauskas 
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Kiekviena Lietuvių Bendruo

menės apylinkė, kaip ir kiekviena šei
ma, yra uždaras ir skirtingas pa
saulis: pilnas rūpesčių, darbų ir 
džiaugsmų. Kuo gi apylinkės skiriasi 
viena nuo kitos? Pirmiausia, tai aki
vaizdžiai parodo kultūrininkų kūry
ba, jvairi mėgėjų veikla sambūriuose 
bei lietuviškų tradicijų išlaikymas. 
Tiesa, ne viską galima išlaikyti, nes, 
laikui bėgant, keičiasi apylinkių gy
ventojai. Vienos LB apylinkės mažė
ja, nyksta, tuo pačiu pasikeičia jų 
veikla. Tačiau šalia kuriasi kita kar
ta su savo naujom idėjom ir kitokia 
kultūrine veikla. Tai pastebime, skai
tydami veiklos aprašymus lietuviško
je spaudoje. Kokia nuostabi mūsų lie-
tuvija! 

Šio straipsnio autorei prieš kele
r ius metus teko lankytis Juno 
(Florida) LB apylinkėje ir nuvykti j 
Lake Worth, seniausią West Palm 
Beach miesto dalį, kur yra įsikūręs 
lietuviškas muziejus. Mintis įkurti 
lietuvišką muziejų kilo 1981 metais, 
kai Juno apylinkėje ėmė burtis lietu
viai. Tuo pačiu metu Lake Worth 
mieste kūrėsi istorinis miesto mu
ziejus. J Floridą daugiausia kėlėsi lie
tuviai pensininkai. Tačiau ir pensi
ninkai steigė organizacijas, chorus, 
klubus. Laikui bėgant, kilo mintis 
parašyti Floridos lietuvių istoriją. 

Pirmųjų lietuviškos ekspozicijos 
steigėjų ir globėjų tarp gyvųjų jau 
nėra. 1992 m. muziejaus steigėjai pa
kvietė dailininkę Rimgailę Zotovienę 
būti muziejaus patikėtine. Perėmusi 
pareigas, dailininkė pastebėjo, kad 
parodą reikia tobulinti, plėsti. Ji 
suorganizavo valdybą, kuri kartu su 
ja pačia įvykdė daug patobulinimų: 
buvo renkami vertingi eksponatai, 
pertvarkytos vitrinos, įrengta „lietu
vaitės seklyčia", pastatyta pastoviai 
apžiūrai Lietuvos trispalvė. Muziejus 
buvo nufilmuotas ir įrašytas į Flo
ridos valstijos saugomų kultūrinių 
institucijų sąrašą. Visiems muziejaus 
patobulinimams pritarė Lietuvių 
Bendruomenė, aukojo. Ji džiaugiasi, 
kad lietuviškos parodos išlaikymas 
lietuviams nekainuoja. Ją išlaiko 
miesto valdžia. Kainuoja tik patobu
linimai, lietuviškų eksponatų įsigiji
mas. 

Lake Worth muziejuje eksponuo
jama tautodailė, audiniai, medžio 
drožiniai, gintarai. Muziejuje viena 
siena skirta Lietuvos istorijai, yra 
atskira „lietuvaitės seklyčia". Tame 

pačiame muziejuje yra dar suomių, 
lenkų ir labai menka ukrainiečių 
ekspocizija. Muziejaus kuratorės tei
gimu, lietuvių muziejaus skyrius yra 
pats gražiausias ir yra gausiai lanko
mas svečių. Muziejų aplanko visų 
tautybių žmonės. Tačiau trūksta 
informacijos, rašytinės istorijos apie 
Lietuvą ir apie Floridos lietuvius. 
Todėl kilo mintis parašyti knygą apie 
Floridos lietuvius, jų veiklą, kultūrą 
ir organizacijas. 

„Lithuanians in Florida" knygos 
autorė R. Zotovienė pristato savo 
knygą visuomenei. 

Prieš 14 metų įvykusiame Palm 
Beach, Floridos LB apygardos suva
žiavime dailininkė Rimgailė Zoto
vienė iškėlė mintį parašyti Floridos 
lietuvių kultūros istoriją. Suvažia
vimo dalyviai tai minčiai entuziastin
gai pritarė. Tą mintį ypač gyrė Lie
tuvos Res. ambasadorius Amerikoje 
Stasys Sakalauskas. Ne vienam atro
dė, kad Palm Beach apylinkė yra pa
jėgi parašyti Floridos lietuvių kul
tūrinės veiklos istoriją. Čia buvo ir 
tebėra šviesių, talentingų žmonių: 
žurnalistų, knygų autorių, muzikų, 
dailininkų, poetų. 

Floridos lietuviai ypatingai pasi
žymėjo uolumu renkant parašus dėl 
Lietuvos laisvės atgavimo amerikie
čių parapijose, rašė laiškus Amerikos 
prezidentui, Kongreso nariams, sena
toriams, rengė demonstracijas bei 
patys vyko piketuoti į Washington, 
DC. Palm Beach lietuviai turi Lie
tuvos Res. garbės konsulą Stanley 
Balzeką. Iš čia sklinda žinios apie 
Lietuvą ir apie Floridos lietuvius. 
Paskutiniaisiais metais čia kuriasi 

MARGUTIS II 

Tel. 773-476-2242 

MARGUTIS II 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1450 AM banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE KIEKVIENA V A K A R Ą 

nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v 

A M E R I K O S L I E T U V I U RADIJO L A I D A S GALITE GIRDĖTI 
I N T E R N E T U www.vvcev1450.com 

Knygos sutiktuvių daiyviai (iš kaires): Eiena Damijonaitiene Danguoie 
Gajauskaite, dr. Andrea Zotovaite. Aneie Kazlauskaite, Vytautas Daugir
das, dail. Rimgailė Zotovienė, Aldona Lipskienė, Renata Armalaitė, Stanley 
Balzekas Jr. 

jaunos lietuvių šeimos, įsisteigė litu
anistinė mokyklėlė, kurią globoja 
garbės konsulas Stanley Balze
kas. 

Nuo tų metų, kai buvo priimtas 
nutarimas parašyti Floridos lietuvių 
istoriją, daug kas pasikeitė. Keitėsi 
LB apylinkės pirmininkai bei valdy
bos nariai. Nutrupėjo talkininkai. 
Dailininkė Rimgailė Zotovienė pasili
ko viena vykdyti sunkų ir atsakingą 
darbą. Jai teko padėti j sali dažus ir 
teptukus, iš naujo sukaupti jėgas ir 
rasti naujus kelius bei rėmėjus 
Floridos istorijai parašyti. 

Knyga ,,Lithuanians in Florida" 
parašyta anglų kalba. Man pačiai 
knygos neteko matyti, nes išleisti tik 
8 egzemplioriai. Knyga yra didelio 
formato ir yra išdalinta tokioms orga
nizacijoms: Lietuvių kultūros mu
ziejui Lake Worth, Floridoje, Lietu
vos Res. garbės konsulatui Palm 
Beach, FL., Lietuvos Res. ambasadai 
Washington, D.C, Kongreso biblio
tekai Washington, DC, Lietuvos Res. 
generaliniam konsulatui New York, 
Lietuvos Res. generaliniam konsula
tui Čikagoje, Balzeko lietuvių kul
tūros muziejui Čikagoje ir Martyno 
Mažvydo bibliotekai Vilniuje. Vienos 
knygos savikaina yra 150 dol. Ji gau
siai iliustruota. Visos nuotraukos 
spalvotos. Jos išleidimas brangus, di
desnio tiražo nebuvo įmanoma iš
leisti dėl lėšų. Visas išlaidas teko 
sumokėti pačiai knygos autorei, daili
ninkei Rimgailei Zotovienei. Knygos 
kopijoms aukojo: Vytas ir Eglė Du
dėnai, Liucija Beržinskienė, dr. An
tanas ir Aldona Lipskiai, Rūta Gus-

taitytė-Bronušienė, Vanda Majaus-
kienė, dr. Jonas ir Janina Šalnos,* 
Vladas ir Rožė Bariai, Rima Diedo-
nienė, Marija Prunskytė, Anelė Kaz
lauskaitė, Petras ir Meilutė Ruliai, 
Katrė Sodonienė, dr. Vladas ir Ona 
Vaitkai. Knygos autorė yra dėkinga 
dviem pagrindinėms pagalbinin
kėms: Elenai Damijonaitienei ir dr. 
Andrejai Zotovaitei. Knygoje suminė
tos 17 organizacijų, jų pirmininkai, 
išspausdintos jų nuotraukos. 

Mūsų LB apylinkių dvasiniai tur
tai: meno ansambliai, meno parodos, 
ypač muziejai, vietos spauda, metraš
čiai rodomi kitataučiams, skleidžia 
garsą apie Lietuvą. Geroms idėjoms 
ir meno kalbai nėra jokių sienų. 
Kažkada kultūrininkai skelbė, kad 
lietuvišku kugeliu Lietuvos vardo 
nepagarsinsime. Tačiau šiais laikais 
apie Lietuvą kitataučiai sužino per 
gerą alų, šakočius ir net kugelį. 

Knyga „Lithuanians in Florida" 
tiesiog spinduliuoja lietuvių sielos 
grožiu, dvasios stiprybe. Kiekvienoje 
LB apylinkėje yra deimančiukų, 
kurie nepasilieka siaurame rate, bet 
jais pasidalinama su kitais. Dėkojame 
dailininkei Rimgailei Zotovienei už 
pasiaukojimą garsinant Lietuvos var
dą savo apylinkėje. Tenka apgailes
tauti, kad šis istorinis leidinys yra 
tokio mažo tiražo. Knygos „Lihua-
nians in Florida" sutiktuvės įvyko 
2007 m. kovo 18 d. Lietuvos Res. gar
bės konsulate Palm Beach, FL. Apie 
knygos sutiktuvių programą jau buvo 
rašyta spaudoje. 

Marija Remienė 

Švenčiant Lietuvos nppnkidusomvbos diena Pirma iš kaires Rimgailė Zo-
t O v i e n p 

http://www.vvcev1450.com
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Lydi Geroji Naujiena ir Ganytojo žodis 
NERIIUS ŠMERAUSKAS 

Kristaus Evangelijos misija 

Kiekvieną trečiadienį nuolat 
vykstančios bendrosios audiencijos 
yra gana nesenas reiškinys, susijęs su 
pastaraisiais dešimtmečiais sparčiai 
išaugusiomis krikščionių maldos ke
lionėmis bei turizmu. Kaip pasakoja 
Vatikano radijo lietuvių skyriaus 
vadėjas dr. Jonas Malinauskas, XIX 
amžiuje ir XX-ojo pradžioje popiežiai 
su lankytojais susitikdavę Apašta
liškųjų Rūmų salėse. Kai pokario me
tais piligrimų kelionės į Romą tapo 
labai gausios, 1964 m. pagal architek
to Pier Luigi Nervi projektą buvo pas
tatyta Vatikano didžioji audiencijų sa
lė, pavadinta ją statyti nusprendusio 
popiežiaus Pauliaus VI vardu. Taip 
skaitl ingiems maldininkams tapo 
lengviau bet kuriuo metų laiku susi
tikti ir bendrauti su Apaštalo Petro 
įpėdiniu, drauge klausytis Šventojo 
Rašto ir melstis. Atvykusiems ypač 
malonu tiesiogiai išgirsti bent trum
pą popiežiaus sveikinimą piligrimų 
gimtąja kalba, gyvą Ganytojo žodį 
(katechezę) ir Bažnyčios mokymą 
įvairiomis aktualiomis tikėjimo bei 
visuomenės temomis. 

Visą oficialią popiežiaus veiklą 
(pamaldas, audiencijas, keliones ir 
kt.) daugeliu pasaulio kalbų tiesiogiai 
transliuoja Vatikano radijas. Kaip 
skelbia istorijos metrika, Vatikano ra

dijo lietuviškos programos, kuri pra
dėjo veikti 1940 metais, pagrindinis 
sumanytojas ir pradininkas buvt> 
tuometinis Marijonų vienuolijos va
dovas vyskupas Pranciškus Būčys. 

Vatikano radijas buvo atidarytas 
1931 metų vasario 12-ąją, kuomet 
pirmą kartą per radiją nuskambėjo 
popiežiaus Pijaus XI balsas. Tą dieną 
Bažnyčia įžengė į sparčiai besivys
tančių komunikacijos technologijų 
pasaulį. Popiežius Pijus XI nusprendė 
įsteigti radijo stotį tuoj pat po Late-
rano sutarčių pasirašymo. 1929 m. 
birželio 11d. pats radijo išradėjas Gu-
glielmo Marconi buvo pakviestas at
vykti į Vatikaną, kur naują stotį su
montavo jo įkurta ir vadovaujama 
bendrovė. Iškilminga Vatikano radijo 
stoties inauguracija įvyko 1931 m. 
vasario 12 dieną Pijaus XI-ojo pirmą
ja kalba radijo bangomis. Joje Ga
nytojas be kita ko sakė, jog visos žmo
gaus sukuriamos naujos komunikaci
jos ir informacijos priemonės turi tar
nauti taip pat ir Gerosios Naujienos 
skelbimui. 

Dievo žodis ir Ganytojo 
katechezė 

Kiekvieno trečiadienio bendroji 
audiencija prasideda liturginiu įvadu 
- kryžiaus persižegnojimu Dievo 
Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios 
vardu bei popiežiaus pasisveikinimu 
„Ramybė jums". Tuomet italų kalba 

skaitoma Šventojo Rašto ištrauka (jei 
psalmė — giedama), pritaikyta pag
rindinei dienos temai. Išklausius Die
vo žodį, popiežius italų kalba skaito 
savo katechezę. Baigęs, jis pateikia 
minties santrauką kitomis pagrin
dinėmis kalbomis — prancūzų, anglų, 
vokiečių, ispanų ir lenkų. Prieš kiek
vieną popiežiaus skaitomą santrauką 
ati t inkamomis kalbomis taip pat 
skaitomas tas pats Biblijos skaitinys, 
kuris pradžioje buvo skaitytas itališ
kai. Popiežiui pristatomos ta kalba 
kalbančių maldininkų grupės. Po ka-
techezių santraukos tomis kalbomis 
j is taria po trumpą sveikinimą. Tada 
Bažnyčios Ganytojas prideda sveiki
nimus dar kitomis kalbomis, priklau
somai iš kokių kitų šalių yra atvy
kusių maldininkų. Paskutiniai ir il
giausi sveikinimai būna italų kalba. 
Susitikimo pabaigoje visi drauge 
lotyniškai gieda „Tėve mūsų" maldą 
ir popiežius, palaimindamas dalyvius, 
išsiunčia juos skelbti ir įgyvendinti 
sustiprintą krikščioniškąjį savo ti
kėjimą. Kristų tikinčiųjų visas gyve
nimas yra kelionė, kurią lydi Geroji 
Naujiena ir nuolat girdimas Bažny
čios Ganytojo žodis. 

Audiencijos paprastai t runka 
apie pusantros valandos. Jei jos vyks
ta aikštėje, popiežius atvažiuoja ir 
išvažiuoja atviru papamobiliu, mojuo
damas ir laimindamas entuziastingą 
minią. Katechezių temos — tai nuo
seklios ilgesnių ciklų dalys. Bene

dikto XVI pontifikato pradžioje buvo 
tęsiamas ir užbaigtas dar Jono Pau
liaus II laikais parengtas ciklas apie 
laiko pašventinimo — Valandų li
turgijos biblines psalmes ir giesmes. 
Baigęs šią temą, Benediktas XVI 
pradėjo jau savo paties parengtą ciklą 
apie apaštalus, vėliau apie apaštalų 
bendradarbius, o šiuo metu dalijasi 
mintimis apie pirmųjų amžių krikš
čionių rašytojus. 

Vidudienio malda l i turg in ių 
iškilmių dienomis 

Prie apaštalų atvykę piligrimai 
šventadieniais (kiekvieną sekmadienį 
ir kitomis Bažnytinių metų iškilmės 
dienomis) su popiežiumi 12 valandą 
bendrai meldžiasi vadinamąją „vidu
dienio maldą" — „Viešpaties Ange
lą" (o velykiniu metu „Regina 
Caeli"). Prieš maldą Ganytojas tar ia 
trumpą žodį, susijusį su liturginiu 
laikotarpiu, po maldos - sveikina ke
liomis kalbomis (pagrindinėmis, kar
tais ir kitomis — jei dalyvauja di
desnės tomis kalbomis kalbančių 
maldininkų grupės). Nuo rugsėjo iki 
liepos šie vidudienio maldos susitiki
mai vyksta šv. Petro aikštėje, kuomet 
popiežius su piligrimais kalba iš savo 
kambario lango. Nuo liepos iki rug
sėjo, iškilmių vidudienio malda vyks
ta vasaros rezidencijoje Castel Gan-
dolfo užmiestyje, kur popiežius gyve
na karštuoju Italijos klimato metu. 

Lipant žemyn, viduryje kalno, šalia kelio, lyg 
kokia aikštelė lygioje uoloje, posūkis; čia šv. Ste
ponas buvo užmuštas akmenimis. Senovėje čia bu
vo maldos vieta, dabar nebėra jos pėdsakų. 

Dar kiek žemiau, link sodo, kuriame Kristus 
buvo suimtas, rodo vietą, kur šv. Steponą akme
nimis užmušant, stovėjo ir meldėsi už jį šv. Mergelė 
Marija. Ta uolos plokštuma iš čia labai gerai ma
tyti. Ir čia gaunami septynerių metų ir tiek pat 
keturiasdešimtinių atlaidų. 

Iš ten nulipome į Juozapato slėnį. Jo žemiau
sioje vietoje iškalta uola, aplinkui aptverta siena. 
Yra keturiasdešimt laiptų, kuriais galima nulipti į 
mažą koplytėlę. Joje buvo šv. Mergelės Marijos pa
minklas, yra altorius. Mums ten esant, vienuolis 
Jonas iš Florencijos atlaikė šv. Mišias. Vieta prik
lauso katalikams, teikia visuotinius atlaidus. Kabo 
dvylika lempelių, tačiau jas uždega tiktai laikant 
Mišias. Koplytėlės šonuose yra kiti du altoriai, o 
ties laiptų viduriu abiejose pusėse — koplytėlės, 
kuriose buvo Joakimo šeimos kapai. Dabar tos 
vietos priklauso įvairioms konfesijoms. 

„Lipant dešinėje pusėje yra šv. Mergelės 
sužadėtinio šv. Juozapo koplytėlė, o priešais, kairė
je pusėje, jos tėvų: šv. Joakimo ir šv. Onos. Abiem 
vietoms yra suteikti septynerių metų ir septyne
rių keturiasdešimtinių atlaidai. 

Einant tolyn į Alyvų kalną, labai žemoje vieto
je guli Getsemanės kaimas, kurio nė griuvė

sių neišliko. Yra tiktai lyguma, joje keletas ąžuolų: 
galbūt tenai kadaise buvo kaimo gyventojų sody
bos. Tuojau dešinėje pasilieka sodas, kur Kristus 
buvo suimtas. Tiesiai ateinama prie vadinamojo 
Apaštalų akmens, kur miego apimtus apaštalus 
Kristus ragino budėti. Akmens metimo atstumu 
yra Kristaus maldos vieta. Tai požeminis urvas su 
ankšta landa. Viršuje vietoj lango — anga. Pro ją 
buvo patogu ištraukti čia iškirstus akmenis. Vieta 
rami, visai nuošali, jokio takelio į ją. Įeinant į vidų, 
kur Kristus parpuolęs meldėsi, yra altorius, nuo jo 
už keturių uolekčių iškaltas stulpas, į kurį remiasi 
viršutinė urvo dalis. Toje vietoje pasirodė Kristų 
stiprinęs angelas. 

Urvas šviesus ir gana dailus. Jis nepriklauso 
jokiai konfesijai, teikia visuotinius atlaidus. 
Grįžtant atgal, per akmens metimo atstumą į sodo 
pusę, keturias pakopas nulipus lyg į koki kaimelį, 
patenkama į tą vietą, kur pasitikęs Kristų Judas, jį 
pabučiuodamas, davė žydams ženklą jį suimti, kaip 
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rašoma Evangelijoje. Čia auga daug alyvmedžių. 
Vieta jokiai konfesijai nepriskirta, teikiami visuo
tiniai atlaidai. 

Išeinant iš ten, kairėje pusėje pasilieka Absa-
lomo kapas (Karalių kn., 2, 18). Jis iš vienos 

uolos, piramidės formos, — ne kolonos, kaip rašo 
Adrichomas, — dešimties uolekčių aukštumo. Ten 
pat yra ir kitas kapas — Barachijo sūnaus Zacha
rijo (Mato kn., 23). Virš to kapo taip pat piramidė, 
bet mažesnė ir žemesnė. 

Netoli nuo tų paminklų uolose yra landynės 
arba urvai. Juose, Kristų suėmus, slapstėsi apašta
lai. Uoloje taip pat yra koplytėlės formos vieta. Tai 
šv. Jokūbo apaštalo būstas. Šv. Jeronimas rašo, 
kad, suėmus Kristų, jis nenorėjęs duonos valgyti, 
kol nepamatęs Kristaus prisikėlusio. Tenai jam 
pasirodęs Kristus ir, duodamas duonos, taręs: „Val
gyk, Jokūbai, žmogaus sūnus prisikėlė iš miru
siųjų". Visose tose vietose teikiami septynerių me
tų ir tiek pat keturiasdešimtinių atlaidai. 

Per Juozapo slėnį, prasidedantį nuo šv. Mer
gelės paminklo, teka Cedrono upelis. Jis taip pat 
prasideda prie to paminklo. Ankstyvą pavasarį 
upelis patvinsta nuo lietaus arba nuo susiliejusio į 
srovę vandens, ištekančio iš paties miesto, kuris 
yra kalne priešais Alyvų kalną. Vasarą upelis visai 
išdžiūsta. Tačiau dėl sutekančio vandens netoli 
nuo minėtųjų urvų yra per jį nedidelis plytų tiltelis. 
Jo dešinėje, akmens paviršiuje, yra platoka plokš
tuma. Joje yra mūsų Išganytojo rankų, abiejų kelių 
ir kojų pirštų galų žymės, įspaustos, kai žydų nus
tumtas nuo tiltelio buvo parpuolęs ant to akmens. 
Tą vietą piligrimai bučiuoja, ji teikia septynerių 
metų ir tiek pat keturiasdešimtinių atlaidų. Šie 
pėdsakai, nors yra atvirame ore, lietaus ir audrų 
plaunami, taip pat kasdieną bučiuojant ir liečiant 
trinami, visada lieka tokie pat. Taip, be abejo, 
nebūtų, jei, kaip eretikai sako, būtų dirbtinai 
akmenyje iškalti. Tuo lengvai galima įsitikinti ir iš 

Milano akmens, įmūryto į katedros bažnyčios 
sieną, už didžiojo altoriaus. Jame Kristaus kojos 
modelis yra žmonių meno darbas, jo nesiekia nei 
lietūs, nei darganos, tačiau nuo prisilietimų, 
pabučiavimų jis taip pat dyla, kad jau vos žymus, 
nors prieš ne taip daug laiko yra padėtas. Tuo 
tarpu šiame Jeruzalės akmenyje tie šventieji pėd
sakai jau daugiau kaip tūkstantį penkis šimtus 
metų matyti aiškiai, tarsi ką tik būtų buvę įspausti. 
Jeigu kas sakytų, kad su kalteliu atnaujinami, tai 
tas visai neįmanoma; akmuo yra prie vieškelio, ir 
jei kuris krikščionis pabandytų, jam būtų uždraus
ta, nes tenai krikščionys nieko negali restauruoti 
be aiškaus sangiachui duoto imeratoriaus leidimo. 
Be to, turkai Jeruzalę paprastai vadina šventuoju 
miestu, todėl labai rūpestingai saugo, kad nedingtų 
niekas, kas iš senovės likę. Antra: kad naujai kalta, 
ir iš paties akmens įdubimų lengvai būtų pastebi
ma. Šitie ženklai yra įspausti lygiame, plačiame 
akmens paviršiuje; norint nuslėpti, kad naujai 
kalta, reikėtų ir patį paviršių nulyginti. Taigi per 
toki ilgą laiką dėl nuolatinių atnaujinimų pavir
šiaus plokštuma būtų nusileidusi žymiai giliau į 
žemę. Dabar ji tiek tekyšo, kad atrodo, tarsi kas 
virsdamas į drėgną molį rankomis ir kojomis būtų 
atsirėmęs. Atidžiau į tuos pėdsakus įsižiūrėjęs, 
kiekvienas pasakys: aiškiai matyti, kad čia ne 
rankos darbas, bet stebuklas. 

Perėjus per šį tiltuką, nulipama maždaug tris
dešimt pakopų į duobę, vadinamą Slibino šal

tiniu. Sako, kad šv. Mergelė sėmusi iš jo vandenį ir 
skalbusi skalbinius. Būdama iš labai garsios gimi
nės, savo dvasia, kaip rašoma šv. Rašte, buvo nu
sižeminusi. Toliau kairėje pusėje, tarp alyvmedžių, 
rodo vietą, kurioje karaliaus manasio įsakymu 
pranašas Izaijas buvo nukankintas, pjūklu pusiau 
perpjautas. 

Salia Izaijo nukankinimo vietos yra Silamo 
tvenkinys. Iš jo (Jono kn. 9) drėkinami visi Juoza
pato slėnyje esantys sodai. Netoli nuo ten rodo 
Kristaus laikais sugriuvusi ir aštuoniolika žmonių 
užmušusį bokštą (Luko kn., 13). Čia teikiami sep
tynerių metų ir septynerių keturiasdešimtinių 
atlaidai. Šito Silamo tvenkinio vandenį ir turkai 
laiko šventu, palaimintu. Daugelis beveik kasdien 
ateina į jį praustis. Nors mano, kad ir bet kokiu 
vandeniu nusiprausę nusivalo nuodėmes, bet daug 
daugiau tiki šiuo vandeniu, nes jis net ir kūną 
nuprausiant labai padeda. Bus daug iau . 
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Joe Eszterhas: „Grįžau gyventi 

Viktoras Stankus 

Neseniai savo naujos knygos pri
statyme „The Devil's Guide to Hol-
lywood — Screenwriter as God" 
(„Velnio vadovas Hollywoode — sce
narijaus autorius kaip Dievas") Jo-
seph-Beth Booksellers patalpose, 
Cleveland, garsus Hollyvvoodo scena
rijaus autorius Joe Eszterhas, kurio 
filmai yra uždirbę daugiau nei mili
jardą dolerių, sakė, kad prieš keletą 
metų grįžo gyventi į Cleveland, į savo 
jaunystės miestą, nes jam čia kūry
bingiau rašyti ir tinkamiau auginti 
savo vaikus negu Hollyvvoode. 

Jis teigė, kad scenarijaus auto
riui geriau negyventi Hollyvvoode, 
nes gyvenimas pernelyg viršutiniš-
kas, tuo tarpu produseriui ten gyven
ti būtina. 

Savo išsamioje knygoje apibūdi
na ne tik scenarijaus autoriaus gy
venimą, bet ir darbą, bendravimą su 
Hollyvvoodo prodiuseriais, filmų 
žvaigždėmis, rašytojais. 

Lietuviai turbūt geriausiai susi
pažino su jo pirmuoju filmu F.I.S.T., 
nes jame herojė atsako aktoriui Syl-
vester Stallone kad jinai „Lithua-

• / / 

Joe Eszterhas. 
Viktoro Stankaus nuotr. 

nian" — lietuvė (filme net lietuviškai 
kalba). Stallone nustebęs išsitarė: „I 
thought all you guys were dead" („Aš 
maniau, kad jūs visi mirėte" — užuo
mina į Sovietų okupaciją). Filmas pa
vaizdavo Cleveland darbininkų pas

tangas įsteigti savo uniją, profsą
jungą, siekiant atsikratyti mafijos 
įtakos. Tai atitinka tikrovę, nes su 
Cleveland mafija susijęs Jackie 
Presser buvo išrinktas „Teamsters" 
profsąjungos pirmininku visai Ame
rikai. Bet Cleveland FBI įkalbėjo 
Presser būti FBI informuotoju ir pa
dėti suklupdyti mafiją. 

Tarp amerikiečių Eszterhas pla
čiai žinomas dėl savo filmo „Basic 
Instinct", kuriame vaidkio Sharon 
Stone ir Michaelas Douglas. Tačiau 
jis yra sukūręs scenarijų ir tokiems 
kritikų gerai įvertintiems filmams 
kaip: „Music Box", „Betrayed", 
„Tagged Edge" ir kitiems, įskaitant 
„F.I.S.T". Jis yra „The New York Ti
mes" labiausiai perkamų knygų są
raše už neseniai Cleveland parašytas 
knygas „American Rhapsody" ir 
„Hollywood Animal". 

Bet Joe Eszterhas yra ir vengras 
patriotas, jis vertina Cleveland 102 
m. senumo St. Emeric vengrų para
piją prie West Side Market (seniau
sias miesto savivaldybės išlaikomas 
turgus Amerikoje, veikiantis nuo 
1837 m. ir parduodantis įvairių tau
tybių maistą), kur su savo tėvu ir jis 

apsipirkdavo. 
Eszterhas labai vertina ir Ven

grijos 1956 m. revoliuciją prieš So
vietų Rusiją — jis dvejus metus pra
leido imdamas interviu, nuskrido į 
Vengriją nufilmuoti filmą apie tą he-
roišką vengrų sukilimą. Filmas grei
tai turėtų pasirodyti. 

Anksčiau parašė „Telling Lies in 
America" („Melo sakymas apie Ame
riką") — apie jauno vengro emigran
to jaunystės dienas, lankant gimna
ziją (vaizduoja Eszterhas Cleveland 
jaunystės laikų lankomą Cathedral 
Latin gimnaziją kartu su lietuviais 
jaunuoliais) ir savo bei jo tėvo pas
tangas įgyti Amerikos pilietybę. 

Joe Eszterhas laimingas grįžęs į 
Cleveland ir dėl to, kad, visą gyveni
mą vartojus cigaretes, jis susirgo 
gerklės vėžiu. Dėkingas, kad jo žmo
na Naomi ir keturi jo sūnūs jį guodė 
ir kad garsi Cleveland Clinic išgydė 
vėžį. Eszterhas skyrė klinikai dalį sa
vo pajamų iš savo parašytų knygų. 

Režisierius kvietė žmones rašyti, 
kurti, nesvarbu, kur begyventų. Ir 
prašė atsiųsti jam laikraščio numerį, 
jei apie jį parašytų lietuvių spauda, 
nes nuo seno vertina lietuvius. 

Šalis liūdi dėl žymaus muziko mirties 
Atkelta iš 1 psl. 

M. Rostropovičius buvo artimai 
susijęs su Lietuva ir jos kultūra. 1991 
metais Ispanijoje jis surengė labdaros 
koncertą Lietuvos nepriklausomybei 
paremti. 

Per pastaruosius keliolika metų 
jis kelissyk Lietuvoje bei užsienyje 
koncertavo — griežė arba dirigavo — 
drauge su Lietuvos muzikos kolekty
vais — Nacionaliniu simfoniniu or
kestru, Lietuvos kameriniu orkestru, 
Kauno valstybiniu choru, baleto 
trupe. 

Anot Lietuvos nacionalinio ope
ros ir baleto teatro vadovo Gintauto 
Kėvišo, M. Rostropovičius buvo viso 
pasaulio žmogus, tačiau Lietuvai 
jautė ypatingą simpatiją. 

„Tai buvo vienas iš didžiausių 
menininkų, asmenybių 20 amžiuje. 
Jis buvo pasaulio žmogus, jo pase nie
kada nebuvo įrašyta tautybė. Tačiau 
jis visada buvo mūsų krašto žmogus, 
Lietuvos patriotas. Jis visiems skelbė, 
kad turi lietuviško kraujo. Matyt dėl 
to ryšio jis daug koncertavo su Lie

tuvos muzikais, daugybė Lietuvos 
menininkų su juo kalbėję, diskutavę. 
Tai asmenybė, kurios mirtis mažai ką 
keičia. Jo darbai, kūryba, pasisaky
mai — visa tai išlieka", — sakė G. Kė
višas. 

Nacionalinio simfoninio orkestro 
vadovo Juozo Domarko teigimu, svar
bi ne tik kultūrinė, muzikinė, bet ir 
visuomeninė M. Rostropovičiaus 
veikla. 

„Jis yra didis menininkas. Tai 
vienas iš labiausiai apdovanotu žmo
nių, turintis retai pasitaikantį talen
tą. Jis paliko didelį pėdsaką visai pa
saulinei kultūrai ir ne tik kaip violon
čelininkas. Svarbi jo kova su gimtojo
je šalyje buvusia diktatūra, indėlis 
siekiant kitų tautų, taip pat ir Lie
tuvos, nepriklausomybės", — sakė J. 
Domarkas. 

Anot J. Domarko, tai, kad Lietu
vos menininkai turėjo tokį partnerį 
kaip M. Rostropovičius, juos įpareigo
jo ir paskatino siekti muzikavimo, 
grojimo, meninės realizacijos aukštu
mų. 

EK: Lietuvos keliuose vyksta tikras karas 
Atkel ta iš 1 psl. 
o Estijoje — 152 mirtimi pasibaigę 
eismo įvykiai. 

Pirmosios Saugaus eismo dienos 
Europoje proga paskelbti projekto 
„Safety Net" duomenys rodo, kad ES 
užsibrėžtą tikslą — per 2001 — 2010 
m. periodą sumažinti mirčių keliuose 
skaičių nuo 50,000 iki 25,000 2010 — 
pasiekti pavyks, tačiau situacija ES 
valstybėse skirtinga. 

Anot Europos Komisijos doku
mente cituojamo už transportą atsa
kingo EK pirmininko pavaduotojo 
Jacques'o Barrot, jei pažanga ir to
liau išliks, su telkus visos Europos Są
jungos pastangas, nustatytą tikslą iki 
2010 metų įgyvendinti įmanoma. Jis 
paskatino valstybes nares atidžiai su

sipažinti su ką tik paskelbta ataskai
ta ir padaryti deramas išvadas. Ypač 
primygtinai prašydamas susiimti tų 
valstybių narių, kurių rezultatai 
prasti, vyriausybes. 

Jei Europos Sąjungos vidurkis 
rodo, jog mirčių keliuose skaičių pa
vyko sumažinti 22 proc. Lietuvoje, šis 
skaičius išaugo 8 proc., nuo 706 mir
timi pasibaigusių eismo nelaimių 
2001 m. iki 759 mirčių 2006 metais. 

Nedaug nuo Lietuvos atsilieka 
Estija, kurioje per tą patį periodą fa
tališką baigtį turėjusių eismo nelai
mių skaičius išaugo 3 proc 

Efektyviausiai iš trijų Baltijos 
valstybių saugaus eismo politiką įgy
vendino Latvija, sumažinusi mirčių 
keliuose skaičių 27 proc 

Prezidentas vetavo dar vieną Seimo priimtą įstatymą. 

Prezidentas vetavo rezervininkų 
veiklą ribojanti įstatymą 

Vilnius, balandžio 27 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adamkus veta
vo įstatymų pataisą, kuria nustatomi 
darbo apribojimai buvusiems sovieti
nio saugumo — KGB — rezervo ka
rininkams. 

Tai penktadienį žurnalistams 
pranešė prezidento patarėja Aušra 
Rauličkytė. 

Prieš priimdamas sprendimą 
prezidentas ketvirtadienį susitiko su 
teisės ir žmogaus teisių specialistais. 
Dauguma šio susitikimo dalyvių teigė 
manantys, kad žmogaus teisių po
žiūriu, pataisa kelia „nemažų abejo
nių". 

Pataisą inicijavusios Tėvynės są
jungos (konservatorių) pirmininko 
pavaduotoja Rasa Juknevičienė nes
lėpė, jog tokio prezidento sprendimo 
ir tikėtasi, tačiau sakė mananti, jog 
įstatymo, kuris vienaip ar kitaip 
jvertintų KGB rezervo karininkus, 
būtinai reikia 

„Tikiuosi, jog vienoks ar kitoks 
įstatymas bus priimtas, negydoma li
ga progresuoja, o Lietuvoje ir gydyti ji 
buvo pradėta per vėlai", — sakė R. 
Juknevičienė. 

Parlamentarė neprognozavo, ar 
Seime pavyks atmesti prezidento ve
to ir priimti įstatymą — pagal Seimo 
statutą, prezidento grąžintam įstaty
mui priimti reikia Seimo narių dau
gumos. 

Balandžio 17 dieną Seimas pri
ėmė vieną įstatymo pataisą iš vadina
mojo liustracijos įstatymų projektų 
paketo, kuri sovietinio saugumo — 
KGB — buvusiems rezervo karinin
kams nustatė tokius pat darbo ap
ribojimus, kaip ir buvusiems kadri
niams darbuotojams. 

Nors vėliau Seimo Etikos ir pro
cedūrų komisija paskelbė, kad įstaty
mo pataisa priimta prieštaraujant 
Seimo statutui, parlamentarai šiai 
komisijos išvadai nepritarė. 
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Anna Poiitkovskaja. „Rusiškas dienoraštis / / 

Žurnalistė Anna Poiitkovskaja. 

Kelios savaitės prieš lemtingąją 
spalio 7 dieną, kai Anna Poiitkovs
kaja buvo nušauta savo daugiabučio 
namo lifte, ji davė interviu rusų re
žisieriui Andrejui Nekrasovui. Kar
čiai šypsodamasi Poiitkovskaja sakė, 
kad Rusijos valdžiai neverta jaudin
tis dėl jos rašinių, kad ir kokia aštri 
kritika juose būtų išsakyta. Nors tam 
tikra dalis žmonių Rusijoje ir skaitė 
jos knygas bei straipsnius, tačiau 
beveik niekas į juos nekreipė dėme
sio. 

Atrodė, kad netgi sukrečiamos 
Politkovskajos publikacijos laikrašty
je „Novaja gazeta" būdavo beveik ne
pastebimos. Interviu Nekrasovui ji 
sakė, kad tądien išspausdino, jos ma
nymu, nepaprastai aktualų straipsnį, 
tačiau vienintelė reakcija buvo ano
niminis skambutis, įspėjęs ją, jog, ra
šydama apie tokius dalykus, ji rizi-

„Slate" nuotr. 

nalistės manymu, buvo reikšmingi, 
bei pasiklausyti jos samprotavimų 
apie tai, kur link keliauja Rusija. 

Poiitkovskaja nebando teigti, 
kad jos požiūris atspindi daugumos 
nuomonę. Tie Rusijos žmonės, kurie 
per pastaruosius keletą metų neblo
gai prakuto, greičiausiai pasakys, 
kad Politkovskajos piešiamas pasau
lis yra visai ne ta Rusija, kurioje jie 
gyvena. Tai pripažįsta ir pati Po
iitkovskaja. Ji laiko save šių laikų di
sidente. O viena iš varomųjų jos jėgų 
yra atkaklus mėginimas atrasti ko
kių nors ženklų, rodančių, kad dalis 
tėvynainių, lygiai kaip ir ji, yra pa
sipiktinę esama padėtimi bei norėtų 
sustabdyti procesą, kurį ji įvardija 
kaip tylų grįžimą į šiek tiek retu
šuotą Sovietų Sąjungos politinę siste
mą. 

„Galbūt mūsų pilietinėje vi-

Skvarbaus žvilgsnio ir patraukliai pražilusi Poiitkovskaja 
buvo energinga žurnalistė ir galėjo dar daug metų eiti 
savo pasirinktu keliu - ryžtingai tyrinėti Rusijos visuo
menę. Tačiau ši knyga tapo jai paskutinė. 

kuoja gyvybe. 
„Aš nerizikuoju gyvybe", — tada 

pasakė ji nerūpestingai, tarsi nus-
tumdama į šalį mintį apie pavojų. 
Kaip sunku dabar žiūrėti šį interviu, 
žinant, kad praėjus kelioms savai
tėms po interviu jai buvo įvykdyta 
užsakomoji žmogžudystė - pastaruo
ju metu labai jau dažnas įvykis 
Maskvoje. 

„Rusiškas dienoraštis", kurį Po
iitkovskaja pabaigė prieš pat mirtį, 
sukelia tokių pat niūrių jausmų, iš 
dalies galbūt dėl to, kad žinome liūd
ną autorės likimą. Skvarbaus žvilgs
nio ir patraukliai pražilusi Poiitkovs
kaja buvo energinga žurnalistė ir ga
lėjo dar daug metų eiti savo pasirink
tu keliu - ryžtingai tyrinėti Rusijos 
visuomenę. Tačiau ši knyga tapo jai 
paskutinė. Be abejo, rašydama „Die
norašti" ji nežinojo, kad bus pakirsta 
pačiame jėgų žydėjime, tačiau skaity
tojui tai visą laiką iškyla prieš akis. 

Dienoraštis, apimantis laikotar
pį nuo 2003 m. gruodžio iki 2005-ųjų 
rugpjūčio, yra netradicinis. Jame 
neišvysite jokių Politkovskajos kas
dienio gyvenimo smulkmenų. Žurna
listės pasirinkta užduotis - pavaiz
duoti procesus, kurie, jos supratimu, 
yra lėta, visas iliuzijas išsklaidanti 
Rusijos demokratijos mirtis, taip pat 
paanalizuoti, kas gi nutiko jos tė
vynėje, kad taip galėjo atsitikti. Mes 
tarsi galime dirstelėti Politkovskajai 
pro petį ir paskaityti apie tuos Ru
sijos gyvenimo epizodus, kurie, žur-

suomenėje ima keistis nuomonės?", 
— klausia ji viltingai, sužinojusi, kad 
žuvusio kareivio tėvai atsisakė lai
doti sūnų, a tgabentą cinkuotame 
karste, kol nebus atliktas tyrimas dėl 
aiškių kankinimo žymių ant jo kūno. 
Bet vėliau ji daro išvadą, jog kol kas 
nebus jokių r imtesnių protestų. 
„Daugelis skurdo metų reiškia, kad 
viskas turi savo kainą, ir kol žmonės 
bus alkani, jiems nerūpės jokia de
mokratija". 

Dienoraštis nėra labai ilgas. Jis 
padalytas i tris aiškias dalis. Pirmoji 
apžvelgia Dūmos ir prezidento rin
kimus, po kurių Vladimiras Put inas 
tapo prezidentu ant ra i kadencijai. 
Antrojoje dalyje aprašomi keli pir
mieji antrosios Put ino kadencijos 
mėnesiai, — įvykiai sukasi apie Če
čėniją, taip pat ir Beslano įkaitų dra
mą. Trečiojoje dalyje greta „Jukos" 
bylos bei kitų Rusijos įvykių apžvel
giami 2005 metais vykę pensininkų 
protestai (Politkovskajos manymu, iš 
dalies įkvėpti Ukrainos oranžinės re
voliucijos), kurie metė iššūkį Krem
liui, tačiau nieko nepešė. 

Kartais Poiitkovskaja būna pra
našinga. Ji nuspėja, kad Putinas ke
tina atleisti ministrą pirmininką. 
Žurnalistė jaučia artėjant Beslano 
tragediją ir perspėja, jog „rudenį 
įvyks nelaimė". Tačiau dienoraštyje 
yra ir netikėtų spragų. Pavyzdžiui, 
2004 m. rugsėjo 1 dieną, kai teroris
tai užgrobė Beslano mokyklą, ji be
veik nieko nepasako apie vykstančią 

dramą ir vietoj to užsipuola „išdavi
kišką cenzūrą", kurią Rusijos TV 
žurnalistai savanoriškai taiko sau, 
ciniškai palaikydami oficialią politi
kos liniją ir už tai gaudami algas tūk
stančiais dolerių. (Jų kolegos, dir
bantys Rusijos interneto tinklala-
piuose, gauna menkus ir nepastovius 
atlyginimus, tačiau, Politkovskajos 
nuomone, gali rašyti laisvai.) 

Dar keistesnis yra tas faktas, 
kad Poiitkovskaja nepamini, jog, pra
sidėjus įkaitų dramai, ji ir pati mėgi
no nuskristi į Beslaną. Ne paslaptis, 
kad jai teko grįžti, nes oro uoste iš
gėrusi puodelį arbatos pasijuto blo
gai - įtartinas sutapimas; kai kas 
mano, jog ji buvo apnuodyta. Tačiau 
iš pačios Politkovskajos apie tai mes 
neišgirstame nė žodžio. 

Nuo pat pradžių Politkovskajos 
tonas yra ironiškas, o humoras juo
das, netgi kupinas nevilties. Anot 
jos, Putinas yra „puikus apsimetėlis, 
nepaprastai mokantis išversti kailį. 
Ir daugelis šiuo melu patiki". Rin
kimų kampanijos metu jis atrodo 
„toks pompastiškas kaip karalius iš 
pasakos", o per savo antrąją inaugu
raciją - vieniša figūra, einanti rau
donu kilimu, atskirtas netgi nuo sa
vo žmonos, stovinčios kitoje apsaugi
nės tvorelės pusėje. Galima įsivaiz
duoti Poiitkovskaja, su užrašų kny
gute ir rašikliu valandomis sėdinčią 
priešais televizorių ir be galo įdėmiai 
stebinčią kiekvieną Putino pasiro
dymą bei kalbą. 

Tačiau Poiitkovskaja yra lygiai 
tokia pat negailestinga ir nekompe
tentingai Rusijos opozicijai. Grigo
rijus Javlinskis, vienas iš „Jabloko" 
partijos įkūrėjų, „visada atrodo taip, 
tarsi būtų dėl kažko įsižeidęs", o 
tremtyje gyvenantis magnatas Bo
risas Berezovskis „yra tik lošėjas, o 
ne kovotojas". Tarp tokių pastabų, 
tarsi pagražindama šį Rusijos politi
kos farsą, Poiitkovskaja įterpia išt
raukų iš reportažų, kurių dėka ji ir 
išgarsėjo. 

Poiitkovskaja dažnai pateikia 
kraupių faktų apie žmonių grobimus 
ir masines egzekucijas Čečėnijoje. Ji 
aprašo sukrečiamus pavyzdžius, kaip 
jauni Rusijos kareiviai yra oficialiai 
išnaudojami, kaip su jais nesiskaito
ma: naujokai šauktiniai minusinėje 
temperatūroje verčiami stovėti Si

biro lėktuvų nusileidimo takuose, 
kol atgula su plaučių uždegimu; o 
suluošinti paaugliai veteranai, iš
gyvenę karą Čečėnijoje, grįžta namo 
į nušiurusius miestus „atokiose 
Rusijos džiunglėse", kur mėnesių 
mėnesius neišmokamos algos, vaistų 
galima gauti nebent jų pavogus, o 
vienintelė paguoda yra degtinė ir 
narkotikai. Tokios kelionės j provin
cijos gūdumą metu viena motina Po
litkovskajai papasakojo, kad kaskart 
išeidama iš namų ji turi užrakinti sa
vo paralyžiuotą sūnų - buvusį ka
reivį, kad valkatos ir narkomanai ne
įsibrautų vidun ir nepradėtų šėlti. 

Ko gero, šiurpiausia dienoraščio 
vieta yra ilgas aprašymas, kaip Po
iitkovskaja susitiko sujaunu diktato
rišku vadovu Ramzanu Kadyrovu, 
kurį Putinas 2007 m. kovo mėnesį 
paskyrė Čečėnijos prezidentu. Polit
kovskajos nuomone, Kadyrovas yra 
„pamišęs jaunas drakonas", kurį 
Kremlius išsiaugino ant savo gal
vos... Kadyrovas perspėja Poiitkovs
kaja, jog būti jo priešu yra kenksmin
ga sveikatai. Po to pasigiria, kad jo 
mėgstami užsiėmimai yra karas ir 
moterys. 

Ir tik kai Poiitkovskaja išvažiuo
ja iš Kadyrovo įtvirtinto kaimo atgal 
į Grozną, mes pamatome, kaip ji 
siaubingai bijojo būti su šiuo atsai
niai šiurkščiu vadovu - žmogumi, 
kuris, kai kurių žmonių nuomone, 
gali būti prisidėjęs prie jos nužudy
mo. „Įlipu į mašiną ir galvoju, kad 
dabar važiuojant kažkur, tamsoje... 
mane tikriausiai nužudys". 

Tačiau čečėnų kovotojas, vairuo
jantis automobilį, netikėtai pradeda 
verti jai savo sielą, ir ji supranta, kad 
nemirs, nes šis žmogus nori, kad pa
saulis išgirstų jo istoriją. „Supratau 
tai, tačiau sėdėjau ir verkiau iš bai
mės bei pasibjaurėjimo. 'Neverk, -
galiausiai pasakė kovotojas iš Zakan-
jurto. - Tu stipri'". 

Pagal „Guardian Unlimited" 
parengė Gediminas Sadauskas 

Bernardinai.lt 

Kito šeštadienio numeryje skaitykite 
A. Politkovskajos „Rusiško dienoraš
čio" ištraukas. 

i ^ r S Š i ^ 

Kroviniu gabenimas Wjt~Jį IRS?1 

lėktuvu i visas pasaulio šalis. :^^«^*#~ 
~ Air FreigM 

i Automobiliu pirkimas bei 
[siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. \ 

TruckiiKį 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pastatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tef. 7 708-599-9680 
Fax. 7 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 

http://Bernardinai.lt
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Chirurgai 
MARIUS KATILIUS, M.D. 

CHIRURGAS 
Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 

žarnyno, endokrinologinė ir 
iaparoskoDinė chirurgija. 

300 Sarn'ey Dr., Suite A 
jollet, IL 60435 

Tei. 815-744-0330; 
lietuviškai 815-744-8230 

wwwxeftEffor5ugery^arKfcreastheafth.cQ 

GEDAS M. GRINfS, MD 
lnkstų,puslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

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

Chiropraktika ir 
manualinė terapija 

Aaoer 
Health 
Center 

Telefonas (708) 239-0909 
• Manualinė terapija 
• Chiropraktika 
• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 
Dr. Vilija R. Kerelytė 
Chiropraktikos gydytoja 

6420West127th Street, Palos Heights, IL 60463 

V 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

Heaithy Connection 
CHropractic & Rehab Cfink 

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 
Lockport, 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. 
KAROOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Crove, IL 60515 

630^52-9400 
Valandos pagal susitarimą 

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

Šeimos d a k t a r a i ir c h i r u r g a i 
10811 VV. 143 r d S t Orland Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagai 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, M D 
Šlapimo pūslės inkontinencija, 

gimdos, makšties ir pūslės ištrūkimas, 
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 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 
McHenry: 815-363-9595 

Eik Crove: 847-718-1212 
www.il l inoispain.com 

Akių ligos 

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

9830 S.Ridgeiand Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Ho ly Cross Hospi ta l , #410S 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. ELIGIJUS LEUS 
Akių ligos ir chirurgija 

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

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

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road, 

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

išskyrus sekmadienį 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

Kalbame lietuviškai 
6 9 1 8 VV. Archer Ave. St. S ir 6 

Chicago, IL 6 0 6 3 8 
Tel. 773 -229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Kokiu temų pasigendate ar norėtumėte ateityje matyti 
,,Socialiniu reikalu tarybos" skiltyje, rašykite ,,Draugo" 

redakcijai adresu: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 
60629 arba ei. paštu: redakcija@draugas.org 

JAV LB KV Socialiniu reikalų taryba 

2711 We$t 71 Street, 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773-476-2655; fax. 7 7 3 - 4 3 6 - 6 9 0 6 

PLĖŠIKIŠKOS BŪSTO PASKOLOS 
ARBA SKOLA NE ŽAIZDA 

Po to, kai maždaug prieš dvi
dešimt metų JAV valdžios institucijos 
ženkliai apribojo savo kišimąsi į var
totojų kredito sistemos veiklą, skolin
tojai tapo kur kas įžūlesni visais at
žvilgiais — manipuliuoja palūkanų 
procentais, sudarinėja abejotinas 
sutartis ir tiesiogiai išvilioja turtą iš 
klientų, kurie nėra pajėgūs patenkin
ti „drakoniškų" tų sutarčių sąlygų. 
1986 metais, pakeitus mokesčių įsta
tymus, suteikiant lengvatas asme
nims, mokantiems būsto paskolas, 
padaugėjo ne tik įprastinių būsto 
paskolų, bet ir vadinamųjų „second 
mortgage" (kuomet jau išmokėtas 
būstas yra vėl užstatomas kredito 
įstaigai), tokiu bėdų vartotojai ketin
davo išmokėti kitas, lengvatų ne
teikiančias skolas, tarkime, medici
nines sąskaitas ar kredito kortelių 
balansus. 

Nenuostabu, kad ši perspektyva 
iškart pasirodė patraukli pagyvenu- • 
šiems žmonėms, kurie paprastai turi 
turto, tinkamo užstatyti, ir gana ri
botas pajamas, ir ne vien jiems. Dau
gybė ne itin pasiturinčių žmonių per 
ilgus metus išmokėtą nuosavybę te
belaiko savo pagrindiniu turtu, ku
riuo ir mėgina pasinaudoti susidūrę 
su finansiniais sunkumais: netekus 
darbo, susikaupus krūvai stambių 
medicininių sąskaitų ar norint leisti 
vaikus į geresnį universitetą. Be kita 
ko, nemažai žmonių, gyvenančių už
darose etninėse bendruomenėse, ne
pakankamai mokančių anglų kalbą 
ir/ar dėl įvairių priežasčių nepasiti
kinčių bankais, sąmoningai vengia 
naudotis jų paslaugomis, ieškodami 
kitų būdų paskolai gauti. Tuomet 
scenoje ir pasirodo „geraširdžiai" 
skolintojai, neužduodantys daug 
klausimų ir siūlantys suteikti kre
ditą tuojau pat. Tačiau, kaip paaiškė
ja vėliau, už didesnius nei įsivaizda
vote procentus, nemažas papildomas 
priemokas (įskaitant kredito drau
dimą), papildomus įnašus paskolos 
mokėjimo metu (vadinamuosius „bal-
loon payments", paprastai mokamus 
baigiant atsiskaityti su skolintoju) ir 
pan. 

Papildomas motyvas klestėti 
būsto paskolų plėšikautojams — sta
biliai kylančios nuosavybės kainos. 
Surašius sutartį su vartotoju, iš 
anksto žinant, kad jis/ji greičiausiai 
nesugebės išmokėti paskolos pagal 
numatytas sąlygas, ilgainiui jo užs
tatyta nuosavybė pereina skolintojo 
žinion. Vėliau nuosavybė parduo
dama už jau pakilusią kainą, o gautas 
pelnas „nusėda" skolintojo kišenėje. 

Kodėl taip atsitinka? Sunku pa
tikėti, tačiau žmonės, pasirašantys 
plėšikiškas paskolų sutartis, ne taip 
jau retai iš tiesų iki galo nesupranta 
konkrečių savo įsipareigojimų. Vėlgi 
labiausiai nukenčia pagyvenę, prastai 
mokantys anglų kalbą, teisinių ter
minų nesuprantantys asmenys. Taip 
pat žmonės, staiga atsidūrę bevil
tiškoje finansinėje situacijoje ir ne
turintys laiko ar galimybių pasitarti 
su profesionalais prieš pasirašant 
sutartis. Dar dažniau ir skolintojai 
bei jų atstovai — galintys apsimesti, 
pvz., namų remonto kompanijos bro
keriais, mėginančiais įkalbėti jus iš 

pagrindų suremontuoti bei atnaujinti 
būstą, — nesalco visos tiesos (pvz., 
kad būsto remonto išlaidos bus reg
istruojamos kaip paskola, suteikta 
kitos kompanijos, kuriai tokiu būdu 
bus užstatyta nuosavybė). Be abejo, 
nutylima apie papildomus mokesčius, 
apie galimybę pakel t i paskolos 
palūkanas ir pan. 

Kaip neįkliūti į lupikautojų bei 
apgavikų spąstus? Žemiau išvardyti 
bruožai nebūtinai savaime lemia, kad 
paskola yra siūloma nesąžiningų 
žmonių. Kita vertus, visi jie dažnai 
yra būdingi „plėšikiškiems" skolini
mo atvejams: 

• Skolintojai ar tarpininkai ne
vengia „mažų apgavysčių", pvz., su
tinka nurodyti anketoje bankui (o 
skolintojai dažniausiai ima pasko
loms skirtas lėšas iš tų pačių bankų, 
kuriais naudojasi ir vartotojai, tik 
nedaugelis jų skolina „savus" pini
gus), kad jūs uždirbate daugiau, nei 
iš tiesų, kad menkos pajamos ne* 
sutrukdytų gauti paskolos. Užuot iš
kart su tuo sutinkus, vertėtų susi
mąstyti, ar jūsų pajamos iš tiesų nė
ra per mažos, kad galėtumėte ati
duoti paskolą? O gal skolintojas nori 
sąmoningai įtraukti jus į tokią padėtį, 
iš kurios po to nebus išeities ir teks 
prarasti turtą? 

• Namų remonto kompanijų ats
tovai įkyriai siūlo jums paversti turi
mą būstą tikru rojumi bei patys pa
sirūpinti (kaip malonu iš jų pusės!) 
remonto finansavimu. J a u nekalbant 
apie tai, kad jų paslaugos paprastai 
įvertinamos bent du ka r tu s brangiau, 
nei turėtų būti, o darbų kokybė daž
nai nuvilia. Šie asmenys iš tiesų turi 
vieną tikslą: gauti jūsų parašą ant 
paskolos sutarties bei nuosavybės už
statymo dokumentų ir tokiu būdu 
gauti savo komisinį mokestį už su
rastą klientą lupikautojams. 

• Dideli paskolos palūkanų pro
centai nebūtinai visuomet atspindi 
realią skolintojo riziką. Plėšikautojai 
dažnai vilioja vartotojus žemais pro
centais bei mėnesinėmis įmokomis 
(dar vadinamais „teaser rate") , nu
tylėdami, kad šios sąlygos galios tik 
tam tikrą laiką, tarkime, šešis mėne
sius ar metus nuo sutar t ies pasirašy
mo. Tuomet reikalaujamos pinigų su
mos staiga pakyla, ir vartotojai ne
bežino, kaip išgalės jas mokėti toliau. 
Nemažiau įtartinai atrodo ir nepa
grįstai dideli „closing costs" (pinigai, 
mokami už tarpininkų, teisininkų, 
dokumentų rengimo paslaugas). Pa
galiau, svarbu atkreipti dėmesį į jau 
minėtus „balloon payments" , kurie, 
net ir išmokėjus paskolą, gali su
trukdyti iki galo atsiskaityti su sko
lintojais. Todėl geriausia iš anksto 
smulkiai aptarti su ta r t ies sąlygas, 
pageidautina - pasitelkiant nešališkų 
profesionalų konsultacijas. 

• Norėdami su t rukdy t i J u m s 
ateityje perfinansuoti mokamą pas
kolą ir tokiu būdu iš t rūkt i iš jų nagų, 
nesąžiningi skolintojai gali parei
kalauti itin didelio baudos mokesčio 
(„prepayment penal ty") , jei nu
spręsite atsiskaityti su jais anksčiau, 
nei sutarta. 

N u k e l t a f 9 psl . 

http://www.illinoispain.com
mailto:redakcija@draugas.org
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Kryžiažodis Draugas Nr. 012 Dantų gydytojai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H XI 13 

Vertikaliai: 

2. Upės slenkstis, sekluma. 3. Šiltųjų kraštų vaismedžio sultingas vaisius. 
5. Tvora iš augančių krūmų. 6. Gyvenvietė Kuršių nerijoje, Neringos miesto 
dalis. 7. Sukilimas, pasipriešinimas. 8. Gedimino... — viena iš Lietuvos 
Respublikos emblemų. 10. Patarlė: „Kieno burna karti, tam ir... nesaldus". 12. 
Kietėjanti masė išgręžtame dantyje. 14. Ilgas vienuolių drabužis. 16. Visuo
tinai pripažinta kieno nors kompetencija, įtaka, pagarba. 17. Žymus lietuvių 
poetas, pokario metu emigravęs į Jungtines Valstijas. 21. Užkrečiama vaikų 
liga, pasireiškianti viso kūno išbėrimu. 23. Mėlynai žydintys augalai, dažnai 
minimi lietuvių liaudies dainose. 26. Įrankis lentoms, medinėms detalėms 
drožti. 27. Didžiausias Afrikos ežeras. 28. Drabužio apačioje prisiuvamas kitas 
audinys. 29. Valstybė prie Baltijos jūros. 31. Panaši į miegą psichikos būsena. 
33. Laivo ertmė tarp denio ir dugno. 34. Nė kreiva... nežiūrėti (visai nesido
mėti). 38. Senovinė Prancūzijos moneta. 40. Sakoma: „Meilė..., bet vedybos 
grąžina jai regėjimą". 

Horizontaliai: 

1. Slėgimo mechanizmas, slėgtuvas. 4. Amerikos atogrąžų driežas su 
vėduokle ant keteros. 9. Liaudies išmintis byloja: „Kas blaivam..., tas girtam 
ant liežuvio". 11. Kraujo kerštas. 13. Medis kvapiais, medingais žiedais. 15. 
Lašas po... ir akmenį pratašo. 18. Europos krepšinio lygų sąjunga. 19. Kūno 
ramybės būsena, išsilyginus veikiančioms jėgoms. 20. Tvirtovės kampo ar 
atskiras gynybos įrenginys. 22. Penkta pagal plotą pasaulio valstybė. 24. Im
tynininkų vienas susiėmimas. 25. Ožio kailis. 30. Italų tapytojas, sukūręs „Ve
neros gimimą" (ankstyvojo renesanso laikotarpis). 32. Varžybų dalyvis, laiko
mas pranašesniu už kitus. 35. Kaulas tarp krūtinkaulio ir mentės. 36. Dėžė, į 
kurią metami balsavimo biuleteniai. 37. „Ką gali atlikti..., niekad nesakyk — 
rytoj!". 39. Lotynų Amerikos pramoginis šokis. 41. Juokaujama ir niekinama 
JAV gyventojų pravardė. 42. Tyrelė saldiems kepiniams papuošti, glajus. 43. 
Kanalas, jungiantis Viduržemio ir Raudonąją jūras. 44. Įsakymas, liepimas. 

Kryžiažodžio atsakymas — frazė iš raidžių skaičiais pažymėtuose langeliuose. 

* * * 

Malonu, kad ištikiemieji „Draugo" skaitytojai toliau sprendžia kryžia
žodžius ir siunčia mums atsakymus. Daugelis jų skundžiasi pašto paslau
gomis, nes laikraštį gauna labai pavėluotai, o kartais ir visai negauna. Ačiū 
Vidai Bučmienei, kuri savo laiške išsakė nuomonę, jog norėtų kryžiažodžių 
atsakymus rasti praėjus dviem savaitėms po kryžiažodžio išspausdinimo. 
Skaitytoja teiraujasi, ar galima atsakymus mums siųsti faksu. Taip, atsaky
mus „Draugui" galite siųsti ir paštu, ir faksu, ir elektroniniu paštu. Mūsų 
adresas: „Draugas", 4545 W. 63rd St , Chicago, IL 60629-5589, ei. paštas -
redakcija@draugas.org, faksas: 773-585-8284. Lauksime! 

„Draugo" kryžiažodį Nr. 010 teisingai išsprendė 
ir atsakymus mums atsiuntė: 

Laima Jakelaitienė, Evergreen Park, IL 
Jadvyga Savickas, Nashua, NH 

Dėkui šioms „Draugo" skaitytojoms ir kryžiažodžių mėgėjoms bei sėkmės 
besprendžiant šios savaitės kryžiažodį. 

Dr . JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S. 640 S. Kingery Hvvy, WiHowbrook 
Tel. 630-323-5050 

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

1Q S. 640 Kingery Highvvay 
Wil lowbroo\ IL 60527 

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 į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 708-598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C DECKER, DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama, kaina 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai 
4647 W 103 St Oak Lavvn. IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

TRYLIKOS M E T Ų PATIRT IS 
pe rs i kė lė Į n a u j ą k a b i n e t ą 

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 l 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 ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

viso veido atjauninimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 

120 Center MaU # 318 Oak Brook, IL 60523 
Tel. 630-571-2630 

D r . K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

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

PLĖŠIKIŠKOS BŪSTO PASKOLOS ARBA 
SKOLA NE ŽAIZDA 

Atkelta iš 8 psl. 
• Norėdami papildomai pasipel

nyti, plėšikaujantys skolintojai gali 
mėginti jums parduoti kredito, gyvy
bės, sveikatos ar nedarbo draudimą 
visam paskolos mokėjimo laikui. Tai 
jiems itin apsimoka dėl gaunamo 
komisinio mokesčio iš draudimo 
kompanijų ir dėl to, kad dažniausiai 
draudimo Įmokos yra priskaičiuo
jamos prie paskolos („principai"). Tai 
leidžia gauti didesnius procentus. 
Pagalvokite, ar jums iš tiesų reikia 
turėti vienok} ar kitokį draudimą, 
prieš pasirašant bet kokias sutartis. 

• Plėšikaujantys skolininkai gali 
įjungti į sutartį negatyvios amorti
zacijos schemą, pagal kurią vartotojo 
mėnesinės įmokos nepadengia palū
kanų, o tik pačią paskolą. Šioms toly
džio kaupiantis, galų gale, pasibaigus 
paskolos terminui, paaiškėja, kad 
vartotojas yra skolingas daugiau, nei 
buvo pasiskolinęs. 

• Skolintojų tarpininkai gali būti 
nesąžiningi, parinkdami jums skolin
toją. Nepaisant to, kad paprastai var
totojas moka mokestį už tai, kad gau

tų palankiausią paskolos pasiūlymą, 
tarpininkui gali būti naudingiau pa
siūlyti jam paskolą iš skolintojo, 
kuris dar papildomai moka tarpi
ninkui už surastus klientus. Įdomu, 
kad šias skolintojo išlaidas ilgainiui 
padengia pats vartotojas, mokėdamas 
vadinamąjį ,,yield spread premium" 
(didesnes palūkanas), kuris nuro
domas paskolos sutartyje. 

Be plėšikiškų būsto paskolų 
egzistuoja ir kiti būdai, kuriais sko
lintojai piktnaudžiauja vartotojų pa
tiklumu. Tai — kredito kortelių kom
panijų vingrybės, siekiant įklam
pinti savo klientus į kuo didesnes 
skolas ir priversti mokėti didelius 
palūkanų procentus, taip pat įvairios 
skolų perfinansavimo programos, 
kuriomis, pagal seną posakį, galima 
laimėti mūši, tačiau beveik visuomet 
pralaimimas karas su skolomis. Pla
čiau apie visa tai skaitykite kitą 
kartą. 

Pagal National Consumer Law 
Center bei amerikiečių žiniasklaidos 

informaciją parengė 
Vaida Maleckai tė 

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBOS 
PAGUODOS TELEFONAS 1 866 438 7400 

Skambinkite nemokamai kiekvieną 
ketvirtadienį, nuo 6 vai. v. iki 9 vai . v. 

mailto:redakcija@draugas.org
http://www.parkridgesmiles.com
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ENGINIŲ KcUENPORl 

2007 METAI 
GEGUŽĖ 

Gegužės 4 d., penktadienį: 
Lietuvos Respublikos generalinis 
konsulatas New York kviečia į gra
fikės, tapytojos, piešėjos, skulptorės 
ir rašytojos Jūratės Stauskaitės paro
dos atidarymą. Pradžia 6 vai. v. 

Gegužės 5 d., šeštadienį: Pal. 
J. Matulaičio Misijoje, Lemont, IL šv. 
Mišių metu giedos Lietuvos solistė 
Skaidra Jančaitė. Pradžia 6 vai., v. Po 
šv. Mišių vyks sakralinės muzikos 
koncertas. 

— Pal. J. Matulaičio Misijoje, Le
mont, IL bus ruošiamasi jaunuolių, 
sulaukusių 13 m. ir vyresnių, sutvirti
nimo sakramentui. Pradžia 1 vai. p.p 

— „Sietuvos" vyr. skaučių ir 
skautininkių draugovė rengia sueigą. 
Pradžia 1 vai. p.p. 

v 

— Sv. Stanislovo/Stanley diena 
— tradicinių lietuviškų patiekalų 
pobūvis Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. Pradžia 6 vai. vak. 

— Čikagos LFK „Lituanica" ren
gia lėšų telkimo pobūvį Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje salėje, Le-
monte. 

Gegužės 6 d., sekmadienį: Pal. 
J. Matulaičio Misijos bažnyčioje bus 
vainikuojama Lietuvos laukų Marijos 
skulptūra. Pradžia po 9 vai. r. šv. 
Mišių. 

— Lietuvių operos spektaklis — 
Johann Strauss. operetė „Vienos 
kraujas" Morton gimnazijos auditori
joje, Cicero, IL. Pradžia 3 vai. p.p. 

Gegužės 12 d., šeštadienį: 
Jaunimo centre bus ruošiamasi jau
nuolių, sulaukusių 13 m. ir vyresnių, 
sutvirtinimo sakramentui. Pradžia 1 
vai. p.p. 

— „Grandies" ansamblio metinis 
koncertas Pasaulio lietuvių centre, 
Lemont, IL. Pradžia 6:30 vai. v. 

— Čikagos ir apylinkių tautinių 
šokių ansamblis „Grandis" savo 48-
ių metų veiklos pabaigą užbaigs kon
certu „Pora už poros į Kauną". Kon
certas vyks Pasaulio lietuvių centro 
Fondo salėje, Lemont, IL. Pradžia 
6:30 vai. v. Po koncerto visi kviečia
mi vakarieniauti. 

Gegužės 12-13 d.: Baltimorės 
lietuvių festivalio rengimo komitetas 
rengia 35-tą metinį Lietuvių festivalį, 

kuris įvyks Catonsville Armory, Ma-
ryland. Abi dienas pradžia 11 vai. r. 

Gegužės 13 d., sekmadienį: 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija 
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje sa
lėje, Lemont, IL ruošia Motinos die
nos pietus. Pradžia 12:30 vai. p.p. 

— Pal. J. Matulaičio Misijoje, Le
mont, IL bus tęsiamas „Giesmių Ma
rijai vainikas". Pradžia 10 vai. r. 

— Romo Kalantos 35-erių metų 
žūties metinėms paminėti organizuo
jamas motociklininkų žygis „Laisvės 
fakelas". Pradžia 12 vai. r. Jaunimo 
centre, Jėzuitų koplyčioje. 

— Los Angeles Sv. Kazimiero 
salėje įvyks Lietuvos operos daini
ninko Arūno Dingelio koncertas. 
Pradžia 12:30 vai. p.p. 

Gegužės 19 d., šeštadienį: 
Jaunimo centro didžiojoje salėje kon
certuos žinomas dainininkas Vy
tautas Babravičius-Simas. Pradžia 
7 vai. v. 

Gegužės 20 d., sekmadienį: 
Jaunimo centro kavinėje akių gydyto
jas dr. M. Vygantas kalbės tema 
„Makuliarinė degeneracija". Pradžia 
12 vai. p.p. 

— Dainavimo studija „Tu ir Aš" 
Jaunimo centro didžiojoje salėje 
ruošia šeimos šventę. 

— Lithuanian Mercy Lift ruošia 
Spa dieną Nijole Lucia salone (5955 
W. 87th Street, Oak Lawn, IL). 

— Prano Jurkaus knygos „Lem
ties vingiuose" pristatymas-sutiktu-
vės Lietuvių dailės muziejuje, Pa
saulio lietuvių centre, Lemont, IL. 
Pradžia 12:30 vai. p.p. 

Gegužės 28 d., pirmadienį: 
Bendruomenės pasauliečių komitetas 
drauge su Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinių kapų savininkais, šauliais ir 
ramovėnais rengia tradicines miru
siųjų Atminties iškilmes, kurios įvyks 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse prie 
Steigėjų paminklo. 

BIRŽELIS 

Birželio 3 d., sekmadienį: or
ganizuojama Ateitininkų namų ge
gužinė adresu: 12690 Archer Ave., 
Lemont, IL. Pradžia 12 vai. p. 

Birželio 8-10 d.: New York 
Lietuvių Atletų klubas organizuoja 

VI i „Neringos" Stovyklos i 
LIETUVIŲ KALBA 

Liepos 1-7 d. — Šeimų 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 

Neringoje Suaugusiems 

LIETUVIŲ KILMĖS STOVYKLAUTOJAMS 
ANGLŲ KALBA 

Birželio 23-27 d. — Seimų stovykla 
Liepos 29-Rugpj. 11d. — 7- 6 m. vaikams 
Liepos 11-18 d. — Tęsinys 13-16 m. vaikams 

info@neringa.org * www.neringa.org * 978-582-5592 
Neringa Inc. su Nek. Pr. Marijos Seserimis organizuoja ir praveda 

stovyklas „Neringos" stovyklavietėje Vermonte 

57-ąsias Šiaurės Amerikos Lietuvių 
sporto žaidynes, kurios įvyks New 
York. 

Birželio 24-liepos 1 d.: Dai
navoje vyks lituanistinių mokyklų 
mokytojų tobulinimosi kursai. 

LIEPA 

Liepos 4-15 d.: Jaunųjų atei
tininkų sąjunga rengia stovyklą Dai
navoje, Michigan. Kviečiami 7-13 
metų vaikai. 

Liepos 15 d., sekmadienį: LB 
Lemonto apylinkės gegužinė PLC 
sodelyje. 

RUGPJŪTIS 

Rugpjūčio 11 d., šeštadien|: 
JAV LB Waukegan/Lake apylinkės 
valdyba ruošia Vasaros festivalį Vo
kiečių namuose. Pradžia 12 vai. 

Rugpjūčio 12 d., sekmadien|: 
Ateitininkų Ąžuolyne įvyks gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos metinis 
piknikas. 

Rugpjūčio 19 d., sekmadien|: 
LB Lemonto apylinkės gegužinė Pa
saulio lietuvių centro sodelyje. 

RUGSĖJIS 

Rugsėjo 16 d., sekmadien|: 
Lietuvių fondo Golfo diena. 

Rugsėjo 21-23 d.: JAV LB 

XVIII Tarybos antroji sesija. Ruošia 
JAV LB Lemonto apylinkės valdyba. 

SPALIS 

Spalio 7 d., sekmadienį: orga
nizacija „Vaiko vartai į mokslą" 
Pasaulio lietuvių centre, Lemont ren
gia tradicinius lėšų telkimo pietus 
„Derliaus pietūs". Pradžia 12:30 vai. 
p.p. 

Spalio 14 d., sekmadienį: Jau
nimo centro didžiojoje salėje įvyks 
Putnamo seselių rėmėjų pietūs. 

LAPKRITIS 

Lapkričio 3 d., šeštadieni : 
Lietuvių fondo 45-čio pokylis Pasau
lio lietuvių centre, Lemont, IL. 

Lapkričio 4 d., sekmadienį: 
Mišios už Lietuvių fondo mirusius 
narius ir jų artimuosius. 

Lapkričio 25 d., sekmadienį: 
Čikagos Ramovėnai Šaulių namuose 
ruošia Lietuvos kariuomenės atkūri
mo 89-erių metų paminėjimą. 

GRUODIS 

Gruodžio 2 d., sekmadieni: 
Jaunimo centre įvyks Jaunimo cen
tro 50-mečio sukakties pokylis. 

Gruodžio 16 d., sekmadienį: 
Jaunimo centro didžiojoje salėje ren
giama ateitininkų Kūčių šventė. 

Jeigu norite, kad Jūsų ruošiamas renginys patektų į „Draugo" 
„Renginių kalendorių", siųskite informaciją redakcijai adresu: 4545 
W. 63rd Street, Chicago, IL 606029 arba ei. paštu: redakcija (5 drau
gas, org — Redakcija. 

Jūratė 
Stauskaitė 
savo parodos 
..Toli - Art i " 
atidarymo 
metu. 
balandžio 20 d. 
Čiurlionio 
galerijoje, 
susirinkusiems 
žiūrovams 
pasakoja apie 
savo kūrvha. 

Jono Kuprio 
nuotr. 

mailto:info@neringa.org
http://www.neringa.org
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„Expo 67": lietuviai išliko lietuviais ir ten 
Atke l t a iš 1 psl . 
Buvo dar vienas prižiūrėtojas bei 

ponia, pardavinėjusi lietuviškas tary
bines knygas. 

Parodai tebesitęsiant, atkeliavo 
daug įvairius postus užimančių sve
čių iš įvairiausių valstybių, taip pat 
vienas kitas ir iš Lietuvos. Pirmas 
toks didesnis susitikimas su lietu
viais Įvyko tada, kai Sovietų Sąjunga, 
ruošdama savo bendrą dieną, tuo 
pačiu sumanė surengti ir savo res
publikų dienas. Viena tokia diena bu
vo skirta Lietuvos socialistinei res
publikai. Atvažiavo vienas iš minist
rų, ponia su rusiška pavarde ir dalis 
Lietuvos ansamblio. Žinoma, ta Lie
tuvos diena buvo ruošiama sovietų 
paviljone, salėje vyko meninė progra
ma ir spaudos konferencija. Spaudos 
konferencijoje buvo kalbama ar ban
doma kalbėti apie esančias proble
mas. Ir atsakymai j pateiktus klau
simus turėjo būti žmogiški, nes paro
dos tema buvo „Žmogus ir jo pa
saulis" — viskas, kas žmogui turi 
būti gera, ir kaip jam pasaulyje 
turėtų būti gerai. Pavyzdžiui, dak
tarė Giriūnienė klausė, kodėl jos 
sesers neišleidžia atvažiuoti. Minist
ras užsirašė ir sesuo už poros mėne
sių atvažiavo. O daktaras kunigas 
Visevičius klausė: „Kodėl gi jūs, lietu
viai komunistai, patys kentėję ka
lėjimuose, norėdami savo idėjas Įgy
vendinti, dabar kitus grūdate Į ka
lėjimą už tai, kad jie savo idėjas skel
bė"... 

Po programos vyko Lietuvos 
ansamblio šokiai, muzika, buvo gro
jama kanklėmis. Sugalvojom, kad 
šventę reikėtų užbaigti lietuviškai, 
tad salėje susirinkę Montrealio lietu
viai bei atvykę svečiai užtraukė 
Lietuvos himną. Rodės, viskas pui
kiai sekasi, tačiau susigriebėm, kad 
čia ta giesmė visai netinka. Ir, žino
ma, kino operatorius paleido smarkią 
muziką ir Lietuvos himną užgožė. 

Bendraujant su parodoje dirbu
siais lietuviais visgi paaiškėjo, kad 
galima ir iš lietuviško taško kai ką 
pasvarstyti ir vienam kitą atrasti bei 
susipažinti. Taip besikalbant su Da-
niūnu, paaiškėjo, jog jis iš Rokiškio, o 
aš iš Obelių — mus skyrė 15 kilo
metrų atstumas. Susibendravom 
kaip kaimynai: pradėjom vienas kitą 
suprasti ir pasitikėti. Būta nuošir
džių pasišnekėjimų... 

Antras didesnis susitikimas su 
lietuvišku jaunimu įvyko beplaukio-
jant po salas laivu „Puškin" ir sve
čius beiinksminant Kauno technikos 
instituto ansambliui „Nemunas''. Šis 
ansamblis buvo atsiųstas į Montrealį 
atlikti dalį meninės programos žmo
nėms, lankantiems sovietų paviljoną. 
Jau ir mes, Montrealio gyventojai, 
buvome susitarę, jog ir mums lietu
viai galėtų koncertą surengti, kai vėl 
atvažiuosim. Išsinuomavom salę ir 
laukėm atplaukiant „Puškino". Taip 
vieną ankstyvą sekmadienio rytą 

Sovietų pavilijonas „Expo'67" parodoje. 

susiorganizavom ir suvaziavom į 
uostą. Bet parodos viršila buvo rusas, 
jis abejojo, ar verta mumis pasitikėti 
ir kartu kažkur važiuoti — bijojo, kad 
po to visi jie ir pradings, mumis 
pasitikėję. Teko ilgai įtikinėti ir Lau-
rinčiuką, ir ministrą. O mes ir sakom, 
jog parodos t ema „Žmogus ir jo 
pasaulis" — mes visi esame artimi ir 
viskas vyksta žmogiškumo ribose. 
Sakėm: „Jei neleisit surengti šio kon
certo, vadinasi esate nesukalbami ir 
varžote kitus žmones". Leidimą ga
vom. Parodėm miestą, surengėme 
koncertą salėje, o po to didžiąją 
ansamblio narių dalį išsivežiojom po 
savo namus. Nemaža dalis nuklydo 
atgal Į laivą. Prie jų prisidėjo ir kele
tas Montrealio gyventojų. Ir tada 
šventėm iki pat aušros. Kai po dienos 
kitos laivas turėjo išplaukti iš kranti
nės, atrodė, jog. jis negali net atsi
kabinti. „Nemuno" ansamblio nariai 
laive atsisveikindami dainavo, o 
Montrealio jaunimas taip pat daina
vo, atsistojęs ant kranto. 

Štai tokie įvykiai parodė, jog 
lietuviai išliko lietuviais ir ten. Tik 
Lietuvoje gyvenantys yra suvaržyti 
sistemos, kurią jie išmoko apeiti. 

— Vienas iš a tvykus ių jų t a i s 
m e t a i s b u v o i r D r o b n y s ? 

— Taip, buvo atvykęs, tą aš ži
nau. Asmeniškai nesu jo sutikęs. Ži
nau, kad jis mokėjo laviruoti. Iš 
draugų ir pažįstamų girdėjau, jog jis 
prisidėdavo prie planų kūrimo Lie
tuvoje. Darė taip, kad būtų galima 
apeiti sovietų kuriamus planus, jog 
neatsitiktų taip, kaip Latvijoj, kai 
visa didžioji industrija perėjo į visa
sąjunginę sritį. O tai visasąjunginei 
sričiai reikia darbininkų, kurie tu
rėtų būti rusai. Ir, atrodo, taip buvo 
išvengta didžiųjų fabrikų Lietuvoje 
pastatymo ir d a u g didesnio rusų 
antplūdžio. 

— T a i p p a t t u o l a i k u išeivijo
j e p l ač i a i a p i e „ E x p o 6 7 " i r l i e tu
vių s u s i t i k i m u s r a s e j ū s ų le idž ia 
m a s M o n t r e a l y j e s a v a i t r a š t i s 
„ N e p r i k l a u s o m a L i e t u v a " i r „Tė
viškės ž i b u r i a i " . 

— Taip, rašė . Aišku, pačius 

IEŠKO DARBO 

* Moteris ieško senelių priežiūros darbo su 
grįžimu namo. Siūlyti ir lutus variantus. Tel. 
773-799-1148. 

* Moteris ieško darbo 5 dienas su grįžimu 
namo lietuvių ar rusų šeimoje prižiūrėti 
pagyvenusius žmones ar vaikus. Tel. 773-
895-2160. 

* Moteris ieško žmonių slaugymo darbo. 
Gali išleisti atostogų arba pakeisti bet kurią 
savaitės dieną. Tel. 312-492-8795. 

* Pirksiu darbą lietuvių, lenkų, rusų šei

moje. Dirbu su visomis aparatūromis su 
sunkiais ligoniais. Labai geros rekomendaci
jos. Tel. 773-396-9232. 

* Moteris ieško darbo su grįžimu namo 
(dokumentai, automobilis, kalba) pieti
niuose rajonuose. Siūlyti įvairius variantus. 
Gali pakeisti savaitgaliais. Tel. 708-692-
4422. 

* Moteris ieško senelių ar vaikų priežiūros 
darbo nuo birželio 10 d. rusų, lietuvių ar 
prancūzų šeimose su gyvenimu. Gali išleisti 
atostogų. Tel. 708-543-7703. 

pagrindinius straipsnius „Nepri
klausomoje Lietuvoje" rašė redakto
rius Kardelis. „Tėviškės žiburiuose" 
buvo įvairesnių rašytojų, korespon
dentų straipsnių. Buvau artimiau 
paž|stamas su redaktoriumi Jonu 
Kardeliu. 

— Kiek ats imenu, L ie tuvoje 
„Švytur io" savaitrašt is t ų m e t ų 
l apkr ič io mėnes i i š s p a u s d i n o 
Bieliausko, kur is t a ip p a t l ankės i 
parodoje, įspūdžius. Tuose Įspū
džiuose buvo d a u g faktų a p i e 
išeivijos l ietuvių veiklą čia, už 
Lietuvos r ibų. 

— To „Švyturio" numerio aš 
neprisimenu ar nebuvau gavęs. 

— Vienas iš mano t ik s lų , 
kadangi m e s t u r b ū t e same pi r 
mieji, k u r i e p r i s imenam šią 40 
metų sukakt i , k a d ir mūsų kole
gos Lietuvoje t a i p pat s u r a s t ų 
aplankius ius ta is metais . ,Expo" 
pa rodą i r pas ika lbė tų su j a i s 
ap ie jų į spūdžius . Būtų Įdomu 
pr is imint i tą laikotarpį i r iš k i t ų 

p a s a k o j i m ų . 
— Žinoma, ne visi yra gyvi ir ne 

su visais buvo palaikomas ryšys, ne 
visi gal būtų ir pasiekiami. Įdomumo 
dėlei, Donatas Daniūnas yra gyvas 
— pasveikinam vienas kitą su šven
tom Kalėdom, 6 Sakalauskas irgi 
kažką dirba Vilniuje. 

Parodoje svečių buvo daug, su 
jvairiais tikslais ir nusistatymais, ne 
visus pažinau. Buvo tokių gerų 
žmonių, su kuriais galėjai kaip rei
kiant pasišnekėti, bet va, j au vienas 
kitas iškeliavęs | amžinybę. Gaila, bet 
laikas daro savo — jau 40 metų pra
ėjo. 

— Dėko ju J u m s . 

Užrašė L a u r a S t a n k e v i č i ū t ė 

* * * 

1967 metais Montrealyje, Que-
bec, Kanadoje suorganizuota tarp
taut inė pasaulinė paroda (1967 
International and Universal Expo-
sition) sutapo su Kanados šimto 
metų jubiliejumi. Iš pradžių parodą 
,,Expo 67" planuota suorganizuoti 
Maskvoje, taip pažymint sovietų 
revoliucijos 50 metų sukaktį. Iškilus 
finansiniams sunkumams, Sovietų 
Sąjunga tokių planų atsisakė. 

Parodos atidarymas |vyko 1967 
metų balandžio 28 d. Manoma, jog 
atidarymo dieną parodoje apsilankė 
apie 315,000 lankytojų. „Expo 67" 
paroda užima trečią vietą pagal 
lankytojų apsilankymo skaičių pa
saulyje. 

Lietuviams, tiek išeivijos, tiek 
Siaurės Amerikoje gyvenusiems, ši 
paroda svarbi tuo, jog joje apsilankė 
ir lietuviai iš tuometinės Lietuvos 
tarybų socialistinės respublikos. Tad 
ši 40 metų parodos sukaktis yra svar
bi ir mums, lietuviams. 

M^M^M^M^^^M^M^OIčI^M^M^IOM^M^M^M^M^M^M^^M^M^OM^l 

VILNIUS 2007 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

TOĮTOĮĮRS •Jr***' 

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

3 turistines keliones | Lietuvą ir Pabaltij{ ; 
aplankant Dainų Ir Šokių šventę. I 

•Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčyllenei; 
• ' •- • * 

Web site: www.vytistours.com 

ATSTOVYBŽ ČIKAGOJE 
Rita Pencylienė td/fax 708-923-0280 

E-mall: pencylar@comcast.net 

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

BMgajgasiaaajaaBJgaas^ 

http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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NEKILNOJAMASIS TURTAS DRAUDIMO PASLAUGOS PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

KELLER 
WHUAMS 

Daiva Šalkauskienė 
B roke r Associate 

NUOŠIRDUS DflRBflS UŽTIKRINU PASITIKĖJIMĄ! 
Kreipkitės visais nekilnojamo turto pirkimo, 
pardavimo, investavimo Cell: ( 630 ) 290 -2760 
klausimais... E-mail: daivasalk@kw.com 

Web: dalva.yourkwagent.com 

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

IMDEFEMDEMT REALTORS * 
OF ILLINOIS INC. ^ J ^ 

JPeter Patelius Reda Blekys 
708 214 5284 

Aptarnaujame Čikagą ir jos apylinkes 
daug iau kaip 25 metus 

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 

Audrius Mikulis 
Ist Choke Real Propertys I 

Į Te/.: 630-205-9262 
I E-mail: amikulis@usa.com 
I Įvairus nekilnojamas turtas: 
I * Nemokamas įkainavimas 
' * Nemokama rinkos analizė 

* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

COUMUCU. 

US1DENTIAL 
BROKEKAGE 

V I D A M . £ f 
S A K E V I C I U S * * 

Real Estate Consultant 
Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardauimas 

7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

SIŪLO DARBĄ 

Spa Constantine Day Spa 
is eurrentry seeking naii technicians for 
5333 Main Street, Dovvners Grove and 

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

email spaconstantine@sbcglobal.net 
Ph.: 708-805-2696 

EXPERIENCED LADY FOR LIVE CARE 
in VVisconsin, mušt have reference, 
vvork permit, speak English, $120 
per day. Other positions available. 

Call 262-657-8467 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

QrM£ 21 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 

Oak Lavvn. Utinois 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. 

SIŪLO DARBĄ 

Skubiai reikalingi vairuotojai 
perkraustytojai, dirbti Skokie 
pjrkraustymo kompanijoje. 
Tel. 8 4 7 - 6 7 3 - 3 3 0 9 

Vairuotojai privalo turėti galiojančius 
Ulinojaus vairuotojo pažymėjimus. 

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

rate $1.22 per mi le. This rate vvill 
be adjusted as fuel goes up or 

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

8 0 0 - 7 4 1 - 8 7 9 8 

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL 773-585-9500 

gJf 

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 St, 

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

Tel. 773-581-8500 
• L ietuviška duona ir raguol ia i 
• Ves tuv in ia i ir įvairūs to r ta i 
• S iunč iame mūsų p roduk tus UPS 
• A t i d a r y t a 7 dienas per savaitę 
• Aplankyk i te mūsų svetainę — w w w . r a c i n e b a k e r y . c o m 

K A V I N E S 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
p i rm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p. 

608 VV. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
p i rm . - penkt . n u o 

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

STATE FARM INSURANCE 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

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

708-423-5900 

NAMŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

t 
l 
l 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

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

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

8 v.r. iki 4 v.n.p.; 
sekmadieniais uzaaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Chicago, IL 60629 
Prekybą instaliavimas, aptarnavimas 
— Ucensed — Bonded— Insured 

24 
vai per parj 

7 dienos 
per savaitę 

fSTIMATE 

773 7 7 8 4 0 0 7 
773 531 1833 

NAMŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

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

„soffits", „decks", „gutters",plokšti ir 
„shingle" stogai; cementas, 

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

PASKOLOS ĮVAIRUS 

INTERBANK MORTCAGE COMPANY 
H o m e loans 

Unikalios finansavimo programos ir sąlygos 
GEDIMINAS ZAREMBA 

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

Illinois Residential Mortgage broker /Bank 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

.autotraaeusa.com 

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

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

PIGIAUSI AVIA-BIUETAI Į LIETU VA. IR EUROPA 

mailto:daivasalk@kw.com
http://dalva.yourkwagent.com
mailto:amikulis@usa.com
mailto:spaconstantine@sbcglobal.net
http://www.racinebakery.com
http://autotraaeusa.com
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> > BARCELONA" 
Tęsinys iš 21 d. 

HENRIKAS STASAS 

Modernizmas Ispanijoje tada 
apėmė platų judėjimą, kuris truko 
nuo 1880 iki 1910 m. Ypač Ramon 
Casas ir Santiago Rusinol su savo 
darbais Barselonoje iškėlė naujas idė
jas ir meno formas. Tai buvo atsakas 
į naują ir modernų gyvenimą Bar-
celonoje. Tačiau šie jau — antros gen
eracijos dailininkai. Iš to laikotarpio 
čia buvo eksponuotas įspūdingas 
Rusinol tapybos darbas „Cafe de 
Montmartre" ir keletas kitų. 

Parodoje eksponuoti architek
tūros genijaus Antonio Gaudi brai
žiniai, nuotraukos bei baldai. 

Antonio Gaudi pasaulio šviesą 

Antonio Gaudi 

išvydo 1852 m. birželio 25 d. Campo 
de Tarragona, Catalonijoje. Jį nepa
prastai paveikė jo kaimo aplinka, 
nusėta gėlynais ir nokstančiom vy
nuogėm. Gamtoje išgyventi įspūdžiai 
vėliau turėjo didelės Įtakos jo kūry
bai. 20 metų įstojo į universitetą ir 
pradėjo architektūros studijas, kurias 
baigęs ėmėsi savarankiško architekto 
darbo. Įdomi jo pažiūra į erdvės 
meną. Jis randa skirtingus erdvės 
menų laipsnius, kur šviesai suteikia 
svarbiausią vietą. Kaip A. Gaudi sa
ko, šviesa yra plastinio meno motina, 
o architektūra — šviesos matavimo ir 
grupavimo menas. Tapyba yra švie
sos portretas, išreikštas spalvomis. 

Didžiausias Gaudi kūrinys tai 
„Sagrada Familia" — Šventos Šeimos 
bažnyčia, kurios nei pats autorius, 
nei jo planus vykdantys architektai 
iki šios dienos nepajėgė užbaigti. Šis 
monumentalus kūrinys buvo pradė
tas 1882 m. Gaudi prie savo projekto 
dirbo daugiau kaip 40 m.— iki pat 
savo mirties 1926 m. Darbai prie šios 
šventovės vyksta ir dabar pagal 
Gaudi sukurtą pagrindinį planą ir 
studijas. Bažnyčios architektūroje 
daug modernių elementų, kurie deri
nami su gotikiniais. Yra trys fasadai, 
kiekvienas su trim prieangiais. Fa
sado trys portalai simbolizuoja tikė
jimą, viltį ir dosnumą. Šalia dabar 
matomų keturių pagrindinių bokštų, 
siekiančių 100 m. aukštį, Gaudi pro
jekte buvo numatyta dar dvylika 
bokštelių, iš kurių 8 dabar užbaigti. 
Bokštų smailė dekoruota spalvinga 
mozaika, kurioje įrašyti žodžiai „Ex-
celsis" ir „Hosanna". Trys portalai, 
kurių viename virš Kristaus gimimo 
fasado kiparisas simbolizuoja gyvy
bės medį. Po medžiu — pelikanas, 
simbolizuojantis ostiją, o apačioje 
angelai laiko taurę, primenant 

Eucharistiją. Taip daugybė koplyčių, 
portikų, navų, kupolų ir bokštų, 
kurie lengvi, lyg iš mezginių pagam
inti, šį monumentalų Gaudi kūrinį 
išskiria iš viso pasaulio bažnytinės 
architektūros pavyzdžių. 

Kitas Gaudi milžiniškas kūrinys 
yra garsusis Guel parkas Barcelonoje, 
kurį daug kartų teko lankyti. 1922 m. 
Barcelonos miestas nupirko parką ir 
leido juo naudotis miesto gyvento
jams. Kadangi parko reljefas yra ban
guojantis, Gaudi parko įėjimui pa
rinko žemiausią vietą. Čia dvigubi 
akmens laiptai su spalvoto drakono 
fontanu veda į dorėnų šventyklą, pa
remtą dorėnų granito kolonomis. 
Apskritai visas parkas pasižymi uolos 
struktūra. Pasivaikščiojimo takai ap
supti akmens kolonomis, kurių papė
dėse auga dekoratyvinė augmenija. 
Šalia krūmokšnių iškyla ir didesnių 
medžių, tarp kurių teko pastebėti dar 
niekad nematytą. Ant jo kabėjo tam
sios ankštys su vadinamąja šv. Jono 
duona (angį. atitikmuo carob tree). 
Tarp įvairios augmenijos daug įdo
mių skulptūrų, fantastinių pavil
jonų, kurių sienos ir keisti bokštai 
padengti spalvota mozaika. Parkas 
sukurtas iš akmens, keramikos ir 
natūralių gamtos elementų. Gaudi 
labai gerbė gamtą. Be to, jis čia įpynė 
ir daugelį tautinių Katalonijos moty
vų bei religinio misticizmo elementų. 

Parodoje taip pat buvo eksponuo
ta keliolika Gaudi suprojektuotų 
baldų. Tarp jų — miegamojo staliu
kas ir nedidelė sofa. Čia buvo ekspo
nuoti daugiausia saloniniai baldai: 
kieto medžio, lakuoti, kai kurie net 
auksu apvedžioti. Kėdės daugiausia 
apvalių formų, pritaikytos patogiam 
sėdėjimui. Mat Gaudi domėjosi žmo

gaus anatomija, ieškojo būdų, kaip 
sukurti patogią kėdę. Dauguma jo 
baldų pasižymi Art Neuveau stiliumi. 
Paprastai pastatęs kokią nors vilą, jis 
atlikdavo ir apstatydavo ją baldais. 
Yra labai daug Barselonoje jo supro
jektuotų vilų, kaip pvz., Casa Milą, jo 
paties gyvenamasis namas ir kiti. 

Trečias, gal keisčiausias, bet la
biausiai žinomas pasaulyje kūrėjas — 
tai Katalonijos sūnus Salvatore Dali, 
kurio keliolika darbų buvo eksponuo
jama parodoje. Dali kontraversiš
kiausias, sulaukęs daug populiarumo 
ir ne mažiau kritikos. Dali buvo uni
versalus. Jis ne vien tapė paveikslus, 
bet buvo rašytojas, poetas, teoretikas, 
dizaineris, fotografas, filmų statyto
jas ir net kulinaras. Jo kulinarijos 
knyga „Les Diners de Galą" įdomi ne 
vien Paryžiaus Haute Cusine, bet ir 
fantastinėmis iliustracijomis, kurios 
kartais peržengia estetikos bei etikos 
ribas. 

Iš parodoje eksponuotų Dali 
kūrinių buvo galima matyti jo neri
botą fantaziją, kuri pasireiškė dau
giausia siurrealistiniu stiliumi. Aiš
ku, Dali yra tarptautinis kūrėjas, ta
čiau daugelyje jo kūrinių atsispindi 
Katalonijos kultūra ir to krašto gam
ta. Dali savo pirmą asmeninę parodą 
eksponavo Paryžiuje 1920 m. Jis tada 
labai efektyviai pasireiškė to meto 
avangardiniu stiliumi, būtent kubiz
mu. Tačiau sulaukė labai aštrios kri
tikos ir daugelis abejojo, ar jis toliau 
galės kurti. Tad nenuostabu, kad 
1928 m. Dali išgyveno krizę ir net 
buvo nustojęs tapyti. Tada jis metėsi 
į fotografijos meną ir filmą. Neilgai 
padirbėjęs šiose srityse, grįžo atgal į 
vaizduojamojo meno pasaulį. Jis su
prato, kad siurrealizmas sprendžia 

Salvatore Dali 

„Sagrada Familia" bažnyčios dalis Barselonoje, Ispanijoje. 
A. Gaudi. 

Architektas 

..Apparition of the Face of Aphro-
di te" , Salvatore Dali (1959) 

ne vien stilistines problemas, bet 
nukreipia dailininką ir į intelektuali
nį pasaulį, kur vyrauja filosofija, psi
chologija ir poezija. 1927 m. Dali, 
veikiamas Miro ir Pablo Picaso, mėgi
no savo kūryboje įvesti pusiau abs
trakčias formas. O 1929 m. staiga pa
keitė kryptį ir paliko abstrakcijas, 
vaizduodamas realius objektus. Vė
liau jį paveikė psichoanalizės teorija 
ir Dali pasinėrė į fantazijos bei sapnų 
pasaulį, savo meną interpretavo 
Freudo terminais. Parodoje vienas to 
meto tapybos darbas „Sapnas" suke
lia sukrečiantį sapnų ir haliucinacijos 
jausmą. Paveikslas nutapytas, remi
ant is tragišku graikų karaliaus Edipo 
mitu, pasakojančiu, kaip jis užmušęs 
tėvą, vedė savo motiną. Priešingai, 
švelnios romantinės nuotaikos yra 
„Medžiotojas". Tai patrauklus Kata
lonijos gamtovaizdis, akį veriančio
mis spalvomis. 

Dali labai jautr iai išgyveno pilie
tinio karo žiaurumus. Juos jis pa
vaizdavo savo tapybos darbuose. 
Pilietinis karas, kuris vyko Ispanijoje 
nuo 1936 iki 1939 metų, Dali tapybo
je pavaizduotas labai ryškiomis spal
vomis, destruktyviomis formomis. 

Apskritai modernų meną pažinti 
ir suprast i nelengva. Atsimenu Lon
dono Tėte galerijos vadovės, baigu
sios pasakoti apie modernų meną, 
žodžius: „Niekur taip nepavargstu, 
kaip aiškindama apie modernų me-
na . 

P a b a i g a . 
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ŽIŪROVUS U Ž B U R S VALSO MUZIKOS GARSAI 
LAIMA APANAVICIENE 

Vėl pavasaris, vėl laukiame ope
ros. Šį kartą Lietuvių opera muzikos 
mylėtojams paruošė nuotaikingą, 
linksmą valsų karaliaus Johann 
Strauss (1925-1899) trijų veiksmų 
operetę „Vienos kraujas". Tai trečioji 
virtuoziška J. Strauss operetė, perga
lingai apkeliavusi pasaulį. Mėgstama 
ši operetė ir Lietuvoje. Ją rasite Lie
tuvos nacionalinio operos ir baleto 
teatro, Kauno muzikinio teatro ir 
Klaipėdos valstybinio muzikinio 
teatro repertuaruose. 

„Operetė — tai pasaka suaugu
siems, ir čia šiais susvetimėjimo lai
kais slypi jos didžioji galimybė. Kitaip 
tariant, operetė — nuobodžios kas
dienybės priešybė", — sako režisierė 
ir choreografė iš Austrijos Monika 
"VViesler, pastačiusi „Vienos kraują" 
Vilniuje. Kupinas šmaikštumo ir 
linksmumo libretas, smagi nuotaika, 
mielos intrigos, ir, žinoma, muzika — 
kerintys valso garsai žavi šio kūrinio 
klausytojus. 

„Mylėkime, nekariaukime", — 
sako Vienos kongreso, vykusio 1814 

Scnste irena ZeienkausKaite 

m. rudenį dalyviai, šios operetės vei
kėjai, susirinkę po pergalės prieš Na
poleoną aptar t i naujosios Europos 
tvarkos. Į kongresą atvyko daug įžy
mybių — čia ir Rusijos caras, ir Prū
sijos, Danijos, Bavarijos karaliai, ir 
dar daug visokių „aukštenybių". 
Susiėjimas turėjo tęstis du mėnesius, 
bet deja, deja... Aukštiems ponams 

taip patiko „dirbti", kad kongresas 
vis tęsėsi ir tęsėsi — iškilmingi pie
tūs, vakarienės, fejerverkai, žirgų 
lenktynės — tai vis kongreso „dienot
varkė". Aišku, kad taip „sunkiai ir 
atsakingai dirbant", patiriami ir as
meniniai nuotykiai. Kokie jie, sužino
site atvykę į operetės pastatymą. 

Spektaklyje dainuos mums gerai 
pažįstama dainininkė Nida Griga
lavičiūtė. Sulaukėme nemažo būrio 
pagalbininkų iš Lietuvos. Čikagoje 
jau repetuoja dainininkai Ramunė 
Tumuliauskaitė, Irena Zelenkauskaitė 
(šiais metais apdovanota „Auksiniu 
scenos kryžiumi" už Cio Cio San vaid
menį G. Puccini operoje „Madame 
Butterfly"), Mindaugas Gylys, Bronius 
Tamašauskas, Arūnas Malikėnas, Liu
tauras Navickas, Aleksas Vizbaras. Kai 
kurie atlikėjai jau ne pirmą kartą talki
na Lietuvių operos spektakliuose. 
Spektaklio režisierius, pastatęs ne vieną 
Lietuvių operos spektaklį, — klaipėdie
tis Eligijus Domarkas. Šiemet nema
tysime dirigento Alvydo Vasaičio, spek
takliui diriguos maestro Vytautas Vir-
žonis, šiai operetei diriguojantis ir 
Nacionaliniame operos ir baleto teatre. 

Repetuoja ir Lietuvių operos choristai 
(vadovė Jūratė Grabliauskienė, kon
certmeisteris Manigirdas Motekaitis), 
kurių beveik 60 kiekvieną penktadienį, 
aukodami savo laiką, rinkosi į Jaunimo 
centrą. Spektaklyje dalyvaus ir „Suk
tinio" šokėjai (vadovai Salomėja ir Vid
mantas Strižigauskai). Nuo balandžio 
23 d. repeticijos vyksta Morton gimnazi
jos scenoje, kur jau 22 metus Lietuvių 
opera džiugina muzikos mylėtojus savo 
pastatymais. 

Daug organizacinių reikalų turi iš
spręsti Operos valdyba ir jos pirminin
kas Vytautas Radžius. Ne juokas — pa
statymas kainuos apie 100,000 dol. 
Tokios sumos už parduotus bilietus ne
surinksi, tad reikia ieškoti aukotojų, 
ruošti kitus renginius. 

Tad kviečiame visus gegužės 6 d. 
3 vai . p.p., Į Morton gimnazijos 
auditoriją (2423 S. Austin Blvd.), 
kur skambės valso muzikos garsai, kur 
galėsite nuotaikingai praleisti laiką ir 
padėkoti operiečiams, įžengusiems į 
antrąją šimtmečio pusę, nenuleidu-
siems rankų ir toliau tęsiantiems gražią 
tradiciją — džiuginantiems muzikos 
mylėtojus savo pastatymais. 

Vis dėlto buvo juokinga 
PRANAS VISVYDAS 

Los Angeles Dramos sambūris 
(LADS) balandžio 14 ir 15 dienomis, 

v 

šeštadienį ir sekmadienį, Sv. Kazi
miero parapijos- salėje suvaidino 2 
veiksmų komediją „Reikia arklio". 
Kauniečio J. Tuopo veikalas, atsiųs
tas į ankstyvesnį Sambūrio dramos 
veikalų konkursą, nors ir nelaimėjęs, 
atsidūrė rampos šviesoje. Tema aktu
ali. Pažinčių arba idealaus partnerio 
santuokai suradimo reikalas niekas 
nebuvo atvėsęs Lietuvoje. Juolab 
Kaune. 

Režisierius Algimantas Žemai
taitis subūrė gana pasišventusių ak
torių kolektyvą. Pasitaikantis mėgė
jiškumas nė kiek nekenkia, nes žiū
rovai žino, kaip nelengva būti juo
kingiems scenoje. Ypač vyrams. Jie 
būna tik tada imponuojantys (tragiš
kai ar komiškai), kai šneka savo na
tūraliu balsu. Būna savimi. 

Man regis, tuo gyvenimišku bu
vimu savimi pasižymėjo abi aktorės 
Kručkauskienė ir Edita Kliučinskai-
tė, — vaidinančios kaimynes. Apy
jaunei našlei Stefanijai (Kliučinskai-
tei) reikia vyro; namuose daug kas 
genda. Daržas nesukąstas. Vaizdingai 
tariant, reikia arkliškai pajėgaus vy
ro. Darbininko. Tam tikslui ji susi

siekia su internetine pažinčių agen
tūra. Pateikia duomenis. Jai talkina 
išsiskyrusi kaimynė juodaplaukė Re
gina (Kručkauskienė), vyrų atžvilgiu 
perdėm kandi. Sako, turėjusi tris: 
„Vienas mylėjo moteris, antras — 
degtinę, trečias — ir moteris, ir degti
nę". Ši smarkuolė sutaria su baikščia 
l iaunute šviesiaplauke Stefanija. 
Kontrastingas derinys. Abi savaip pa
trauklios. Abi neša J. Tuopos kome
dijos gausų žodinį krūvį, vietomis ba
naloką. Stebiuosi jų atmintimi. Vai
dina gerai. 

Veiksmas vyksta Stefanijos jau
kiai apstatytame bute, su veidrodžiu 
ir įvairaus dydžio paveikslais ant sie
nų, su fono centre regimu paveiks
luotu koridoriumi, su tinkama erdve 
judesių kaitai. Gana išmoningai sce
nos priekyje nuo lubų nuleistos vir
vės vaizduoja langus ir netrukdo žiū
rovams (Dailininkas Saulius Žemai
taitis). 

Pradžoje abi moterys apžiūrinėja 
pirkinius, ką tik Stefanijos parsineš
tus iš „dolerinės" parduotuvės. Šioji 
mizanscena siūlo maišą linksmybių 
— sportinės kelnės, išplėštos neaiš
kioje vietoje, prancūziška liemenėlė, 
kuri vėliau pasitarnauja vienam ag
resyviam Jaunik iu i" surišti rankas. 
Jautrioji Stefanija graudena, kad Lie-

Padeka žiūrovams: Leonardas Mieldažvs. Rolandas Žukauskas. Saulius 
Žemaitaitis. Virgilijus Kasputis Incssa Kručkauskienė. Sambūrio p i rm. Ema 
Dovydaitiene. Edita Kliučinskaite. Juozas Pupius. Remigijus Bobina, rež. Al
gimantas Žemaitaitis v -c o S*o*o -uo^cukos 

tuva yra tapusi Europos šiukšlynu. 
Autorius turbūt nežinojo, kad Ame
rikoje visur yra tokių parduotuvių, ir 
niekas dėl to nedejuoja. 

Žvilgterėkime į šešis vyrus. Jie 
pasirodo paeiliui. Keli daug kartų ra
gavę scenos, keli nedaug. Režisieriui, 
be abejo, reikėjo juos prikalbinti vai
dinti ir deramai padirbėti kuriant 
vaidmenis. Pasinaudosiu programėlė
je ištspausdinta jų charakteristika, 
prikišdamas ir savo mėgėjiškos kriti
kos trigrašį. Abi moterys mato juos 
kaip ant delno — iš elgsenos ir iš įvai
raus, kiekvienam būdingo šnekėjimo 
turinio. Taigi charakteriai. 

„Vėlai vakare, buvęs tarnautojas 
Arnoldas (Virgilijus Kasputis) ieško 
moters, kuri jam sutvarkytų butą". 
Išvaizdus, vidutinio amžiaus, Arnol
das patinka Stefanijai. Bet Regina, 
lyg pavydėdama, ji koneveikia. Galop 
pavadina melagiu. Miunchauzenu, 
lietuvišku krienu. Jo buvimas veiks
me galėjo būti žymiai trumpesnis. 
Nedaug tetrūksta Kaspučiui iki pa
gaunančio vaidybinio vingrumo. Mie
lai stebimas scenoje, tik tas balso plo-
ninimas turėtų dingti. 

Ateina bajoru apsimetęs Tadeu
šas Steklickis (patyręs aktorius Re
migijus Bobina). Tiek išvaizda, tiek 
manieromis atrodo bajoriškai. Šneka 
raiškiai, ne kokiu pakeltu balsu. Net 
ir vagystę įvykdo kilniai — pavogtą 
papuošalą sugrąžina Stefanijai kaip 
dovaną atminimui. Ima juokas. Anot 
Reginos, — ,,toks mielas žmogus". 
Paleidžia repliką Lietuvos politikų 
pusėn — vagis mat susigėdęs sugrąži
no, o jie nė cento nesugrąžino to, ką 
pavogė. 

Baimės ir įtampos pilnos mizan
scenos su iš Rusijos grįžusiu surusė
jusiu Petru, ieškančiu moters su bu
tu. Aktorius Rolandas Žukauskas tin
ka šiam vaidmeniui. Išlakus, atle
tiškas. Moteris gąsdinantis atšiauru
mu, nusirenginėjimu. Tik viena bėda 
— šaudo jis sakinius kaip iš muškie
tos grubumui paryškinti, ir sakinių 
tonas tampa dirbtinis, prasmė mig
lota. Šiame veiksme Reginai prireikia 
kočėlo izoliuoti tokį pavojingą įnamį. 
Jo lagamine jos suradusios peilį. 

Antras veiksmas prasideda ryt
metį su užklydusiu muzikantu mer-

Nuotraukoje iš kairės: Regina ( Ine-
ssa Kručkauskienė) ir Stefanija 
(Edita Kliučinskaite). 

gišiumi Marcelinu (Algimantas Že
maitaitis). Matome linksmo atlapa
širdžio plazdesį, moterų glėbesčiavi
mą. Tačiau netrukus bravūra virsta 
baime, nes girdėti, jog ateinanti jo 
žmona. Visa tai yra vaidybinis ants
paudas, komedijai nekenkiąs, tačiau 
šįkart naiviai sumestas. 

Kur kas labiau įtikinantis yra 
ūkininko Martyno (Leonardo Miel-
dažio) pasirodymas. Žmonai mirus, 
j am verkiant reikia šeimininkės. 
Mieldažys vaidina rambiai. Tačiau 
jam patinkančios Stefanijos neprivi-
lioja. Ji nenori būti ūkiui reikalinga 
didžiadarbė, nei atsiskirti nuo mieste 
esančios dukters, žento, anūkės. 

Galiausiai lietuvio amerikono 
Jurgio vaidmenį įkirto ilgametis 
Sambūrio aktorius Juozas Pupius, 
panašius pamokslautojus vaidinęs 
daugelį kartų. Jis turėtų būti savo 
kailyje. Deja, nebuvo. Trukdė ir balso 
duslinimas, ir judesių bei žiūrėjimo 
sendinimas. Ir tie giminaičių balsai 
girdimi už durų, kad tik nepražūtų jo 
palikimas, atrodė nei šis, nei tas. 

Kostiumais rūpinosi Ema Dovy
daitienė, viena uoliausių sceninės 
veiklos skatintojų, dabartinė LADS 
pirmininkė. Grimuotoja — Aušra 
Juškaitė-Rozegard. Paulius Jasiuko-
nis tvarkė garsą ir muziką. Aktoriui 
A. Žemaitaičiui dainuoti padėjo Čes
lovas Geštautas. Programėlę, net 
dviem kalbom, paruošė Daina Žemai-
taitytė. Dekoracijų ir šviesų meistras 
— Saulius Žemaitaitis. 
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VIKTORIJA KREGŽDIENĖ 

Mirė 2007 m. kovo 13 d. 
Gimė 1912 m. kovo 19 d. Biržuose, Lietuvoje. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 5 d. 11 vai. r. Čikagos Lie

tuvių Tautinėse kapinėse. 
Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotu

vėse. 

Liūdinti dukra Jonė Šernienė su šeima 

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2007 m. balandžio 24 d., 
Prancūzijoje, eidama 98 metus mirė 

A t A 
JANINA MIKULSKYTĖ-LIUTKUS 

Gimė Plungėje, Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: vaikai Perkūnas ir Sophie Liutkus, Eglė ir Jean-

Pierre Jardel, Antanas ir Martine Liutkus; anūkai Saulius ir Yvon-
ne, Aurėlien, Manuel, Varuna, Sėgolėne, Audre ir Olivier, Sandrina 
ir Joann, Aurėlia, Marie, Mėlanie, Antoine, Bastien; 7 proanūkiai. 

Gedulingos pamaldos už a.a. Janiną vyko penktadienį, balan
džio 27 d., 9 vai. r. Villefranche, Prancūzijos, Dievo Motinos baž
nyčioje. 

Nuliūdę artimieji 

PADĖKA 
A f A 

IRENA SMIELIAUSKIENĖ 

Mūsų mylima Mamytė, Močiutė ir Promočiutė -mirė 2007 m. 
balandžio 8 d. 

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams, pažįstamiems, ben
dradarbiams ir „Grandies" šokėjų šeimai, dalyvavusiems šermeny
se, šv. Mišiose, pareiškusiems užuojautą asmeniškai, ei. paštu, laišku 
ar per spaudą, mūsų šeimos giliose skausmo ir liūdesio valandose. 

Nuoširdi padėka kun. Arvydui Zygui, Irenai Kriaučeliūnienei ir 
Dainai Dumbrienei už mielus atsisveikinimus koplyčioje. Dėkojame 
visiems, kurie koplyčioje pasidalino savo jautriais prisiminimais su 
mumis. Jie visi buvo labai brangūs mūsų šeimai. 

Nuoširdi padėka tėv. kun. Antanui Saulaičiui ir kun. Arvydui Zy
gui už gražias maldas koplyčioje ir už aukotas šv. Mišias bažnyčioje. 

Nuoširdus ačiū vargonininkei Jūratei Grabliauskienei ir mielai 
Polikaičių šeimai, „Dainavos" ansambliečiams už gražų giedojimą 
šv. Mišių aukoje. 

Nuoširdus ačiū smuikininkei Dainorai Petkevičiūtei už grojimą 
pietų metu. 

Esame dėkingi už rūpestingą patarnavimą laidojimo namų 
direktoriui David Gaidas. 

Dėkojame už gėles, užprašytas šv. Mišias, aukas „Lietuvių 
skautų sąjungai", „Jesuit Fathers Baltic Fund" ir Lietuvių tauti
niam ansambliui „Grandis". 
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Nuoširdi padėka mūsų brangiems draugams ir „Grandies" 
mokytojams už paramą ir pagalbą. 

Visiems nuoširdžiausias „ačiū". 

Nuliūdę vaikai, anūkai, proanūkiai ir giminės 

- Visada šviežios egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
- Vestuvinės ir proginės kompozicijos 
- Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės 
- Atributikos pokyliams nuoma 
- Bažnyčių, pokylių salių dekoravimas 
- Gėlės visoms progoms į Lietuva 

1120 State S t t Lemont, IL 
Tel. 630 257 0339; 888 5 9 4 6 6 0 4 
www.alwayswithflowers.com tefefiore 
ww-u.alwayswithflowers.net pro 

Pristatymas 7 dienas per savaitę 
Čikagoje, JAV, Lietuvoje 

ir visame pasaulyje 

Nuo gegužės 15 d. gėlių parduotuvė „Alvvays vvith Flovvers Too" iš 
Justice išsikelia į Lemont, adresu 1120 State St. Tel. 708-594-6604 

„Still Proudly Serving Lithuanian Families" 

HILLS 
FUNERAL HOME 

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

Other Locations Available 
( 7 0 8 ) 5 9 8 - 5 8 8 0 

Formerly of Roseland" "Family Ovvned & Operated' 

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 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES 
NATIONVV1DE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600 
www.pe tkus fune ra lhomes .com 

GAIDAS - D Al MID 
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 

Palos-Gaidas 
FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir 
Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southvvest Hwy. 
Palos Hills, Illinois 

(708)974-4410 

http://www.alwayswithflowers.com
http://ww-u.alwayswithflowers.net
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJ* m APYLINKĖS* 

• 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". 

• Š i sekmadieni , ba landžio 29 
dieną Švč. M. Marijos Nekaltojo Pra
sidėjimo parapijoje (Brighton Parke) 
šv. Mišiose giedos svečias iš Lietuvos, 
operos solistas Bronius Tamašaus
kas. Po to parapijos salėje vaišės — 
cepelinai ir kiti skanėstai. Kviečiame 
visus. Ruošia LB Brighton Parko 
apylinkės valdyba. 

•„Sietuvos'* vyr. skaučių ir skau-
tininkių draugovės sueiga įvyks ge
gužės 5 d. 1 vai. p.p., pas v. s. Jolandą 
Kerelienę, 2 Norton Dr., Lemont, IL. 
Tel. 630-257-2559. Kalbės LSS pirmi-
jos pirmininkas. 

• P a l . Jurgio Matulaičio Misijoje 
Lemonte ir Čikagos Jaunimo centre 
jaunuoliai, sulaukę 13 metų (ir vyres
ni), jau šį pavasarį pradedami rengti 

Sutvirtinimo sakramentui, kuris bus 
teikiamas 2008 m. Pirmajam susi
tikimui Lemonte renkamės gegužės 5 
d., šeštadienį, 1 vai. p.p. vestibiulyje 
prie Misijos bažnyčios. Čikagos Jau
nimo centre — gegužės 12 d., šešta
dienį, 1 vai. p.p. vestibiulyje prie mo
kyklos raštinės. Pradinė įmoka regis
tracijos metu — 30 dol. Suaugusieji, 
norintys priimti sakramentus (krikš
tą, pirmąją Šv. Komuniją ar Sutvirti
nimą), taip pat jau dabar kreipkitės Į 
Lemonto seseles arba misijos vadovą 
tėvą Antaną Saulaitį, SJ. Dėl išsa
mesnės informacijos prašome skam
binti ses. Pranciškai tel. 630-243-
1070. Maloniai kviečiame! 

• P a l . J. Matulaičio Misija ren-
giasi Svč. M. Marijos apsireiškimo Ši
luvoje 400 metų jubiliejui. Šiais me
tais Motinos dieną pradedame Gies
mių Marijai vainiku. Gegužės 5 d., 
šeštadienį, šventės išvakarėse, 6 vai. 
v. šv. Mišių metu giedos žinoma Lie
tuvos solistė Skaidra Jančaitė. Po šv. 
Mišių vyks sakralinės muzikos kon
certas. Koncerto metu surinktos au
kos bus skirtos vėžiu sergantiems 
Lietuvos vaikams. 

SKELBIMAI 
• „Saulutė", Lietuvos vaikų glo : 

bos būrelis dėkoja už aukas padėti var
gingai gyvenantiems vaikams ir stu
dentams Lietuvoje. Aukojo: Jūratė Bi-
gelytė Silverman $100, Lee Whitting-
ton $25, Sylvia ir Valentinas Krump
liai a.a. Loros Krumplytės atminimui 
$100, Robertas Blinstrubas $50, 
„Alvvays with Flowers" $25. Labai 
ačiū. „Saulutė" (Sunlight Orphan 
Aid), 414 Freehauf St., Lemont, 
IL 60439, tel . (630) 243-7275. 
Aukos nurašomos nuo mokesčių. 

• Lithuanian Mercy Lift dėko
ja už aukas, skirtas padėti LML įgy
vendinti įvairiems medicininiams 
projektams bei sergantiems ligo
niams Lietuvoje. Aukojo: $200 — To
mas Šaulys, CA. $100 — David Sa
vickas, MA; dr. Raymond Dysas, OH; 
Lithuanian Craftsman Club, IL. $50 
— Thomas Griglun, CT; Michael ir 
Diane Veprauskas, NH. $30 — Kęs
tutis ir Vitalija Keblys, LA. $25 — 
Eve Mary Bates, FL. $15 — Truchin 
Family Trust, CA; August Bartulis, 
IL; George Likander, IL. Lithua
n ian Mercy Lift, P O. Box 88, 
Palos Heights, IL 60463. Tel. 708-
636-6140. Tax ID # 36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 

• Lithuanian Mercy Lift dėko
ja Rūtai Irene Bielskis Hagmann už 
$25 auką. Šią auką paskyrė moterų 
krūties vėžio ankstyvai diagnostikai 
Lietuvoje. Lithuanian Mercy Lift, 
P O. Box 88, Palos Heights, IL 
60463. Tel. 708-636-6140. Tax ID 
# 36-3810893 

lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 

• Karaliaučiaus krašto lietu
viškų mokyklų paramai per Ma
žosios Lietuvos lietuvių draugiją Či
kagoje aukojo: $300 Leo Trečiokas. 
$200 Angelika Dudėnas, Elena Kra
sauskas, Algirdas ir Laima Stepaitis. 
$150 Niką Trumpjonaitė-Buckhalter. 
$100 Vincas Butvydas, Kęstutis Che-

sonis, Zelma Noreikienė, Gintautas 
Vitkus. $50 Liucija Berzinskas, Vin
cas Dovydaitis, Jonas ir Irene Smals
tys, dr. Laimutė O. Šmulkštys, Ema 
Ziobrienė. $25 William G. Burimaus-
kas, Algirdas Čepėnas, Romas Le-
parskas, Joana Pumputis, Eugenijus 
P Vilkas. $20 Vitoldas Gruzdys, Teo
doras ir Ritonė Rudaičiai, Valerija 
Vaičjurgis. $10 Aldona Buntinaitė, 
Robertas Tamulionis. $3 J. V Lopa-
tauskas . Dėkojame visiems rėmė
jams. „Karaliaučiaus krašto lietu
vybe i" , 1394 Middleburg, Ct., 
Napervi l le , IL 60540-7011. 

• „Lietuvos Našlaič ių globos 
komitetas" š.m. balandžio mėn. yra 
gavęs šias aukas paremti našlaičius: 
$1,000: Elizabeth Bertcher Chappell, 
Grayslake, IL. $300: Ralph ir Danutė 
Reisner, Del Mar, CA. $245: Capt. A. 
Mikutis, Jr., Philadelphia, PA. $150: 
Sigutė Mikrut, Lake Bluff, IL; „Lie
tuvos dukterys", Chicago, IL; Nijolė 
Urba, Chicago Ridge, IL; Joseph V 
Roland Pod Saint Joseph of Cuper-
tino, Arroyo Grande, CA; Romas 
Puodžiūnas, Lockport, IL; John Puo
džiūnas, Philadelphia, PA. $125: 
Frank ir Lila Jomantas, Sun City 
Center, FL. $25: Onutė Mikėnienė. 
$10: Maria Katkus. 

„Almos fondas". Šiam fondui 
aukojo: $150: a.a. Bronio Railos 10 
metų atminimui paminėti. Atmini
mą pagerbė žmona Doneta, dukros 
Neringa ir Undinė Railos. 

Jūsų nuoširdžios aukos yra labai 
vert inamos! L i e tuvos Našla ič ių 
g lobos k o m i t e t a s (Li thuanian 
Orphan Care, Inc.) , 2711 West 
71st St., Chicago, n 60629. Tel. 
773-476-2655, Fed. Tax ID # 36-
4124191. 

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

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

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

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

DRAUGO FONDAS 
454S WEST 6 3 r d STREET 

CHICAGO, IL 60629 
Tel.: 773-585-9500 

REMDAMI DRAUGO FONDĄ — REMIAME 
LIETUVIŠKAS ORGANIZACIJAS 

Šiandien daug kalbame apie in-
ternetą, apie reklamas televizijos lai
dose, bet pamirštame kalbėti apie lie
tuvišką spaudą ir jos reikšmę. Tiesa, 
spauda susilaukia kritikos, bet neten
ka girdėti teigiamų ir stiprinančių žo
džių. Ne viskas staitytojams patinka. 
Ne visada jie sutinka su žurnalisto 
mintimis. Tačiau lietuviškas laikraš
tis ir jame rašantieji yra kultūros lau
kų artojai. Kas jau parašyta, to nei su 
kirviu neiškaposi. Rašytas žodis iš
lieka ilgiems metams. Ne taip yra su 
internetu; paspaudi mygtuką ir vis
kas dingsta. 

Susirinkus malonu prisiminti is
torijos straipsnius, kurie net praėjus 
50 ar daugiau metų yra svarbūs. 

Balandžio 21 d. Lemonte įvyko 
Lietuvių fondo 45-tasis metinis narių 
suvažiavimas. LF vadovybė pasidžiau
gė sėkminga veikla. Užteko vieno ge
ro dr. Antano Razmos straipsnio 
„Drauge" prieš 45 metus, kad žmo
nių širdyse būtų pasėta ypatingai gaji 
sėkla, kuri užaugino 15 milijonų do
lerių kapitalą. Ar kas pagalvojo, kad 
nuopelnas buvo ne tik autoriaus ra
šinio, bet ir ,,Draugo", kuriame tas 
rašinys buvo išspausdintas. „Drau

go" dienraščio spaudos galybė išaugi
no ir toliau augina ne tik Lietuvių 
fondą, bet ir visas organizacijas, įs
taigas, apie kurias buvo ir yra rašoma 
„Drauge". 

Mieli dienraščio skaitytojai! Jūs 
esate dalininkai - lietuvybės rėmėjai 
ir skleidėjai išeivijoje. Yra įvykių, 
kurie niekad neišblėsta, kurie jungia 
praeitį su ateitimi. Aukodami Drau
go fondui, per dienraštį kiekvienas 
remiate netiesiogiai ir visas lietuviš
kas organizacijas. „Drauge" šypsosi 
jaunų lietuviukų, kurie lanko lietu
viškas mokyklas, veidai. Matome 
menininkus ir jų darbus, sportinin
kus, Lietuvių Bendruomenės darbuo
tojus ir veikėjus išeivijoje. 

Kviečiame aukoti Draugo fondui, 
kuris išlaiko dienraštį „Draugas". 
Svarbu ne tai, kiek aukojame. Svar
bu, kad remiate „Draugą", kuris įk
vepia geras idėjas ir padeda jas įgy
vendinti. Rūpinkimės dienraščiu, kad 
jis būtų ne tik mūsų laikraštis, bet 
daugelio lietuvių kasdieninis, nuola
tinis draugas. 

Marija Remienė 
DF tarybos pirmininkė 

Nauji įnašai Draugo fonde 
Su 500 dolerių: 
Algis ir Teresė Kazlauskai, gar-

Hills, MI. 
Rev. John Tamulis, iš viso 600 

bės nariai, iš viso 2,500 dol., Orland dol., Cadillac, MI. 
Park, IL. 

Su 100 dolerių: 
Dr. Romualdas ir Gražina Kriau

čiūnai, garbės nariai, iš viso 3,900 
dol, Lansing, MI. 

Julius ir Regina Matoniai, gar
bės nariai, iš viso 1,600 dol., Bur-
bank, IL. 

Irena Alantienė, iš viso 50 dol., 
Redford, MI. 

N u o 25 iki 10 dolerių: 
Ona Skardienė, iš viso 650 dol., 

Thompson, CT. 
Marija Katkus, iš viso 25 dol., 

Chicago, IL. 
Kazys ir Roza Ražauskai, iš viso 

Juozas ir Danutė Doveiniai, gar- 25 dol., Dearborn Hts., MI. 
bės nariai, iš viso 4,700 dol., Clinton 
Twp., MI. 

Albinas ir Gražina Reškevičiai, 

Egidijus ir Roma Žilioniai, iš viso 
25 dol., Parkville, MD. 

Viktoras ir Ona Šilėnai, iš viso 
garbės nariai, iš viso 2,200 dol., 220 dol., Euclid, OH. 
Omaha, NE. Antanina Šalčius, iš viso 215 dol., 

Laima Jarašūnienė, g a r b ė s Munchester, CT 
narė, iš viso 1,100 dol., Santa Moni-
ca, CA. 

Matilda Kurapkienė, iš viso 600 
dol., Putnam, CT. 

Vidmantas Raišys, iš viso 900 
dol., Mercer Island, WA. 

Su 50 dolerių: 

Danutė Norkaitis, iš viso 60 dol., 
Chicago, IL. 

Jonas Pleirys, iš viso 520 dol., 
Chicago, IL. 

Elizabeth Bershau, iš viso 55 
dol., Walnut Creek, CA. 

N u o š i r d ž i a i dėkojame vi-
Jonas ir Birutė Svera, garbės š iems a t s i l i epus iems į pavasario 

nariai, iš viso 1,050 dol., Bloomfield vajaus prašymą. 

SKELBIMAI 

Advokatas 
Jonas Cibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

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

Ton free 24 hr. 888-77^6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www.johngibaitis.com 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, BL 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., . 
Chicago, IL 60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Fed e r ai Savin gs, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

mailto:lithuanianmercylift@yahoo.com
http://www.lithuanianmercylift.org
mailto:lithuanianmercylift@yahoo.com
http://www.lithuanianmercylift.org
http://www.johngibaitis.com

