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„Financial Times" citavo C. Kirkilą 

Gediminas Kirkilas. Eltos nuotr. 

Vilnius , gegužės 22 d. (BNS) — torių siekia suskaldyti Europos 
Įtakingas britų dienraštis „Financial vienybę. 
Times" cituoja Lietuvos premjero Dienraštis, remdamasis G. Kir-
Gedimino Kirkilo žodžius, kad Ru- kilo kalba, pasakyta pirmadienį Lon-
sijos diplomatija per energetikos sek- done vykusioje konferencijoje „Euro

pos energetikos iššūkis: užtikrinti 
tiekimą", daro išvadą, kad Maskva 
stiprina savo įtakos svertus Europai 
per energetikos sektoriaus plėtrą. 

„Rusų diplomatija yra pakanka
mai stipri, patyrusi ir mėgina mus 
suskaldyti. Tai akivaizdu", — teigė 
premjeras. 

G. Kirkilas savo kalboje įspėjo 
apie galimus nestabilumus Rusijoje 
po artėjančių parlamento rinkimų ir 
pridūrė, kad tikisi Valstybės Dūmoje 
pamatyti daug su valstybės kontro
liuojama Rusijos dujų kompanija 
„Gazprom" siejamų asmenų. 

„Didelis klausimas: kas yra ga
lios centras Rusijoje — Kremlius ar 
'Gazprom'?", — klausė Lietuvos mi
nistras pirmininkas. 

„Financial Times" cituoja G. 
Kirkilo žodžius, jog Šaltojo karo lai
kotarpiu Rusija buvo kur kas pati
kimesnė partnerė nei yra dabar. Lie
tuvos ministras pirmininkas taip pat 
prašė ES Nukel ta j 6 psl. 

Dingusio verslininko likimu rūpinasi diplomatai 
Vilnius, gegužės 22 d. (BNS) — 

Premjeras Gediminas Kirkilas mano, 
jog dar ne laikas aukščiausiu lygiu 
domėtis Lietuvos verslininko Stanis
lovo Juciaus dingimo aplinkybėmis 
bei pateikti informaciją visuomenei. 

„Dabar dirbama diplomatiniais 
kanalais: per Lietuvos generalinį 
konsulatą Kaliningrade ir Užsienio 
reikalų ministeriją. Kai tik turėsime 
tokią galimybę, pateiksime visuo
menei", — Lietuvos radijui antradie
nį teigė ministras pirmininkas. 

G. Kirkilas nekomentavo, ar Lie
tuvos verslininkas yra gyvas. Tokią 

informaciją praėjusią savaitę buvo 
pateikęs Kaliningrado srities guber
natorius Georgijus Boosas, kuris žur
nalistams pareiškė, kad balandžio 18 
dieną Kaliningrade dingęs S Jucius 
yra gyvas ir saugus. 

Gubernatorius teigė, kad tyrimas 
dėl S. Juciaus dingimo „tikrai bus 
baigtas", bet norint „paprasčiausiai 
pamatyti S. Jucių, tam prireiks lai
ko". 

Pasipiktinimą Lietuvos instituci
jų nerūpestingumu Kaliningrado sri
tyje dingusio Lietuvos verslininko S. 
Juciaus likimu antradienį išreiškė 

Seimo Užsienio reikalų komiteto 
(URK) pirmininko pavaduotojas, 
konservatorius Audronius Ažubalis. 

A. Ažubalis klausė, kiek laiko dar 
prireiks, kol užsienio reikalų minis
t ras Petras Vaitiekūnas išsikvies Ru
sijos ambasadorių Lietuvoje ir pa
prašys paaiškinti, ką daro Rusijos 
valdžia ieškodama dingusio Lietuvos 
piliečio. 

Pirmadienį G. Boosas atšaukė 
planuotą susitikimą su Lietutos ge
neraliniu konsulu Kaliningrade Vik
toru Baubliu, kuriame šis tikėjosi 
gauti informacijos apie S. Jucių. 

numervie: 
• Skautybės kelias. 
• Koncertuoj antys 
burtininkai. 
•Vienos dienos įspūdžiai 
iš Floridos lietuvių 
regioninio suvažiavimo. 
•Kelionė } Jeruzalę 
(XXXV). 
•Miesto panorama. 
•Laiškai, nuomonės, 
komentarai. 
•J. Monkutės-Marks 
paroda. 
•Prisiminta Motinos 
diena. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.56 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

„Mažeikių naftoje" žuvo 
darbininkas iš Lenkijos 

Vilnius , gegužės 22 d. (BNS) — 
Lenkijos naftos susivienijimo „PKN 
Orlen" valdomoje Lietuvos naftos 
bendrovėje „Mažeikių nafta" antra
dienį žuvo darbininkas, dar vienas 
žmogus sunkiai sužalotas. Tai pir
mas kartas per pastarąjį dešimtmetį, 
kai Mažeikių gamykloje žūsta žmo
nės. 

Abu darbininkai buvo iš Lenki
jos, juos samdė tos šalies įmonė 
„Naftobudowa", kuri savo ruožtu 
samdoma kaip subrangove, pranešė 
„Mažeikių nafta". 

„Mažeikių naftos" a ts tovas 
spaudai Mindaugas Voldemaras kol 
kas negalėjo pasakyti, a r nelaimė įvy
ko remontuojant pernai spalį gaisro 
nuniokotą giluminio naftos per
dirbimo įrenginį, ar kitame gamyklos 
padalinyje. Jis pažadėjo visuomenę 
nedelsiant informuoti, paaiškėjus pa
pildomoms įvykio detalėms. „Mažeikių nafta' 
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Viktoras Muntianas. 
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

Nepavyko 
mėginimas 
atstatydinti 
Seimo vadovą 

Vilnius, gegužės 22 d. (BNS) — 
Dar nė nesuskaičiavus balsavimo dėl 
nepasitikėjimo Seimo pirmininku 
"Viktoru Muntianu biuletenių, tapo 
akivaizdu, jog iniciatyvos žlugo. 

Balsuojant dėl nepasitikėjimo V 
Muntianu, savo biuletenius į urną 
įmetė 53 parlamentarai, tuo tarpu 
norint atstatydinti Seimo pirminin
ką reikia ne mažiau kaip pusės — 71 
iš 141 — parlamentarų balsų. 

Už nepasitikėjimo Seimo pirmi
ninkui pareiškimą balsavo 29 Seimo 
nariai, 20 buvo prieš, 4 biuleteniai 
rasti sugadinti. 

Balsavime nedalyvavo valdan
čiosios frakcijos. 

Nepavykus atstatydinti Seimo 
pirmininko, bent jau iki sesijos pa
baigos dėl savo posto jis galės būti ra
mus — pagal Seimo statutą, parla
mentarai negali tos pačios sesijos 
metu reikalauti antrą kartą atleisti 
tą patį pareigūną. 
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SKAUTYBES KELIAS 
R e d a k t o r ė j .v.s . I r e n a Regienė 

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

Tel. 708-349-8432 Ei paštas: ausra67@sbcglobal.net 

Jaunos' še imos kviečia į stovyklą 
Rako stovykloje kiekvienais metais stovyklauja skautai ir skautės iš Auš

ros Vartu/Kernavės, Lituanicos ir Nerijos tuntu. Pastovyklėse leidžiama sto
vyklauti vaikams tik nuo aštuonerių metų. Jaunesni vaikai su tėvais gali sto
vyklauti Jaunu šeimų pastovyklėse. Tai yra gera proga jiems susipažinti su 
skautybės pagrindais. Tėveliai irgi gali sugrįžti prie skautavimo. 

Švenčiant 100 m. nuo skautybės pradžios jubiliejų, ŠIŲ metu Rako sto
vykla vadinsis „Pažadu, keliai". Nors bendra stovykla tęsiasi 14 dienu, šei
mos stovyklaus tik pirmqjq savaitę - liepos 22 d. - liepos 29 d. Tėvai gali 
pasirinkti, kiek dienu jie nori stovyklauti. Per didįjį savaitgalį suvažiuoja 
nemažai mažu skautuku su tėvais. 

Jaunos šeimos laikosi bendros stovyklos dienotvarkės bei veda savo 
programą, kuri yra pritaikyta vaikams nuo dvejų iki septynerių metų am
žiaus. Kiekviena šeima veda po vieną užsiėmimą ar iškylą stovyklos ribose. 

ŠIŲ metŲ Jaunu šeimŲ viršininkė yra j.v.s. f i l . Taiyda Chiapetta. Jei turite 
klausimŲ, kreipkitės į Taiydą Chiapetta tel.: 708-839-4438 arba ei. paštu: 
rt.chiapetta@comcast.net. Lauksime JŪSŲ Rako miškuose!! 

— 1 

Skautas Algirdas Reventas ruoštasi Sutvirtinimo sakramentui. Šia 
proga jis nutarė padėti Lietuvos vaikams. Mokykloje, tarp kaimynų ir 
pažįstamų, Algirdas surinko 495 dol. ir viską paaukojo „Vaiko vartai į 
mokslą" organizacijai. Džiaugiamės prasmingu, geru Algirdo darbeliu. 

Nuotraukoje iš kairės: Algirdas Reventas, Teresė Landsbergienė, Aud
ronė Pakštienė priežidiniečių labdaros stalo, 200? m. Vašingtono skau
tų Kaziuko mugėje. Miko Pakščio nuotr. 

Ramiojo Vandenyno rajono „Kunigaikštienės Gražinos" vyr. skaučių būrelis 
Per sėkmingus keturiasdešimt 

trejus gyvavimo metus vyr. skaučių 
būrelis palaipsniui išaugo į didelį bū-

v 

rį. Šiuo metu būrelyje yra keturias
dešimt aštuonios narės. Laikui bėgant, 
vis didėjo vyresnių sesių gretos, ku
rios ir toliau norėjo darbuotis lietuviš
kos skautybės veikloje, čia randančios 
gilią veiklos prasmę tarp savųjų. 

Paskutiniaisiais dvejais metais 
būrelis labai atjaunėjo. Būreliui va
dovauja jaunesnės, bet labai prityru
sios sesės, išaugusios mūsų rajono 
Palangos tunte. Netrukus į būrelį 
atėjo ir daugiau jų bendraamžių. Visų 
atėjusių atžalynas skautauja užim
damas išėjusių vadovavimo vietas. 

Gražiniečių būrelyje veikla yra 
savanoriška, vyrauja darnus tarpu
savio bendradarbiavimas ir sutari
mas. Būrelio veikla tęsiama, remian
tis Seserijos nustatytomis gairėmis. 
Būrelis pastoviai renkasi į sueigas, 
kurių metu aptaria įvairius pasiūly
mus bei sumanymus. Tradiciškai 
dalyvauja Kaziuko mugėje (pava
sarį), Lietuvių bendruomenės ruoši
amose Lietuvių dienose (rudenį). 
Kaziuko mugės metu turi savo sta
lus, ant kurių puikuojasi įvairūs 

rankdarbiai, skanėstai, galima pasi
vaišinti kava, pardavinėjami namuo
se kepti pyragai. Uždirbtais pinigais 
dosniai remia skautišką veiklą, sto
vyklavietę „Rambynas". Už skau
tiškos veiklos garsinimą remia lietu
viškas radijo valandėles, savo šv. 
Kazimiero parapiją, kuriai reikalinga 
skubi finansinė parama. Jau daug 
metų skautiškas jaunimas šioje para
pijoje randa prieglobstį ir pritarimą 
skautiškai veiklai ugdyti. 

Savo ugdymui gražinietės pasi
kviečia prelegentus. Praėjusiais me
tais buvo pakviesta Birutė Pociūnie
nė l.ac. kalbėti apie rytietišką medi
ciną. Gausiai susirinkusios gražinie
tės pajuto akupunktūros adatų po
veikį. Pripažinta, kad jos visai ne
skausmingos! 

Kasmet, gruodžio mėnesį, ruošia
mos kalėdinės sueigos, kuriose ben
drauja visų būrelio sesių artimieji. 
Paskutinė kalėdinė sueiga vyko pra
ėjusių 2006 m. gruodžio mėn. 9 d., 
skautininkų Audros ir Kęsto Reivydų 
namuose. Į sueigą buvo pakviesti sve
čiai iš rajono vadovybės. 

Kalėdinę sueigą pradedame prie 
žvakių šviesos. Tylos minute prisime

name būrelio mirusias seses ir visas 
tas, kurios dėl silpnos sveikatos jau 
negali sueigose dalyvauti. Uždegti 
prasmingai parinktas tris žvakes bu
vo pakviestas rajono vadas v. s. fil. 
Vytenis Vilkas. (Jam buvo paduotas 
tik vienas degtukas...) Prisiminti 
mirusias būrelio seses vyriausia am
žiumi gražinietė perskaitė jų vardus. 
Vėliau visos pasirašė kalėdinius svei
kinimus sergančioms būrelio sesėms. 
Iškilmingai sueigos daliai pasibaigus, 
visi pasidalino kalėdaičiais, atsiųstais 
iš šv. Kazimiero parapijos. Po to vi
sus viliojo vaišės — suneštinių ska
nių valgių stalas. Prie gražiai pa
dengtų stalų visi vaišinosi gardžiais 
patiekalais. 

Skaniai pavalgę, sugiedojome ka
lėdines giesmes, o po to vyko apdo
vanojimai. Prie puošnios kalėdinės 
eglutės buvo sudėtos gražiniečių su
neštos dovanos Shriner ligoninėje gy
domiems vaikams, atvažiavusiems iš 
įvairių kraštų, vienu laiku ir iš Lie
tuvos. Būrelio vadovės nuvežė į ligo
ninę trylika maišų, kuriuose buvo 
žaidimų, žaislų ir knygelių. 

Būreliui jau antrus metus vado
vauja keturios sesės: s. fil. Audra Rei-

vydienė, ps. Laima Balčienė, vyr. sk. 
Darija Zaliūnaitė Francesco ir vyr. 
sk. Laima Sturonaitė. Sueigos vyksta 
Gražiniečių privačiuose namuose. 
Nors sesės gyvena toli viena nuo ki
tos, bet prisirišimas prie skautybės 
nugali ir didžiausius nuotolius. 

v.s. Vanda Zelenienė 

I ink 
j o j e 

s m a i nusiteikusios ir fo tografo prajuokintos „Kunigaikštienės Gražinos" vvr. skaučių būrelio sesės Kal i fomi-
su savo vyrais ir svečiais kalėdinės sueigos metu. 2006 m. gruodžio 9 d. Brolio Mindaugo Petoko -JC*-
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KITU ŽVILGSNIU 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

KONCERTUOJANTYS BURTININKAI 
Minint Pergalės dieną Lietuvoje, 

vėl pasirodo garsusis Rusijos „dvasi
nis technologas", magas Kašpirovs-
kis. Jo atvykimas netyčia sutampa su 
Rusijos valdžios eskaluojamais brutu-
aliais įvykiais Estijoje. Ar tuodu 
reiškiniai kaip nors susiję ar ne? Kas 
galėtų paneigti, kad nesusiję... 

Kodėl „gerbiamas technologas" 
atvyksta tuo metu, kai kaimynų spe
cialioms tarnyboms nepavyko Lietu
voje įskelti jokios tautinės nesan
taikos? Čia eilinį kartą telieka atsi
dusti ir paklausti — o ką Lietuvoje 
veikia Lietuvos spec. tarnybos? Tur
būt privatizuoja butus ir tokiems 
niekams paprasčiausiai neturi laiko. 

Niekam nėra paslaptis, kad Ru
sijos spec. tarnybos gana glaudžiai 
bendradarbiauja su žmonėmis, turin
čiais ypatingų galių. Todėl, kad šie 
gali dirbti su rinkėjų „masėmis", jie 
nesunkiai sukuria pranašo, antžmo
gio, dievažmogio iliuziją. Jie naivųjį, 
emocijomis besivadovaujantį, rū
pesčių pagraužtą Lietuvos pilietį 
lengva ranka gali „dvasiškai perpro
gramuoti" kitai valstybei naudinga 
linkme. Daugelis tikriausiai dar pui
kiai atsimena itin savitą gruzinų 
kilmės technologę, kuri aktyviai su
dalyvavo (ir regis tebedalyvauja?) ap-
sitapšnojusiame Lietuvos politiniame 
gyvenime, net neslėpdama savo spec. 
išsilavinimo ir iki šiol išlikusių bi
čiuliškų kontaktų su aukšto lygio 
KGB pareigūnais. 

Neseniai vienas bičiulis atsitikti
nai pateko į populiarios rusų humo
ristų grupės koncertą Vilniuje ir iš 
ten išėjo pasibaisėjęs ir nustebęs — 

kaip tokius šovinistinius, Lietuvos 
Nepriklausomybę niekinančius kon
certus toleruoja Lietuvos valdžia? Si
tuacija ganėtinai paradoksali: išsila
vinę, pilietiški žmonės į tokius kon
certus nevaikšto, kadangi tai skirta 
„kitokiems" rinkėjams. Nevaikšto ir 
VSD pareigūnai ar žurnalistai. Tad 
niekas atvykstančiųjų „menininkų" 
ir nekontroliuoja, ir nesvarsto, ar 
reikalingi Lietuvai tokie koncertai, ar 
ne. Ir kokią misiją jie čia atlieka? 

Pabandykime įsivaizduoti at
virkščią situaciją. Lietuvos humo
ristų grupė nuvykusi į Rusiją paban
do šaipytis iš Rusijos valdžios, iš anti
demokratinės, autoritarinės tenykš
tės politinės sistemos. Tikriausiai 
labai greit tokia lietuvių grupė grįžtų 
namo ir ateity nebegautų vizų tokiai 
„antivalstybinei" veiklai. Arba pake
liui į namus dar keliems meteliams 
aplankytų kalėjime sėdintį M. Cho-
dorkovskį. 

Kita vertus, iš Rusijos galima ir 
mokytis — organizuojant Lietuvoje 
kitokio pobūdžio koncertus, kurie 
rinkėjų sąmonėje žadintų tai, kas 
naudinga mūsų valstybei, jos žmonių 
pilietinei savimonei. Kas ugdytų to
leranciją, dvasingumą, moralumą. 
Net įvairius dvasinius „šou" būtų ga
lima režisuoti šia linkme. Pavyzdžiui, 
organizuojant Jonines ar Mindaugo 
karūnavimo šventę galima nevengti 
ir lietuviškojo magiškojo paveldo: 
kupoliavimo, šventos giesmės tekan
čiai saulei pasveikinti sugiedojimo, 
apeigų su ugnimi, vandeniu, būgnais, 
vaikščiojimo per žarijas ir taip to
liau. 

ĮŠVENTINTAS SIBIRO LIUTERONŲ 
VYSKUPAS 

Įšventinimo akimirka. 

Gegužės 6 d. Taline Šv. Mergelės 
Marijos ev. liuteronų katedroje buvo 
įšventintas Sibiro evangelikų liute
ronų bažnyčios vyskupas Vsevolod 
Lytkin. Pirmojo šios savarankiškos 
ev. liuteronų bažnyčios vyskupo kon
sekracijai vadovavo Estijos ev. liute
ronų bažnyčios arkivyskupas Andrės 
Poder, jam asistavo Latvijos ev. liu
teronų bažnyčios arkivyskupas Janis 
Vanags, Lietuvos ev. liuteronų baž
nyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, 
Estijos ev. liuteronų vyskupas Einar 
Soone bei arkivyskupas emeritas Kū
no Pajula, dalyvavo Suomijos ev. liu
teronų bažnyčios arkivyskupo atsto
vas kun. Timo Rosąuist. 

Iškilmingose vyskupo įšventini
mo pamaldose dalyvavo gausus būrys 

Sibiro ev. liuteronų bažnyčios parapi
jiečių, svečių iš kitų valstybių liute
ronų bažnyčių. Lietuvai iškilmėse taip 
pat atstovavo kun.dr. Charles Evan-
son ir kun. dr. Darius Petkūnas. Svei
kinimą naujajam vyskupui atsiuntė 
Pasaulio liuteronų sąjungos gen. 
sekretorius kun. dr. Ishmael Noko. 

Po iškilmingų pamaldų sureng
tame priėmime Latvijos ev. liuteronų 
bažnyčios arkivyskupas J. Vanags pri
siminė, kad su dabartiniu Sibiro ev. 
liuteronų bažnyčios vyskupu susipa
žino prieš penkiolika metų Olandijo
je, kur dalyvavo Biblijos skaitymo 
draugijų atstovų susitikime. Tuomet 
nei J. Vanags, nei V Lytkin nė negal
vojo, kad vieną dieną abu taps vysku
pais. Nukelta f 11 psl. 

Popiežiaus 
viešnagė 
Brazilijoje 

SES. ONA MIKAILAITĖ 

Savo kelionės į Braziliją pradžioje, gegužės 9 d., skrisdamas lėktuvu 
virš šiaurės Afrikos, popiežius Benediktas XVI, būdamas 4,600 
mylių atstumu nuo San Paulo, surengė pirmą stambesnę jam po

piežiaujant spaudos konferenciją. Aštriai kalbėjo prieš abortus. Pasiekęs 
San Paulo miestą trečiadienį, po pietų, ten pat oro uoste trumpa pasveiki
no jį pasitikusius brazilus. 

Brazilija yra pati didžiausia lotynų Amerikos šalis. Pietų Amerikoje 
gyvena daugmaž pusė viso pasaulio katalikų. Šv. Tėvo vizito brazilai lau
kė, entuziastingai atvykusįjį sutiko net ir tie, kurie menkai domisi religi
ja. 

Kitą rytą Benediktas XVI susitiko su Brazilijos prezidentu Luiz Ina-
cio Luką de Silva, populiariai vadinamu „Lula". Lig šiol Vatikanas su 
Brazilijos valdžia nebuvo aptarę sutarties dėl Katalikų Bažnyčios statuso 
bei teisių šioje šalyje. Todėl tai buvo pagrindinė pokalbio tema. Vėliau 
popiežius susitiko su įvairių krikščionių bendrijų atstovais. Pietų metu 
vyko pokalbis su vyskupų konferencijos nariais — konferencijai priklauso 
266 vyskupai. 

Didelis Šv. Tėvo rūpestis yra dėl Brazilijos katalikų ruitrupėjimo: tūk
stančiai jų per pastaruosius dvidešimt metų ya įsijungę į protestantiškas 
sekmininkų bendrijas. Čia juos žavi gyvas giedojimas, artimas tarpusavio 
bendravimas, ypač gydymo pamaldos. Vyskupus popiežius ragino visoje 
šalyje sustiprinti evangelizaciją, kad tikintieji geriau pažintų savo tikėji
mą, nes visa tai, ką jie randa sekmininkų bendrijose, yra ir Katalikų Baž
nyčioje. 

Dar kita didelė Brazilijos katalikus skaldanti problema — tai „išlais
vinimo teologijos" įtaka dvasininkijai bei jos paplitimas tarp tikinčiųjų. J a 
persiėmę kunigai ir vienuoliai, siekdami padėti neturtingiesiems, įstringa 
komunistinėje ideologijoje ir nutolsta nuo Bažnyčios. Brazilijoje taip pat 
paplitęs narkotikų vartojimas, tad susitikęs su jaunimu Sv. Tėvas juos 
ragino saugotis ir kreipti savo žvilgsnį į teigiamus dalykus, nežaloti savo 
sveikatos ir gyvenimo. 

Penktadienis, gegužės 11 d., buvo itin iškilminga popiežiško vizito 
diena — Šv. Tėvas Brazilijai dovanojo čiagimį šventąjį. Campo de Marte 
aikštėje vyko vienuolio jėzuito Antonio de Sant'Ana Galvao (1739—1822) 
kanonizacijos iškilmės. Gimęs ir augęs San Paulo valstijoje, pamaldžioje 
vienuolikos vaikų šeimoje, A. de. Sant'Ana Galvao kunigu buvo įšventin
tas Rio de Janeiro mieste. Būdamas uolus apaštalas, jis visoje šalyje steigė 
vienuolynus ir brolijas, tarp jų ir Šviesos vienuolyną pačiame San Paulo 
mieste. A. de S. Galvao turėjo gydymo dovaną, tikintieji dar jam gyvam 
esant jį gerbė kaip šventą žmogų. 1998 m. popiežius Jonas Paulius II jį pa
skelbė palaimintuoju, nuo to laiko Šviesos vienuolyno archyvuose užrašyti 
8,027 per jo užtarimą įvykę gydymo stebuklai. Vatikanas oficialiai yra pri
pažinęs du stebuklus, įvykusius 1990 m. ir 1999 m. 

Gegužės 11d. popiežius Benediktas XVI San Paulo katedroje kalbėjo 
Brazilijos vyskupams. Gegužės 12 d. jis lankė narkomanų gydymo centrą. 
Vėliau susitiko su įvairių religinių bendrijų vadais iš kitų lotynų Amerikos 
kraštų bei Karibų salų. Šios ispaniškai kalbančios šalys kadaise buvo labai 
katalikiškos, tad popiežiui rūpėjo padrąsinti ir paskatinti jas. 

Paskutinę savo vizito dieną, gegužės 13 d., sekmadienį, Sv. Tėvas kon-
celebravo šv. Mišias su Lotynų Amerikos šalių bei Karibų salų vyskupais 
ir vėl vadovavo vyskupų konferencijos sesijai. Atsisveikinęs su Brazilija ir 
jos gyventojais, popiežius lėktuvu pakilo virš Atlanto skristi atgal į Romą. 

Kur bus kita popiežiaus kelionė? Popiežius yra gavęs kvietimą iš da
bartinio Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus Ban Kimoon apsilan
kyti Jungtinių tautų būstinėje New York ir jau davė savo sutikimą. Vis 
dėlto Vatikano žinių atstovai paneigė žinią, jog popiežius atvyksiąs į gene
ralinės asamblėjos atidarymą š.m. rugsėjo mėnesį. Kelionė į New York gali 
įvykti 2008 metais. 

Nuotraukos Charles Evanson. 
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 

VIENOS DIENOS 
{SPŪDŽIAI IŠ FLORIDOS 
LIETUVIŲ REGIONINIO 

SUVAŽIAVIMO 
ELVYRA VODOPALIENE 
v 

Seštadienj, 2007 m. gegužės 5 
dieną, pasitaikė proga kartu su St. 
Petersburg, FL apylinkės pirmininke 
Vida Meiluviene ir St. Petersburg, FL 
Kultūros būrelio pirmininke Angele 
Kamiene nuvykti į Fort Myers, kur 
tą dieną prasidėjo Floridos lietuvių 
regioninis suvažiavimas, suorgani
zuotas JAV LB Floridos pietvakarių 
apylinkės kartu su JAV LB Krašto 
valdyba. Iš tikrųjų, šis suvažiavimas 
vyko ir gegužės 6 dieną, deja, antrą 
dieną šiame suvažiavime negalėjome 
dalyvauti. Apie šį suvažiavimą buvo 
gana plačiai informuota. Balandžio 
17 dienos „Drauge" buvo išspausdin
ta visa suvažiavimo dienotvarkė, o 
balandžio 19 dieną Lietuvių Bend
ruomenės skyriuje, taip pat „Drau
ge", buvo galima, pasiskaityti Sigitos 
Simkuvienės-Rosen JAV LB KV vi
cepirmininkės straipsnį apie ruošia
mus regioninius suvažiavimus, kurių 
vienas jau buvo įvykęs Hartford, CT. 
Taip pat buvo paruoštas gražus kvie
timas visiems Floridos lietuviams 
atvažiuoti į suvažiavimą ir aktyviai 
jame dalyvauti. Kvietime atsispindėjo 
suvažiavimo tikslai, Juk seniai lai
kas įvairių kartų lietuviams pasi
kalbėti dalykiškai ir iš širdies: aptar
ti rūpimus klausimus, išsiaiškinti 
problemas, pasidalinti patirtimi, pa
teikti pasiūlymus ir pageidavimus, 
numatyti ateities planus". 

Atvykus į nurodytą vietą buvom 
sutiktos energija trykštančios Fort 
Myers Lietuvių Bendruomenės pir
mininkės Danutės Balčiūnienės, kuri 
kartu su savo komitetu suruošė šį 
suvažiavimą. Užsimokėjus registra
cijos mokestį, gavus aplanką su die
notvarke ir kita informacija, belau

kiant dalyvių iš kitų vietovių, buvo 
galima pasivaišinti sumuštiniais, 
mišraine, kava ir kitais skanumynais, 
o vėliau net šiltu pyragu. 

Prieš pradedant suvažiavimą, or
ganizacinis komitetas, lydimas gita
ros, padainavo melodingą ir patrio
tinę dainą, „kad ir kur beišvažiuotu-
mėm... mūsų žemė, brangi Lietuva..." 

Oficialus suvažiavimas prasidėjo 
su Lietuvos himnu. Suvažiavimą ve
dė Danutė Balčiūnienė kartu su Sigi
ta Simkuviene-Rosen. 

Kiekvienas dalyvis buvo prašo
mas prisistatyti ir pasakyti, kodėl 
jam čia yra svarbu dalyvauti. Buvo 
įdomu klausytis, kaip nauji lietuvių 
emigrantai, jaunos moterys ir vyrai 
— suvažiavimo dalyviai, sakė, kad jų 
tikslas yra išlaikyti lietuvybę, kalbą 
ir kultūrą jų gyvenvietėse. Dalyviai 
buvo atvykę iš Palm Beach, West 
Palm Beach, St. Petersburg, Floridos 
pietvakarių ir Atlantos, Georgia. Du 
jauni atstovai iš Atlantos buvo labai 
šiltai sutikti, visiems dalyviams 
paplojant. 

Suvažiavusius dalyvius pasveiki
no Fort Myers Lietuvių Bendruo
menės pirmininkė Danutė Balčiūnie
nė, St. Petersburg Lietuvių Bendruo
menės pirmininkė Vida Meiluviene. 
Angelė Kamiene perskaitė Floridos 
vakarų garbės konsulo Algimanto 
Karnavičiaus sveikinimą. Sigutė Sim-
kuvienė-Rosen JAV LB Krašto valdy
bos vardu pasveikino suvažiavusius 
dalyvius. 

Toliau vyko apylinkių atstovų 
pasisakymai. Kadangi tai nebuvo ofi
cialus Floridos apygardos suvažiavi
mas, tai ir pasisakymai buvo laisves
nės formos: pasidalinta informacija, 
rūpesčiais, o daugiausia kalbėta, kaip 
įtraukti į veiklą naujai atvykusius. 

„Ąžuoliuko" lituanistinės mokyklos mokiniai suvaidino spektakli „Links
mieji paršiukai". Pirmoje eilėje (iš kairės): Gabrielė Gedvilaitė ir Nojus 
Bartkevičius. Antroje eilėje (iš kairės): Dorotėja Bubulytė, Urtė Izdona-
vičiūtė ir Teodoras Bubulis. Trečioje eilėje (iš kairės): Karolis Bulota, Ed
vardas Turtle ir Skirmantas Balčiūnas. 

Buvo raginama surasti nors vieną 
veiklų žmogų — „lyderį", kuris pa
trauktų kitus. Floridos apygardos 
pirmininkas Kęstutis Miklas iš Palm 
Beach teigė, kad apylinkė veikia stip
riai, tačiau, deja, jie niekaip negali 
išrinkti naujos valdybos. Jis taip pat 
pasidalino lėšų telkimo sunkumais. 
St. Petersburg LB pirmininkė Vida 
Meiluviene trumpai papasakojo apie 
St. Petersburg LB veiklą. Ji teigė, 
kad sąrašuose yra apie 250 narių. Pa
sidžiaugė, kad veikia Lietuvių klubas, 
kuriame vyksta įvairi veikla, tačiau 
tuo pačiu priminė, kad beveik visi 
nariai yra „žilagalviai" ir pensinin
kai. Buvo įdomu klausytis Danutės 
Balčiūnienės pietvakarių Floridos 
(Fort Myers, Cape Coral, Naples) LB 
pirmininkės pranešimo. Ji papasako
jo, kaip ji su dukra Inga Balčiūniene 
telefonu ir per internetą pradėjo ra
ginti įsitraukti asmenis bei susijungti 
„kažką daryti". Teigė, kad trūko 
informacijos, bet dr. Elonos Vaiš-
nienės dėka, reikalinga informacija 
buvo suteikta. Taip iš tokios kelių 
žmonių grupelės išaugo Fort Myers 
Lietuvių Bendruomenė, kartu buvo 
įkurta lituanistinė mokykla .Ąžuo
liukas". Kaip visuomet, buvo miela 
klausytis ir St. Petersburg lietuvių 
kultūros būrelio pirmininkės, buvu
sios ilgametės Lietuvių klubo pirmi
ninkės Angelės Karnienės praneši
mo. Jos buvo paprašyta kalbėti apie 
St. Petersburg Lietuvių klubo veiklą. 
Ji savo išsamų, įdomų ir labai gerai 
paruoštą pranešimą perskaitė. Savo 
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pranešimo pradžioje įpynė ir istoriją, 
kalbėjo apie išeivijos emigrantų pa
galbą Lietuvai atgaunant laisvę. 
Paminėjo, kad ir pirmoji emigrantų 
banga skyrėsi nuo antrosios, tačiau 
tikslai buvo panašūs — „dėti tvirtus 
lietuvybės išlaikymo pamatus ir sta
tyti nesugriaunamas lietuvybės išlai
kymo pilis išeivijos ateities kartoms. 
Čia ir yra priežastis, dėl kurios mes ir 
šiandien čia susirinkome". Taip pat ji 
papasakojo ir St. Petersburg Lietuvių 
klubo įkūrimo istoriją, kai 1961 m. 
keturiasdešimt „Dailės" choro narių 
įsteigė St. Petersburg Lietuvių klubą. 
Statybai buvo surinkta 40,000 dol. Ji 
teigė, kad tais laikais tai buvo milži
niška suma ir visa tai buvo atlikta 
pirmosios bangos imigrantų. 

A Kamiene paminėjo, kad visos 
organizacijos gali naudotis šiuo klubu 
ir apgailestavo, kad naujieji emi
grantai neprisideda prie klubo veik
los ir nesijungia į klubo narių gretas. 
Tačiau visi yra labai laukiami. Savo 
pranešimą baigė, teigdama, kad 
„mes, antroji išeivijos banga, supran
tame, kad amžiaus skirtumas ir gy
venimo patirties ir išgyvenimų skir
tumai gal ir skiria mus, bet laukiame, 
kada naujoji trečioji banga pati pra
dės tarp savęs organizuotis ir, kaip 
daugelis organizacijų praeityje, ateis 
po mūsų stogu tęsti lietuvišką veiklą 
bei stiprios išeivijos tradiciją". 

Po Angelės Karnienės kalbos bu
vo pertrauka, kurios metu pasirodė 
„Ąžuoliuko" lituanistinės mokyklos 
mokiniai, vaidinę „Linksmuosius 
paršiukus". Miegalį paršiuką vaidino 
Urtė Izdonavičiūtė, vilkus: Karolis 
Bulota ir Teodoras Bubulis. Fėja buvo 
Dorotėja Bubulytė, o pats jau
niausias vaidintojas, Fėjos padėjėjas, 
buvo Nojus Bartkevičius. Protingas 
paršiukas buvo Skirmantas Balčiū
nas, o ketvirtas paršiukas — Edvar
das Turtle. Visi aktoriai gražia lietu
viška kalba puikiai atliko savo vaid
menis ir dalyvių buvo įvertinti ploji
mais. Šiame suvažiavime dalyvavo ne 
tik atstovai, bet ir visas jaunimas — 
nuo lopšelio amžiaus, ir, kaip Danutė 
Balčiūnienė, pareiškė — „tai mūsų 
jauni vyrukai — kunigaikščiai". Po 
vaidinimo buvome pavaišinti šiltu 
pyragu. 

Antroje šios dienos suvažiavimo 
dalyje buvo kalbama apie lituanis
tines mokyklas. Jūratė Barkauskaitė-
Mester kalbėjo apie „Saulės kranto" 
lituanistinę mokyklą West Palm 
Beach. Ji teigė, kad didžiausias rū
pestis yra nepaprastai brangi vienos 
dienos nuoma. Yra 11 vaikų nuo 4 iki 
12 metų amžiaus. Kartais sunku su
derinti tėvų ir mokytojų norus kokią 
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programą vaikams paruošti — guo
dėsi pranešėja. Inga Balčiūnienė, 
„Ąžuoliuko" lituanistinės mokyklos 
vedėja, sakė, kad šią mokyklėlę pra
dėjo parke, žaisdama įvairius žaidi
mus. Ji teigė, kad turėjo 18 vaikų, o 
dabar liko tik 10, nes daug tėvų 
nenori vaikų vežti į mokyklą arba yra 
finansiškai nepajėgūs. Ji paminėjo ir 
mokyklos mokestį bei mokytojų al
gas. Su entuziazmu pranešė, kad or
ganizuoja ir vasaros vaikų stovyklą, 
kuri įvyks birželio 10-17 dienomis. 
Atlantos, Georgia atstovė teigė, kad į 
lituanistinę mokyklą dėl sunkumų 
mokiniai renkasi tik kas antrą sa

vaitę. Atlantoje šiuo metu Lietuvių 
Bendruomenei priklauso 350 narių. 

Išgirdome pranešimus ir iš jauni
mo veiklos. Kalbėjo Jolita Droman-
taitė iš West Palm Beach ir Gitana 
Galvanauskaitė iš Floridos pietvaka
rių. Kiekvienam dalyviui buvo įteik
tas kompiuteriu atspausdintų nuo
traukų albumas. Šiame albume buvo 
įdomu matyti jaunimą ne tik karštoje 
Floridos saulėje ir gamtoje, bet ir 
jiems slidinėjant, čiuožiant, lankant 
muziejus ir kitas įdomias vietas, taip 
pat organizuojant įvairias vakarones. 

Dar daug buvo diskutuojama 
įvairiomis temomis. Išgirdome, kad 

JUBILIEJINIO GIMTADIENIO PROGA 
SVEIKINAME 

ELENĄ DAMBRIŪNIENĘ 
Miela močiute, dėkojame Tau, kad mus 

myli, lankai ir globoji, dėkojame Dievui, 
kad jis mums Tave laiko sveika. Kartų su 
tėveliais sveikiname Tave ir linkime Tau 
geros sveikatos, neišsenkančios energijos 
ir puikios nuotaikos. 

Lina ir Daina Šmitaitės 
(Hiutenfeldas, Vokietija) 

w Irena ir Maria Dambriūnaitės 
(Niujorkas) 
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Pranešimu klausosi (iš dešinės): dr. Elona Vaišnienė. Danutė Balčiūnienė ir 
Sigita Šimkuvienė-Rosen. 

Palm Beach nori rudenį suruošti ren
ginį „Minčių turgus", o kitais metais 
— „Lietuvos pristatymą amerikie
čiams". Angelė Kamiene siūlė su
ruošti Lietuvių dienas. St. Peters-
burg lietuviai tikrai padėtų. Suži
nojome, kad susikūrė naujas ansamb
lis „Dainelė", todėl Floridai bus 
atstovaujama ir Dainų šventėje. Taip 
pat, kad kuriasi ir teatro grupė. Fort 
Myers „Ąžuoliuko" mokyklai reikia 
grožinės literatūros lietuvių kalba. 
Angelė Kamiene prižadėjo susisiekti 
su St. Petersburg klube veikiančia 
biblioteka ir gauti prašomų knygų. 

Diskusijose ir pasisakymuose 

buvo jaučiama labai daug entuziazmo 
ir jaunatviškos energijos, o suvažiavi
mo organizacinis komitetas labai 
skrupulingai rūpinosi, kad šis suva
žiavimas būtų sėkmingas. Čia apra
šiau tik pirmos dienps įspūdžius, bu
vo nepaprastai miela, nors ir vieną 
dieną dalyvauti šiame suvažiavime, 
kuris turbūt yra istorinis Floridos 
lietuvių gyvenime. Pirmą karą buvo 
įrodyta, kad naujieji ateiviai veikia, 
organizuojasi ir kad jiems rūpi iš
laikyti lietuvybę, kultūrą, savus pa
pročius ir perduoti tai savo vaikams 
šioje svetingoje Amerikos žemėje. 
Sveikiname visus dalyvius! 

Per akmens metimo atstumą, pakalnėje, yra 
gausaus šalto vandens šaltinis. Krikščionys arabai 
pasakoja, kad pirmas jį atradęs palaimintasis Jo
bas. Kairėje pusėje parodė jo namų griuvėsius. Tą 
dalyką teišaiškina teologai, nes kai kurie iš jų rašo, 
kadyJobas negyvenęs Šventojoje Žemėje. 

Cia radome du šimtus arabų raitelių. Jie buvo 
atsiskyrę nuo buvusių Emause, nes negalėjo 

susitarti su tuose kaimuose gyvenančiais turkais. 
Šie nenorėjo arabams mokėti mokesčio, kokio jie, 
kaip anksčiau parašyta, reikalavo iš turkų kaimų. 
Tą pačią dieną nužudė keletą turkų kaimiečių. 

Artinosi naktis, todėl turėjome tenai, toje ap
leistoje bažnyčioje, nakvoti. Mūsų etiopas Sabadi-
nas, kuris, kaip sakyta, buvo atvykęs su savo kara-
muzanu mūsų išvežti, nepasitikėdamas arabais, su 
vienu ypač gražaus ūgio, dailiu, elegantišku jų vy
resniuoju susitarė, kad per naktį pabudėtų prie 
mūsų. Tarėsi ilgai ir savotiškai. Sabadinas padavė 
jam keletą maidinų, tas žemėn numetė. Pakėlęs 
nuo žemės, Sabadinas jam vėl juos įspraudė. Taip 
daugiau kaip dešimt kartų vis vienas išmetė, kitas 
pakėlė. Pagaliau Sabadinas jam pridėjo duonos 
kepaliuką, du virtus kiaušinius ir keptą vištą. Tą 
gavęs, nurimo, tik labai gražiai prašė vyno, nuo ku
rio barbarai negali susilaikyti, nors ir mirti rei
kėtų. Bet tada mes patys nedaug jo teturėjome. 
Taip galų gale jisai su dvidešimčia kareivių, susto
ję aplink mus, visą naktį ištikimai budėjo. 

Liepos dešimtos dienos rytą, ką tik pradėjus 
švisti, nuo ten pusantros mylios nukeliavę, susidū
rėme su arabais, kurie varėsi pro šalį didelę kupra
nugarių bandą. Tarp tų arabų vienas buvo priešas 
mūsų etiopas iš Ramos, iš kurio buvome išsinuo
moję mulus. Taigi susitikę ėmė vieni į kitus strėles 
laidyti. Kelis sužeidė: mūsiškiui kliudė ranką, vie
nam priešui peršovė vidurius, ir jis turbūt mirė. Pa
klausiau, ar nebaus tą, kuris peršovė. Atsakė: „Nie
ko nereiškia, jei mirs sužeistas, nes kas nori, gali 
atsakydamas nušauti žudiką ir nebus nubaustas". 

Perlipę per kalnų viršūnes, nusileidome į labai 
didelį slėnį. Čia už dviejų mylių pasirodė Rama. 
Kairėje pusėje kalne kyšojo griuvėsiai tvirtovės, 
kurią vadino Gerojo plėšiko pilimi: tai esanti tėviš
kė to plėšiko, kuris buvo nukryžiuotas Golgotoje 
Kristaus dešinėje. Pačioje lygumoje, netoli nuo ke
lio, dešinėje, stovėjo neblogai išsilaikiusi bažnyčia, 
vadinama Makabėjų bažnyčia. Sako, jog jie esą toje 

KELIONE ] JERUZALĘ 
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m. m 
vietoje palaidoti. 

Apie vidudienį atvykome į Ramą. Steponas 
Ragūzietis ją laiko Arimatėja, tėviške to Juozapo, 
kuris, nuėmęs nuo kryžiaus Kristų, palaidojo. Ma
tyt, jog kadaise tai buvęs didelis ir gražus miestas, 
dabar visai išgriautas. Gyventojai — labai nedori 
etiopai, didžiausių krikščionių priešai. Pasukome į 
sugriuvusį vienuolyną, kuriame paprastai apsistoja 
piligrimai. Čia yra keturios koplyčios: viena Niko
demo, kuris naktį buvo atėjęs pas Kristų, o paskui, 
su Juozapu kvepalais ištepę, palaidojo jo kūną. Pa
sakoja, kad jis, tapęs Kristaus mokiniu, šioje vieto
je gyvenęs, iš medžio išdrožęs Nukryžiuotojo Kris
taus atvaizdą, kuris dabar labai pamaldžiai laiko
mas Italijoje, Lukos miesto katedros bažnyčioje. 
Steponas Ragūzietis savo knygoje daugiau rašo 
apie tą dalyką. 

Naktį etiopai norėjo mus užpulti. Bet pabandę, 
pamatę mūsų budinčius, pasitraukė. Šitas 

kelias pavojingas piligrimams. Tenai radome keletą 
sargybinių. Tarp jų buvo vienas nedoras piktadarys 
Mahometas, kuris buvo su mumis atvykęs iš Tri
polio. Nuėjęs pas prefektą, ėmė jį įkalbinėti, kad 
mus sulaikytų, nes mes nesą tokie vargšai, kaip 
atrodą, ir daug pinigų turį. Jeigu mūsų etiopas Sa
badinas nebūtų sutrukdęs, be abejo, būtume turėję 
daug sunkumų. Bet mes prefektui davėme dešimt 
cekchinų, tai jisai prie to sargybinio, kurį gavome 
Jeruzalėje, dar pridėjo antrą. 

Liepos vienuoliktos dienos rytą rengiantis 
išvykti, sargybinis iš Jeruzalės atsisakė mus toliau 
lydėti, norėdamas, kad jam kiek primokėtume. 
Nors kadžio akivaizdoje buvome su juo susitarę, 
kad, gavęs keturis cekchinus, palydėtų mus iki 
Haifos (Joppen), tačiau turkų papročiu visada kelti 
sutarčių kainas (tą patyrėme ir visais kitais atve
jais) jis jokiu būdu nenorėjo toliau vykti, kol mes 
jam nepridėsime porą cekchinų už tas dvi mylias 

nuo Ramos iki Haifos. Ramoje duotasis sargybinis 
visai nenorėjo mūsų lydėti, jeigu su mumis neis 
tasai pirmasis. Teko mums su jais iš naujo tartis, 
daugiausiai dėl tos piežasties, kad tasai nedorasis 
sargybinis Mahometas su kitais savo bendrininkais 
buvo nutarę kelyje su mumis susidoroti. Apie tai 
mus įspėjo mūsų Sabadinas. Ilgai derėjęsi, pagaliau 
davėme jiems pinigų. Lengvai švaistyti pinigus čia 
ypač pavojinga. Kas dosniau pinigų duoda, tam tur
kai, tikėdamiesi pasipelnysią, juo didesnes spen
džia pinkles. 

Pagaliau rytą gana patogiu keliu atvykome į 
Haifą. Tas miestas išgarsintas „Apaštalų dar

buose". Mat čia šv. Petras prikalė mirusią mergaitę 
Tabitą (Ap. d., 9), o šimtininkas Kornelijus čia 
siuntė savo tarnus iš Cezarėjos pakviesti šv. Petrą. 

Kadaise šis miestas buvo įkurtas kalne, dabar 
visas išgriuvęs, likęs tik vienas bokštas, kuriame 
būna sargybiniai. Prie jūros yra keletas senų na
mų, į kuriuos ir nuvykome. Čia uoste radome mūsų 
Sabadino karamuzaną. Tas uostas ankštas, tik 
nedideli laivai telpa. Nors ir patogus buvo vėjas tą 
pačią dieną negalėjome išplaukti, nes Lidoje (apie 
ją rašoma „Apaštalų darbuose", ir mes išvykdami 
iš Ramos matėme ją dešinėje) buvo turkai, kurie 
krato piligrimų daiktus, žiūri, ar neišveža kokių 
prekių. Dėl to išplaukimą teko atidėti rytdienai. 
Rytą atplaukė du mažesni laivai, kurie iš Kairo 
Nilu buvo atvykę į Damjetą, o iš Demjetos jūra į 
Haifą. Antrajame iš jų buvo trys italai, vienas 
vyskupas su dviem tarnais ir du vienuoliai pran
ciškonai, vykstą į Jeruzalę. 

Vyskupas nuo mūsų slėpė savo vardą, nes bijo
jo, kad neiškiltų aikštėn, jog anksčiau jis jau buvo 
lankęsis Jeruzalėje ir iš ten jau buvo apkeliavęs 
Sinajaus kalną ir Egiptą. Jis išsinuomojo mulus į 
Ramą. Ten turėjo laukti iš Gazos į Damaską vyk
stančio karavano, kad iš Damasko galėtų vykti į 
Alepą arba Apamėją, o iš ten sausumos keliu — į 
Konstantinopolį. Jam kraustant iš laivo savo daik
tus, iš Lidos atėjo turkai patikrinti mūsų daiktų. 
Kadangi vyskupas skubėjo išvykti į Ramą, tai pir
miausiai jie patikrino jo nešulius. Juose rado labai 
gražių iš Egipto atsivežtų daiktų. Tarp jų buvo 
dėžutė raštams, meniškai padaryta iš perlinių 
kriauklių, su skyreliais iš dramblio kaulo. Buvo iš 
įvairių rūšių akmenų padarytų indelių. 

Bus daugiau. 
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University of Illinois pastato fragmentas. 

Lietuvis nuteistas 18 metu 
kalėjimo 

22 metų lietuvis Mantas Matulis, 
Cook apygardos teisėjo buvo nuteis
tas 18 metų kalėjimo už antrojo laips
nio žmogžudystę. Tokia bausmė jam 
buvo paskirta už dalyvavimą 2005 
metų vasarą įvykusiose muštynėse 
netoli University of Illinois at Chi-
cago (UIC), per kurias buvo mirtinai 
sužalotas UIC studentas Tombolas 
Malikas. 

Teisėjas Stanley Sacksas atmetė 
M. Matulio atsiprašymą kaip nenuo
širdu, o pakartotiną pasiaiškinimą, 
neva jis stengėsi padėti primuštam 
vaikinui — „melagingu" ir „įžei
džiančiu". 

„M. Matulis parodė beširdišką 
abejingumą žmogaus gyvybei. <...> 
Jis paliko jaunuolį mirčiai akmenimis 
grįstame akligatvyje. Jis neturi jokios 
pagarbos žmogaus gyvybei", — skelb
damas nuosprendį sakė teisėjas. 

Didžiausia bausmė, kurią galėjo 
gauti M. Matulis už antrojo laipsnio 
žmogžudystę, buvo 20 metų kalėjimo. 
Lietuvį kaltu pripažinusi prisieku
siųjų kolegija atmetė kaltinimą pir
mojo laipsnio žmogžudyste, kurio iš 
pradžių siekė prokurorai. 

Pirmojo laipsnio žmogžudyste iš 
pat pradžių apkaltintas nužudytąjį T. 
Malikąjo paties dviračio spyna mušęs 
M. Matulio bendrininkas M. Haffaras 
buvo išleistas iš kalėjimo už 900 000 
dolerių užstatą ir iki šiol slapstosi 
nuo teisingumo. Pareigūnai įtaria, 
kad iš Sirijos kilęs M. Haffaras, kurio 
tėvas dirbo gydytoju, vos išėjęs į lai
svę, pabėgo į Siriją. 

Greitkeliuose pažeidėjus 
gaudys kameros 

Vykdant neseniai priimtą įsta
tymą, nuo liepos mėnesio Ilinojaus 
valstijos greitkeliuose bus pradėdos 
naudoti vaizdo kameros, skirtos tai

syklių nesilaikantiems vairuotojams 
sudrausminti. Kameros stebės ir už
fiksuos vairuotojų veidus bei jų auto
mobilių numerius tose vietose, kur 
greitis ribojamas iki 45 mph dėl kelio 
darbų. 

Pirmą kartą įkliuvę greičio mė
gėjai savo pašto dėžutėse ras 375 do
lerių baudos kvitą. Nusižengusieji 
antrą kartą privalės sumokėti 1,000 
dolerių baudą ir iš jų 90 dienų bus 
atimtas vairuotojo pažymėjimas. Ka
merų užfiksuoti pažeidėjai taip pat 
gaus ir baudos taškų, kurie leis drau
dimo bendrovėms pakelti mėnesines 
vairuotojų įmokas už draudimą. 

Neįgaliųjų vietas užimantys 
asmenys bus baudžiami 

griežčiau 

Ilinojaus valstijos sekretorius 
Jessy White'as pristatė įstatymo pro
jektą, kuriame siūloma daug griež
čiau bausti asmenis, neteisėtai nau
dojančius neįgaliesiems skirtus ženk-
lus-korteles ar specialius automobilių 
numerius. „Tiesiog neįtikėtina, kad 
fiziškai sveiki žmonės nuolatos ne
teisėtai naudojasi šia svarbia progra
ma, pagal kurią tam tikros automobi
lių statymo vietos numatytos neįga
liesiems", — piktinosi J. White'as. 
Valsijos sekretoriaus pasiūlymas 
griežčiau bausti pažeidėjus jau su
laukė pritarimo Ilinojaus Senate. 
Kad projektas taptų įstatymu dar rei
kia Atstovų rūmų pritarimo. 

Pagal J. White'o pasiūlymą, vai
ruotojai, kurie neteisėtai naudosis 
neįgaliems skirtomis automobilių 
statymo vietomis už antrą pažeidimą 
bus nubausti 750 dolerių bauda, už 
trečią ir vėlesnius pažeidimus — 
1,000 dolerių. 

Palikti automobilį neįgaliesiems 
skirtose vietose galima tik tada, kai 
kartu važiuoja asmuo, kuriam prik
lauso mašinos statymo privilegijos. 

v 

Benzinas Čikagoje — 
brangiausias 

Lundberg Survey sociologinės 
apklausos duomenimis šiuo metu vi
dutiniškai 3.59 dolerio už galoną kai
nuojantis benzinas Čikagoje yra 
brangiausias; 

Lundberg Survey tokios išvados 
priėjo apklaususi 7,000 degalinių vi
sose JAV Bendras šalies vidurkis — 
3.18 dolerio už galoną. 

Tuo tarpu AAA atstovės Nicole 
Niemi teigimu, realiai benzinas ne
būtinai yra brangiausias Čikagoje, 
nors šiame mieste jis neabejotinai yra 
vienas brangiausių. Pasak N. Niemi, 
Lundberg Survey naudoja kitokią 
skaičiavimo metodiką nei kai kurios 
kitos sociologines apklausas atliekan
čios firmos. 

Tačiau ir vėlgi — vidurkis visuo
met liks vidurkiu. Pirmadienio rytą 
viena degalinė Čikagos šiaurinėje da
lyje reklamavo „pigų" benziną už 
3.85 dolerio. Tad vienas dalykas, dėl 
kurio nesiginčija niekas: benzino kai
nos ir toliau kyla. 

Pavogtas Rembrandto darbas 

Sekmadienio popietę iš Michigan 
Ave. esančios „Hilligoss Gallery" su 
iki šiol nenustatyti pagrobėjai pavogė 
370 metų senumo Rembrandto ofortą 
„Adomas ir Ieva". Vienas iš pagro
bėjų, liudininkų teigimu, atrodė pa
našiai kaip Mike'as Ditka, tik žemes
nis. Jo bendrininkė — maždaug 40-
ies metų moteris šviesiais plaukais. 

Vienas iš galerijos išėjimų veda į 
greta esantį parduotuvių kompleksą 
— „VVestfield North Bridge Mali". 

Manoma, kad galerijos prieangy
je kabėjusį ofortą pora žaibiškai nu
sikabino ir paspruko ištirpdama par
duotuvės lankytojų minioje. Policija 
tikisi surinkti daugiau informacijos 
peržiūrėjusi saugos kamerų įrašus. 

Statybose trūksta medžiagų 
Vilnius, gegužės 22 d. (BNS) — 

Lietuvoje stinga kone visų statybinių 
medžiagų: cemento ir jo gaminių, ter-
moizoliacinių medžiagų, keramziti-
nių blokelių, plytų. 

Rasti statybinių medžiagų tiekė
jų statybos bendrovės prašo Lietuvos 
atstovybių užsienyje, o prie gaminto
jų rikiuojasi į gyvą eilę, rašo „Lie
tuvos žinios". 

„Nebūna savaitės, kad mūsų ne
pasiektų statybos įmonių prašymai 
rasti statybines medžiagas gaminan

čių partnerių", — sakė Lietuvos ko
mercijos atašė Lenkijoje Vyta Vinčie
nė. 

Pasak jos, ieškoma cemento, ply
tų, net langų elementų gamintojų. 
Tiesa, tokių pageidavimų sulaukiama 
tiek iš Lietuvos, tiek iš Lenkijos sta
tybos bendrovių. Pastarųjų dar dau
giau kreipiasi pagalbos nei lietuvių. 

Statybinių medžiagų gamintojų 
ieško ne tik statybos bendrovės, bet 
ir tarpininkai, nes tikisi uždirbti tiek
dami statybininkams produkciją. 

„Financial Times" citavo C. Kirkilą 
Atkelta iš 1 psl. 
daugiau laiko Ignalinos atominės 
elektrinės uždarymui, nes, kitu atve
ju Lietuva taps dar labiau priklauso
ma nuo energijos tiekimo iš Rusijos. 

„Mums kelia nerimą Rusijos 
energetikos sektoriaus monopolizaci-
ja, kurios vertikalė yra gavybos, ga
mybos, transportavimo, pardavimo ir 
tranzito srityse", — konferencijoje 
teigė premjeras. 

Tarptautinis dienraštis iliustra
vo Lietuvos premjero žodžius pasta
rojo meto Rusijos diplomatijos lai
mėjimais, sustiprinančiais jos įtaką 
Europai. Pasak jo, Kremlius patvirti
no vamzdynų bendrovės „Transneft" 
planus statyti 1 mln. barelių talpos 
naftotiekį per Rusijos teritoriją į naf

tos terminalą Primorske. Anot anali
tikų, naujasis projektas suteiks Ru
sijai galimybę bet kada stabdyti naf
tos tiekimą naftotiekiu „Družba" 
(„Draugystė") Lenkijai, Vengrijai, 
Slovakijai, Čekijai ir Vokietijai. 

Dėl „Družbos" naftotiekio atša
koje įvykusios avarijos Lietuvos naf
tos perdirbimo gamykla Mažeikiuose 
naftos žaliavos nebegauna nuo pra
ėjusių metų liepos. 

Neseniai Rusija, Turkmėnija ir 
Kazachstanas sutarė padidinti naftos 
tiekimą iš Centrinės Azijos per Ru
siją. Tai buvo smūgis Vakarų vyriau
sybėms, siekusioms sutarti dėl alter
natyvių naftos ir dujų transportavi
mo kelių statymo Kaspijos jūros dug
nu aplenkiant Rusiją. 

Ž. Ilgauskas nesustabdė R. Wallace'o. EPA/ELTA nuotr. 

Ž. Ilgauskas neišgelbėjo „Cavaliers / / 

Klivlendas, gegužės 22 d. (BNS) 
— Žydrūnas Ilgauskas pirmosiose 
NBA Rytų konferencijos finalo rung
tynėse buvo naudingiausias žaidėjas 
savo komandoje, tačiau Klivlendo 
„Cavaliers" išvykoje rezultatu 76:79 
nusileido Detroito „Pistons" koman
dai ir serijoje iki 4 pergalių pralaimi 
0-1. 

Ž. Ilgauskas pelnė 22 taškus ir 
atkovojo 13 atšokusių kamuolių, ta
čiau geležinės „Pistons" gynybos 

gniaužtai viso susitikimo metu dusi
no Klivlendo komandos geriausiąjį 
žaidėją LeBroną Jamesą, kuris tepel
nė 10 taškų, pasiekdamas karjeros 
atkrintamųjų varžybų rezultatyvumo 
antirekordą. 

Lemiamos atakos metu prie 
krepšio prasiveržęs puolėjas nesiryžo 
mesti pats ir pasirinko perdavimą į 
aikštės kraštą ekipos draugui Do-
nyellui Marshallui, tačiau šio tolimas 
metimas skriejo pro šalį. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFF| Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

B. Richardsonas sieks prezidento posto 

Billas Richardsonas. 

Los Andželas, gegužės 22 d. 
(AFP/BNS) — Buvęs JAV ambasado
rius Billas Richardsonas oficialiai pri
sidėjo prie nemažo būrio demokratų, 
siekiančių tapti partijos kandidatu j 
šalies prezidentus, ir žadėjo atkurti 
Amerikos reputaciją užsienyje bei už
baigti chaosą Irake. 

59 metų New Mexico gubernato
rius, kuris siekia tapti pirmuoju iš 
Lotynų Amerikos kilusiu JAV prezi
dentu, dar prieš keturis mėnesius sa
kė, kad sieks tapti Demokratų parti
jos kandidatu 2008 metų rinkimuose. 

Buvęs JAV ambasadorius Jungti
nėse Tautose (JT), kuris valdant Bil-
lui Clintonui buvo energetikos sekre
torius, per spaudos konferenciją Los 
Andžele patvirtino, kad bus aštunta
sis pretendentas į partijos kandidato 
statusą. 

B. Richardsonas, kurio motina 
yra meksikietė ir kuris augo Meksi
koje, o būdamas paauglys atvyko gy
venti į Ameriką, sakė, kad jo priorite
tas būtų Amerikos reputacijos užsie
nyje atkūrimas. 

„Šie prezidento rinkimai nepa
našūs į visus kitus, — per spaudos 
konferenciją sakė jis. — Turime ati
taisyti žalą, padarytą čia, namuose, ir 

mūsų reputacijai užsienyje". 
B. Richardsonas pažymėjo, kad 

jo, kaip aukšto rango diplomato, dar
bo patirtis išskiria jį iš kitų demok
ratų kandidatų ir kad jis dėl to yra 
labiausiai tinkamas šiam darbui. 

„Šiose varžybose yra daug kandi
datų su geromis idėjomis. Bet geros 
idėjos pateikimas yra tik pusė darbo, 
— sakė jis. — Kita pusė yra sutelkti 
žmones jai įgyvendinti". 

B. Richardsonas žadėjo siekti 
JAV pajėgų iš Irako išvedimo ir tar
pusavyje kovojančių grupuočių susi
tarimo. 

Pasak jo, argumentas, jog yra tik 
du Irako padėties sprendimo būdai — 
likti, kad nekiltų pilietinis karas, ar
ba išeiti ir leisti įsiviešpatauti chaosui 
— yra „neteisingas pasirinkimas". 

„Visų mūsų karių išvedimas ir 
Irako gijimas yra viena ir tas pat. Tik 
kai bus aišku, kad JAV išeis iš Irako, 
galės atsirasti sunkaus diplomatinio 
darbo ... sėkmės tikimybė", — sakė 
jis ir pridūrė: „Suderėtu politiniu su
sitarimu įtraukiant kariaujančias ša
lis ir suinteresuotas kaimynines vals
tybes — štai kaip užkertamas kelias 
regioniniam karui". 

JAV: Iranas vasarą ketina išstumti 
iš Irako 

Vašingtonas , gegužės 22 d. (Al-
fa.lt) — Jungtinių Valstijų pareigūnai 
teigia, jog Iranas slapta užmezginėja 
ryšius su teroristiniu tinklu „al-Qae-
da" ir sunitų arabų kovotojais Irake 
rengdamasis vasarą didelei ofenzyvai 
prieš amerikiečių vadovaujamas 
koalicijos pajėgas. Tokiu būdu ketina
ma paskatinti JAV Kongresą balsuoti 
už visišką kariuomenės patraukimą 
iš Irako, rašo „The Guardian". 

„Iranas per savo įgaliotinius ka
riauja Irake, ir tai jiems yra labai pa
vojingas kursas. Jie jau vykdo kasdie
nius karo aktus prieš JAV ir britų pa
jėgas, — sakė aukštas amerikiečių pa
reigūnas Bagdade. — Jie yra atsakin
gi už daugybę aukšto lygio išpuolių, 
kuriomis siekiama pakirsti JAV ir Di
džiosios Britanijos valią. Atakas nu
rodinėja Revoliucinė gvardija, susiju
si su (Irano vyriausybės) viršūnė
mis 

EUROPA 

VARŠUVA 
Nors Lenkijos Konstitucinis teis

mas pripažino, kad dabar šalyje ga
liojantis Liustracijos įstatymas prieš
tarauja konstitucijai, diplomatai to
liau liustruojami, ir Užsienio reikalų 
ministerijai dėl bendradarbiavimo su 
komunistinės Lenkijos saugumu jau 
prisipažino 60 darbuotojų, rašo 
„Rzeczpospolita". Tai patvirtino ir 
Lenkijos diplomatijos vadovė Anna 
Fotyga. Neoficialiai žinoma, kad mi
nistrė jau ėmėsi kadrų „valymo": iš 
pareigų atleisti du aukšto rango dip
lomatai — departamento direktorius 
ir jo pavaduotojas. Kaip tvirtino pa
tys Užsienio reikalų ministerijos dar
buotojai, 9-ajame dešimtmetyje 95 
proc. visų diplomatų privalėjo ben
dradarbiauti su specialiosiomis tar
nybomis. 

VIENA 
Austrijos valstybinės televizijos 

pirmadienio interviu su Rusijos pre
zidentu Vladimiru Putinu buvo at
šauktas, nes televizija atsisakė iš 
anonso iškirpti Čečėnijos konflikto 
vaizdus. Šį interviu ORF turėjo nufil
muoti prieš V Putino trečiadienio vi
zitą į Austriją. „Visiškai neįsivaiz
duojama pasiduoti šiam atviram ki-
šimuisi į ORF nepriklausomybę", — 
pareiškė naujienų direktorius El-
maras Oberhauseris. Minėtą anonsą 
ORF rodė nuo praėjusios savaitės; ja
me yra Čečėnijos separatistų kovos 
su Rusijos vyriausybinėmis pajėgo
mis vaizdų. 

SOFIJA 
Bulgarijoje per smarkias liūtis ir 

stiprius vėjus žuvo du žmonės, su
griauti namai bei keliai, antradieni 
pranešė civilinės gynybos pareigūnai. 
Patvinusioje užtvankoje nuskendo 
tėvas ir sūnus, kai jų automobilis ne
toli pietinio Kerdžalų miesto nuslydo 
nuo dumblino kelio. Kaime netoli 
centrinio Plovdivo miesto audringi 
vėjai nuplėšė stogus daugiau kaip 70 
namų, o netoli sostinės Sofijos potvy
niai užliejo daugiau kaip 20 pastatų, 
kelius ir tiltus. 

ATLANTIC 
— m*t *.^M^^» 

Šis pareigūnas teigė, kad JAV ka
rinių vadų laukia visą Iraką apim-
sianti Irano surežisuota vasaros kari

nė kampanija, kurią vykdys „al-
Qaeda" teroristai ir sunitų sukilėliai 
kartu su Teherano šiitų kovotojais. 
„Manome, kad „al-Qaeda" ir Iranas 
kartu mėgins didinti propagandą ir 
smurtą prieš Petraeuso ataskaitą 
rugsėjo mėnesį (JAV pajėgų vadas ge
nerolas Davidas Petraeusas pateiks 
ataskaitą Kongresui apie prezidento 
G. W. Busho kontroversišką 30,000 
karių pastiprinimo organizavimą)", 
— sako pareigūnas. 

Iranas iki šiol išlaiko labai ar
timus ryšius su Irako šiitų politi
nėmis partijomis ir kovotojų grupuo
tėmis, tačiau iki šiol vengė bendra
darbiauti su „al-Qaeda" ir sunitų su
kilėliais. 

JAV pareigūnai dabar teigia tu
rintys tvirtų įrodymų, kad Teheranas 
pakeitė savo taktiką kovodamas dėl 
įtakos Irake. Jie teigia, kad kartu ira
niečiai pakeitė savo ankstesnę politi
ką dėl Afganistano ir dabar remia Ta-
libano kampaniją prieš JAV ir NATO 
pajėgas. 

JAV 

NIUJORKAS 
Vienas Floridos gydytojas pirma

dienį buvo nuteistas už mėginimą pa
dėti teroristų tinklui „ai Qaeda", ku
ris kaltinamas dėl tragiškų 2001 me
tų rugsėjo 11-osios išpuolių Jungt i 
nėse Valstijose. Rafiąas Sabiras pa
žadėjo „suteikti materialinę paramą 
ar išteklius teroristinei organizacijai 
'ai Qaeda', kai davė lojalumo priesai
ką 'ai Qaeda' ir Osamai bin Ladenui, 
ir mėgino tai daryti, savo pranešime 
nurodė Niujorko pietinės apygardos 
prokuroras Michaelas Garcia. Slap
tas Federalinio tyrimų biuro (FTB) 
agentas 2005 metų gegužę įrašė, kaip 
per Niujorke vykusią specialią cere
moniją R. Sabiras pažadėjo pagelbėti 
O. bin Ladenui ir „ai Qaeda". R. Sa-
birui gresia iki 30 metų kalėjimo. 

ARTIMIEJI RYTAI 

JERUZALE 
Izraelis, imdamasis atsakomųjų 

veiksmų dėl jo teritorijos apšaudymo 
„Hamas" raketomis, gali n u k a u t i 
šiam islamistų judėjimui priklausan
tį palestiniečių premjerą Ismailą Ha-
niyą, antradienį sakė izraeliečių vi
ceministras. Izraelis pastarąją savai
tę suintensyvino grasinimus „Ha
mas" politinių vadovų atžvilgiu ir su
rengė antskrydžius bei apšaudymus, 
per kuriuos žuvo 27 palestiniečiai. 
Paklaustas, ar I. Haniya yra Izraelio 
taikinių sąraše, gynybos ministro pa
vaduotojas Ephraimas Snehas sakė: 
„Pasakysiu taip: nėra nė vieno 'Ha
mas' vadų rato nario, kuris būtų ap
saugotas nuo atakos". 

AFRIKA 

KINŠASA 
Kongo Demokratinės Respubli

kos šiaurėje upėje nuskendo mažiau
siai 17 žmonių, kai dvi valtys, kurio
mis jie plaukė, pateko į smarkią au
drą, pirmadienį pranešė Jungtinių 
Tautų (JT) finansuojamas radijas. 
Valtimis į religinį susirinkimą plaukė 
vienos bažnyčios nariai. Salyje, kur i 
dydžiu prilygsta Vakarų Europai, yra 
tik 600 km asfaltuotų kelių, todėl 
Kongo upė ir jos intakai gyventojams 
yra svarbūs susisiekimo kanalai. 

1-800-775-SEND 
\^w^9^iicexpTeiscofp.com 

Ocea. m^ 
Krovimu gabenimas 
larv j į visas oasaufio šalis. 

Kroviniu gabenimas' 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. r s , 

Air Fretght 
Automobili L cxrVjmas be' 
[siuntimas \ visas pasaulio šalis. 

Krovimu pervežimas 
vtsge Amerikoje. 

Small Packaaes Trucmę-S/ 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje, 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgevievv, IL 604S5 Tet. 1 708-599-9680 
FQX. 1 708-5999682 Tel. 1 800-775 7363 

http://fa.lt
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ATSAKYMAS TAMKUTONIUI 
„Draugo" balandžio 25 dienos 

laidos „Laiškų, nuomonių, komen
tarų" skyriuje Jeronimas Tamku-
tonis, atrodo, nepritaria, kad laik
raščio išsilaikymas yra svarbiausias 
reikalas. Bet kas svarbiau? Jeigu 
laikraščio nebus, ar bus kokia nors 
prasmė tada rūpintis dėl mirusio 
laikraščio „kitų vertybių" arba ,jo 
linijos"? Ar gerb. Tamkutoniui šian
dien labai rūpi buvusių laikraš
čių „Vienybės", „Sandaros" ar „Ke
leivio" „vertybės ir linija"? 

Niekuomet nesakiau, kad laik
raščio linija ir turinys nėra svar
bu. Bet pirma reikia turėti laik
raštį ir tik tada prasminga rūpintis 
dėl laikraščio turinio. 

Aš tikrai manau, kad tame pa
čiame laikraštyje galėtų atsirasti 

vietos ir „rimtiems" rašiniams, skir
tiems mūsų inteligentams, o kituose 
puslapiuose daugiau pramoginio ti
po straipsniams, skirtiems platesniai 
liaudžiai. Net ir „The New York 
Times" — kurio niekas nepavadins 
bulvariniu — talpina sporto ir mo
terų madų skyrius savo puslapiuose. 

Be to, aš lygybės ženklo nedėjau 
tarp atskirų bangų emigrantų, tik 
priminiau, kad kai kas kartojasi, pvz., 
kiekvienoje bangoje yra buvusi pra
džia ir, metams bėgant, ateina galas. 
Tarp kiekvienos bangos yra buvę 
nesutar imų ir kul tūrinių skirtu
mų. Bet mes visi esame lietuviai ir vis 
tiek, manau , galėtume visi tilpti 
kartu, kol dar esame gyvi. 

D o n a t a s J a n u t a 
San Francisco, CA 

UŽ DAUGIAU NEI 30 JUDO SIDABRINIŲ 
PARDUOTA NY AUŠROS VARTŲ BAŽNYČIA 
„Draugo" 2007 m. gegužės 3 d. 

D. Cidzikaitės rašinėlio ir nuotraukų 
puslapis tikrai papiktino ne tik mane 
vieną. Pasak Mindaugo Blaudžiūno, 
nuo sienų ir lubų buvo nulupti pa
veikslai, Aušros Vartų Švč. Mergelės 
ikona buvo išplėšta, išlupti V Jonyno 
vitražai, šventųjų statulos suvyniotos 
į plastiką ir prilipdyti inventorizaci
niai numeriai, išvežti suolai, sukrau
tas kitas inventorius. Baisu. 

Sprendžiant pagal šiuos įvykius, 
aišku, kad bažnyčia nebus naudoja
ma kitų kalbų ar net religijų reika
lams, o bus parduota ir nugriauta. Ar 
neprimena šis įvykis Judo išdavystės 
už 30 grašių? 

Net bolševikų uždarytos bažny
čios Lietuvoje nebuvo taip traktuo
jamos. Jose buvęs inventorius nebū
davo tuoj išgrobstomas. Gal bolševi
kai buvo kultūringesni už NY arki
vyskupiją? 

Man kyla klausimas, ar NY Auš

ros Vartų parapijos taryba negali 
patraukti arkivyskupijos atsakingų 
asmenų į teismą už įsiveržimą į baž
nyčią pagal Amerikos teismo taisyk
les? Tai gal padėtų ir kitais atvejais 
kitose vyskupijose. Reikėtų paban
dyti, nes vien tik malda ir manda
giais pareiškimais ne daug ką pasiek
sime. 

(pavardė redakcijai žinoma) 
*** 

„Draugo" gegužės 8 d., antra
dienio, numeryje pirmame puslapyje 
rašėme, jog gegužės 5 d., šeštadienį, 
New York valstijos Manhattan Aukš
čiausiojo Teismo teisėja Shirley Kor-
nreich priėmė sprendimą, kuriuo 
laikinai uždraudė New York arkivys
kupijos vadovybei išvežti joje esantį 
turtą. Toks sprendimas — priėjimo 
apribojimas („restraining order") — 
turėtų bent laikinai apsaugoti 100 
metų senumo lietuvišką parapiją. 

Redakc i j a . 

REDAKCIJA NEATSAKO UŽ LAIŠKUS, 
ARBA DĖL ATVIRESNIO „DRAUGO" 

STATULOS 

Šių metų balandžio 4 d. „Drau
ge" krito į akį vedamojo antraštė 
„Laikraštį rašo visi" ir šiame skyriu
je, lyg nauja norma, redakcijos pasta
ba: „Skaitytojų laiškuose pateikta 
nuomonė nebūtinai sutampa su 
'Draugo' redakcijos nuomone". Pas
taroji pastaba nustebino mane, tar
tum panašaus nurodymo anksčiau 
nebūtų buvę. Jei nebuvo, tai ar reiš
kia, kad redakcija būtinai turėjo su
tikti su šiame skyriuje rašytų laiškų 
autorių nuomone? Šia tema prabilti 
paskatino per keletą praėjusių mėne
sių pasipylę laiškai laiškučiai, pra
šantys bei reikalaujantys iš „Draugo" 
daugiau atvirumo. Dalintis nuomo
nėmis, nors kartais ir skirtingomis 
(savaime suprantama, tik kultūringa 
forma), laikau itin naudingu ir kilniu 
mostu. Jame įžiūriu redakcijos pa
sitikėjimo savimi bruožą, įgalinantį 
tarp subrendusių žmonių spręsti 
esamas problemas diskusijomis, o ne 
ignoruojančiai pakišant jas po stalu. 

„Draugas", anot Lietuvių Kata
likų spaudos draugijos, tarnauja ir 
tarnaus visiems geros valios lietu
viams, čia, Amerikoje, suprantu, įs
kaitant tiek demokratus, tiek respu
blikonus. Turėtų būti vengiama, kaip 
dažnai yra buvę, brukti tik pro vie
nus akinius matomą nuomonę apie 
šio krašto politines partijas bei val
džios žmones. Net tarp katalikų yra 
skirtingų nuomonių. Vieni prisilaiko 
daugiau griežtesnės viduramžių gal
vosenos, kiti nuo praeito šimtmečio 
septintojo dešimtmečio pasikeitė 
kartu su Vatikano II suvažiavimo 
suformuluotais liberalesniais pasi
keitimais. 

Kalbant apie nuomonių skirtu
mus, jei praeityje būčiau sugebėjęs 
tiksliau atspėti, kas spausdinama, 
kas ne, būčiau sutaupęs labai daug 
brangaus nesugrąžinamo laiko. Pa
vyzdžiui, sielodamasis „Draugo" švie
sesne ateitimi, 2005 m. sausio 14 d. 
redakcijai faksu nusiųstame laiške 
pirma, nusistebėjau, kad apie „Drau
ge" įvykusias skyrybas po 4 metų 
bendradarbiavimo su priedu „Bičiu
lystė" sužinojau iš kitos spaudos 
(„Amerikos lietuvio") keletu dienų 
anksčiau, negu iš paties „Draugo". 
Antra, palyginęs su sėkmingai be
siverčiančiais, nebankrutuojančiais 

amerikiečių laikraščiais, atkreipiau 
dėmesį (taupymo dėlei spausdinant 
laikraštį) į „Draugo" puslapiuose 
tuščias, neišnaudotas vietas. 

Ir trečia, patariau, neatsisakius 
krikščioniškų vertybių, redaguoti 
„Draugą" draugiškesnių bei patrauk
lesniu būdu, tinkamu ir trečiaban-
giams, kad švenčiant 2009 metais 
garbų „Draugo" šimtmetinį jubiliejų, 
nereikėtų jo apverkti gedulingomis 
giesmėmis šv. Mišių metu. Po dviejų 
savaičių, pasiteiravus apie laiško li
kimą, buvo atsakyta, kad laiškas ne
bus spausdinamas. O kai buvo pasa
kyta, kad tarp visų kitų laiškų esu 
vienintelis taip parašęs, pagalvojau 
sau, kad vienodų minčių paįvairi
nimui mano laiškas kaip tik būtų bu
vęs įdomesnis, juk skirtinga nuo
monė nebūtinai yra klaidinga. 

Po šio pasikalbėjimo užt ruko 
pusė metų „apkarpytiems sparnams 
atsigauti" ir rugpjūčio 3 d. vėl iš
drįsau prabilti apie ryšį su jėzuitais. 
Kad tos mano mintys sausio mėnesį 
nebuvo jau tokios naivios, supratau 
pagaliau iš Antano Paužuolio 2005 m. 
spalio 19 d. „Draugo" laiško: „Ačiū už 
naują 'Draugo' rūbą", ir, kad jau 
buvo gana normalios, paaiškėjo iš irgi 
susirūpinusio „Draugo" likimu ir pa
siryžusio jį gelbėt Draugo fondo gar
bės nario adv. Donato Janutos 2005 
m. lapkričio 26 d. „Bičiulystėje" 
straipsnio, kurio „Draugas" nedėjo. 
Su šio laiško turiniu „Draugo" skai
tytojai susipažino š. m. balandžio 25 
d. Donato Janutos straipsnyje: 
„'Draugo' persitvarkymas laukiamas 
ir remtinas". 

Atrodo, kad tuometinė redakcija 
jautėsi ne tik atsakinga už savo pa
reigas, bet ir už skaitytojų nuomones, 
prilaikydama jas apipančiotas, o nuo
monėms ne visai sutapus, kaip šiuo 
atveju, ir sukaustytas. Užtat linkiu 
persitvarkiusiam redakcijos persona
lui, nuo jauniausio iki vyriausio, 
nebijoti bei nevengti nekenksmingų 
skirtingų nuomonių, būti atviriems, 
krikščioniška dvasia vengti nesu
sipratimų, sukeliančių nemalonias 
situacijas, ir per „Draugą" tarnauti 
visiems geros valios lietuviams. 

L e o n i d a s R a g a s 
Itasca, IL 

Amerikos lietuvių organizacijos 
turėtų siųsti laišką Lietuvos prezi
dentui V Adamkui, prašydami, kad 
jis lieptų nugriauti tuos raudonar
miečių balvonus nuo Vilniaus Žaliojo 
tilto, kurie gadina visą Vilniaus 
vaizdą. Tai yra gėda prieš užsienio 
turistus, kurie stebisi, kad lietuviai, 

tiek iškentėję nuo rusų, dar pagarbo
je laiko savo okupantų stovylas. Žino
ma, valdžioje bus tokių, kurie sakys, 
kad tai yra meno kūriniai ir jų nega
lima griauti. Tai tegul jie sau juos 
išsiveža į Grūto parką. 

L. S t ankev ič iu s 
Montrealis, Kanada 

IEŠKAU ARTIMŲJŲ 
Gyvenu Berlyne, jau daugelį me

tų ieškau savo giminių Amerikoje. 
Mano tėvas gimė Chicago, buvo at
skirtas nuo savo šeimos ir išvežtas į 
Lietuvą, taip amžiams prarasdamas 
ryšius su savo broliais ir seserimis. 
Turiu dokumentus, įrodančius jo 
gimimo vietą, na, o kaip ir ką toliau 
daryti, nežinau. Lietuvoje neturiu nė 
vieno giminaičio, Amerikoje — daug, 
tačiau, kaip juos surasti, neįsivaiz
duoju. Gal duosit kokį patarimą, iš 
anksto esu dėkingas, 

Mano tėvas gimė 1918 m. spalio 
20 d. Vinco Sireikos šeimoje ir buvo 
pakrikštytas Petro ir Povilo bažnyčio
je (ten dirba gerbiamas Grinius). Tuo 
metu tėvo vardas ir pavardė buvo To
mas Sireika, Vinco. Po jo motinos 
mirties, tėvas buvo paskutinis Sirei
kos vaikas, jį įsisūnijo Juozas Tolevi-
čius, Baltraus ir nuo to momento ma
no tėvas tapo Domas Tolevičius. To-
levičiai jau buvo pagyvenę žmonės ir 
apie 1922 m. išvyko į Lietuvą, kartu 
išsiveždami ir mano tėvą, taip amži

nai atskirdami jį nuo tikros šeimos. Iš 
tėvo pasakojimo jis šeimoje buvo lyg 
ir septintas vaikas, tai aš ir noriu su
sirasti savo tikrus pusbrolius, pus
seseres, dėdes ir tetas. 

Likimas grįžusių į Lietuvą To-
levičių, kaip ir mano tėvo, buvo tra
giškas — tremtis, ilgi metai Gulage, 
gal dėl to jis ir bijojo ieškoti savo ar
timųjų, Sovietų Sąjungoje gyven
damas. Už jį dabar visa tai noriu pa
daryti aš. 

Turiu daug dokumentų, įrodan
čių jo gimimo vietą, Ameriką, Chica
go. Man 49 metai, mano vardas Pet
ras Tolevičius, gimiau tremtyje Ir
kutske, esu vyriausias iš keturių To
mo Sireikos (Domo Tolevičiaus) vai
kų. 

Tai kebli situacija, tačiau, aš ti
kiuosi, kad viskas išaiškės, kad aš ka
da nors galėsiu pasidžiaugti sau arti
mais žmonėmis. 

Su pagarba, 
P e t r a s Tolevičius 

sireikatomas@yahoo.de 

SKELBIMAI 

ĮVAIRUS 

* Reikalinga moteris pastoviems pa
keitimams nuo šeštadienio 8 v. r. iki 
sekmadienio 8 v. v. Tel. 708-833-0417. 

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

* Vyras remontuoja butus, supranta 
technikoje ir atlieka smulkius darbus. 
Tel. 773-737-6825. 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

mailto:sireikatomas@yahoo.de
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VIETOVARDŽIŲ RAŠYBA 
Vietovardžių ir svetimų pavar

džių rašyba, einant iš vienos kalbos į 
kitą, nuolatos yra sudėtinga. Lietu
vių kalbos raidynas su nosinėmis, 
paukščiukais ir brūkšneliais bei 
linksniavimas, pakeičiant žodžio 
galūnę, šią kalbą padaro išskirtinai 
charakteringa. Tačiau vietovardžių ir 
pavardžių „sulietuvinimas" pride
dant linksniuotinas galūnes lietuvių 
kalbos nepraturtina ir nepadaro jos 
švaresne. Juk šie žodžiai vis vien 
nelietuviški, ir galūnės pridėjimas 
visai nereikalingas, daugumą užsie-
nX)e gyvenančių skaitytojų tik erzi
na, o kartais ir klaidina. Štai, V Pu
tinas skamba kaip lietuvio rašytojo 
slapyvardis, o audros nušluoto mies
telio Grinbergas, Kenzas jokiame že
mėlapyje nerasime. Lygiai taip pat 
laiškas draugui i Niujorką tikriausiai 
jo nepasieks. 

Sutinku su Arvydu Barzduku, 
kad vardas ir pavardė yra žmogaus 
svarbiausias turtas. Bet koks iškrei
pimas ar „lietuvinimas" yra to žmo
gaus įžeidimas. Jei tai būtų padaryta 
legaliuose dokumentuose, tai galėtų 
net ir labai brangiai atsieiti. 

Su ant ra banga atvažiavus į 
Ameriką, praėjusio amžiaus viduryje 
man teko dalyvauti „Ateities" žurna
lo redakcijos kolektyve, kur su sve
timų pavardžių ir vietovardžių rašy
ba susidurdavome kone kiekviename 
numeryje. Jokių pakeitimų vieto
vardžių rašyboje nedarėme, pavardes 
bandėme iš pradžių rašyti originaliai 
tik linksniavimo dėlei pridėdami ga
lūnę, ją atskyrę apostrofu - pvz.: Mo-
zart'as. Tuoj buvo ir to atsisakyta, ir 
pavardės buvo rašomos be pakeitimų 
ir be jokių galūnių. Mūsų skaitytojai 
dėl to niekad nesiskundė. 

Atrodo, kad naujoji „Draugo" 
redakcija, bandydama prisitaikyti 
prie LR Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos nuorodų, kaip sakoma, iš 
to didelio rašto kone išeina iš krašto. 
Kai kurie sulietuvinimai „Drauge" 
erzina: Paulas Wolfowitzas, Dickas 
Durbinas. Ne vienoda vartosena ke
lia pajuoką ir nepasitikėjimą redakci
jos erudicija: Georgas Bushas ir 
Roberto Gonzales, arba Hillary Clin-
ton ir Bilas Klintonas, kai jie pavar
tojami tame pačiame žinių skyrelyje. 

Jeigu sugebame teisingai išsi
reikšti pavartodami originalius mo
terų vardus ir pavardes be „links
niavimui reikalingų galūnių", tas 
pats būdas turėtų būti taikomas ir 
vyrams... 

Šiandien visi prieiname prie 
pasaulinių šaltinių ir tikrai gerai ži
nome ne tik teisingą rašybą, bet 
žinome, kad Abu Ghraib ir Guan-
tanamo yra ne asmenys, o kalėjimai. 
Jei autoriui neaišku, pridėk atitin
kamą linksniuotiną nuorodą vietoje 
galūnės. Lietuvos spaudoje svetimų 
vietovardžių ir pavardžių sulietuvi-

SKELBIMAS 
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RIMAS 
STANKUS 

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

nimas tikrai negali būti naudinga 
praktika. Ypač dabar, kada lietuviai 
išsibarstė po visą pasaulį. Su kokia 
problema susidurs studentas ar žur- , 
nalistas, kai ieškos medžiagos mok
sliniam darbui ar straipsniui nelietu
viškuose šaltiniuose, kai jam reikės 
žinių apie „Kono edisono" energijos 
bendrovę, kardinolą „įganą" ar rašy
toją „Andrių Žydą"? 

Plačiai žinomų organizacijų var
dų sutrumpinimų (ar simbolių) pa
keitimas juos pritaikant vien Lie
tuvoje gyvenantiems taip pat vengti
nas. Atlietuvintas „FTB" sutrumpi
nimas vietoje „FBI" daugumai užsie
niuose gyvenančių tautiečių nenu
sako apie ką kalbama - jei Lietuvos 
gyventojai po 15 metų bendravimo su 
Vakarais vis dar nežino, kad tai 
reiškia JAV Federal Bureau of Inves-
tigation, aš labai abejoju, kad organi
zacijos vardą išvertus, naujo sutrum
pinimo nukalimas lietuviškai pra
plėstų jų žiningumą. 

Tarptautinėje veikloje organi
zacinių vardų vartojimo taisyklės yra 
jau nusistovėjęs reikalas. Pavyzdžiui, 
modernios metrinės matų sistemos 
(SI) naudojimas pasaulyje yra nus
tatytas tarptautine sutartimi, ir tiek 
Lietuva, tiek ir JAV yra tą sutartį pa
sirašiusios. Salia matų vienetų sim
bolių, kaip kg ar N, Metro sutartį 
prižiūrinčių organizacijų vardų su
trumpinimai taip pat yra tie patys 
visose sutartį pasirašiusiose tautose, 
neatsižvelgiant į jų skirtingus rai
dynus. Ir štai, sistemos originalus 
vardas le Syst'eme International 
d'Unites (SI) angliškai kalbančiose 
tautose tapo International System of 
Units (SI); SI vienetų pakeitimai yra 
CGPM {Confe'rence Ge'ne'rale des 
Poids et Mesures; angliškai General 
Conference on Weights and Mea-
sures) atsakomybėje, ir t.t. Tarptau
tinių bendrovių simboliai turi būti 
gerbiami, nes jie yra svarbi tarptau
tinio verslo dalis - kas gali įsivaiz
duoti greitą ir tikslią pasaulinę biržų 
veiklą naudojant skirtingus akcijų 
simbolius? Taigi, Lietuva vis vien tu
rės prisitaikyti pr ie tarptaut inių 
s tandartų ir dabar nebūtų per 
anksti. 

Jeigu Lietuvos žurnalistai, nesu-
sigaudydami, tik be reikalo apsunki
na savo skaitytojų pasaulio padėties 
supratimą, tad mūsų laikraščiai su 
„Draugu" priešakyje turėtų parodyti 
jiems kelią. „Draugui" siūlyčiau 
vietovardžius rašyti originaliai, visai 
nekreipiant dėmesio, ar taip įprasta, 
ar ne - pvz.: Chicago, ne Čikaga. 
Sunkiau su pavadinimais, kurių ori
ginalai yra kitų raidynų - kaip To-
kyo, bet čia vėl galima taikytis prie 
gyvenamo krašto vartosenos. 

Pavardžių problemą galima irgi 
išspręsti. Štai, Pasaulio Banko (WF) 
direktorių taryba priėmė prezidento 
Paul Wolfowitz atsistatydinimą" -
linksniuojant tik titulą, vardo ir 
pavardės formatų nekeičiant. 

Pagalvokim. 
D a n u t ė Bobe l i enė 

Massapeąua Park, NY 

SKELBIMAS 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

Akių ligos 
ARAS ŽLIOBA, M.D. 

AKIŲ LIGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave . 
Chicago, IL 60652 

Kab. t e l . 773-471-3300 

EDMUNDAS VLŽ2NAS, M.D. S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytojai 

DR. J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

]0NAS V.PRUNSKIS, MD 
7IRRI DALIAS PRUNSK1S, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimu darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

Ele Grove: 847-718-1212 
vvwvv.il l inoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai 
4647 VV. 103 St., Oak Lawn, IL 
55 L VVashlngton, Sufte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708422-8260. 

Chirurgai 

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

(Tenter for Health 
1200 S. York, ElmhursL IL60126 

630-94.1-2609 

GRYNA LIETUVIŲ KALBA 
„Draugo" 2007 m. gegužės 16 d. 

laidoj Aurelija Tamošiūnaitė, Illinois 
universiteto Čikagoje lietuvių kalbos 
magistrė, išsamiai ir tiksliai nurodo, 
kodėl nelengva rasti būdą, kaip rašyti 
nelietuviškus vardus, pavardes, vie
tovardžius ir svetimžodžius lietu
viškoj spaudoj. Už tai Jums ačiū. 

Bet kodėl kalbininkės laiške apie 
lietuvių kalbos grynumo (!) išlaikymą 
kreipiamasi į skaitytojus skolintais 
žodžiais: adaptavimas, transkripcija, 
transkribuoja, kriterijus, subjektas, 
objektas? Net sunku skaityti. Juk 
turime gerą lietuvišką gramatikos žo
dį „veiksnys" vietoj subjekto, „papil
dinys" vietoj objekto. Turiu V Bara
vyko „Anglų-Lietuvių kalbų žodyną" 
(1967). Iš tiesų, ten randu adaptuoti, 
transkribuoti, kriterijus, objektas, 
bet jiems visiems ten yra ir atitinka
mi grynai lietuviški žodžiai. Ar neį
manoma šiuo metu, kai stengiamės 
išlaikyti mažiau suterštą kalbą, pa
sirinkti kiekvieną kartą (taikau tą 
ypatingai ir kalbos žinovams, ir re
daktoriams) ne svetimžodį, bet lietu
višką žodį? Kad jis taptų daugiau 
savas negu svetimasis. Kitaip jis 
išnyks. 

Ir štai vietovardžių, vardų ir pa
vardžių vartojimo pavyzdys. „Drau
go" 2007 m. gegužės 4 dienos laidoj 
skaitom apie Britanijos karalienės 
kelionę į Jungtines Amerikos Vals
tijas: Elizabeth II - matyt, kad gali
ma neišdarkyti vardo ir puikiai, su
prantamai išeinaO), Džeimstaune -
kas tai per padaras, Virdžinijos (Vir-
ginia), Ričmonde, George'u Bushu, 
Kentukio (Kentucky). Kiekvienam 
suminėtam atvejui pritaikoma kita 
rašybos „taisyklė". Taip pat ten ran
dam bliuzo, kantri - šių paskutiniųjų 
turbūt jau nebeišvengsim. nors gana 
baisiai atrodo. Išeina neskani miš
rainė. Tokia rašyba kartais juokina, 

dažnai neaišku apie ką kalbama, kar
tais, netekus kantrybės, priverčia 
straipsnio iš viso nebaigti. 

Sut inku su kiekvienu sakiniu 
Stasės Semėnienės ir Arvydo Barz-
duko laiškuose „Draugo" 2007 m. ge
gužės 16 d. laidoj. „Vardas ir pavardė 
yra žmogaus asmeninis ir brangus 
turtas". Taip pat vietovardžiai. Aš 
manau, kad juos reikia gerbti, o ne 
darkyti, kaip dabar daroma. Prie 
Semėnienės išvardintų teršalų gali
ma pridėti pluoštus kitų iš kiekvienos 
laikraščio laidos. Ir čia vėl norėčiau 
paklausti, kodėl vartojamas žodis 
„lyderis", o ne „vadas"? Kodėl visur 
rašoma „publikuota", o ne „spaus
dinta"? Kiek prisimenu, priežastis 
jau seniau buvo aiškinta „Drauge", 
bet paaiškinimas nepatenkino. Vis 
tiek lieka tas pats svarbus klausi
mas, kodėl kalbėdami lietuviškai ne
pasirenkam, kai jų yra, lietuviškų 
žodžių? Kodėl? 

Paskutiniu laiku „Draugas" 
įsileidžia tiek daug svetimžodžių ir 
išdarkymų. Siūlau redakcijai pasekti 
Alekso Vitkaus paminėtu išmintingu 
„Pasaulio lietuvio" redakcijos nusis
tatymu: „svetimžodžius palikti taip, 
kaip jie rašomi originalioje kalboje... 
išimtys tais atvejais, kur „sulietuvin
ti" vietovardžiai jau buvo per daug 
įsipilietinę į mūsų kasdieninę rašy
bą". Siūlau redakcijai sąmoningai ir 
nedelsiant „linkti" (ne, ne, bėgti) į 
priešingą pusę nuo LR Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos nusis
tatymų šiuo reikalu. Su noru, įsi
tikinimu ir meile savo kalbai, pagar
ba svetimai kalbai, tai galima padary
ti. Tikiu, kad dar ne per vėlu. 

Apie kalbos grynumą jau seniai 
„Drauge" rašoma. Nenutęskit šių 
svarstymų be galo. 

E n a t a S k r u p s k e l y t ė 
Chicago, IL 

, Redakcijos p a s t a b a . Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai su-
| tampa su „Draugo" redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško auto-
Į rius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą 
j ir telefono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

Skelb imu skyriaus te l . 1-773-585-9500 

http://vvwvv.illinoispain.com
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J. Monkutė-Marks parodos LR Seime atidaryme. 

Janinos Monkutės-Marks 
personalinė paroda 
„Gyvenimas tęsiasi" 

2000 m. pavasarį dailininkė Kė
dainių miesto centre nupirko buvusio 
krašto muziejaus pastatą ir šalia jo 
esantį parkelį prie Smilgos upelio. 
Rekonstruotame pastate, pagal visus 
naujausius reikalavimus įrengė gale
rijos sales. 2001 m. spalio 20 d. iškil
mingai atidarytas muziejus - galerija. 
Janina Monkutė-Marks muziejui pa
dovanojo didžiulę savo kūrybos dalį 
— tekstilės ir tapybos darbus, pasto
vią darbų parodą „Dovana tėviškei". 

Harri Nauros, Harold Haydon, Vik
toru Petravičiumi). Savo kūrybinę 
veiklą menininkė daugybei metų su
siejo su Haid Parko meno centru bei 
BIG meno centru (Sanibel, Florida). 
Nuo 1972 metų J. Monkutė-Marks 
pati ėmėsi kuratorės darbo — organi
zavo populiarią kasmetinę Haid Park 
meno centro narių parodą. 1974-ai-
šiais menininkė buvo viena iš Lie
tuvių moterų dailininkių draugijos 
Čikagoje steigėjų ir vadovių. 

J. Monkutės-Marks galerija Kėdainiuose. 

Janina Monkutė-Marks už do
vaną Lietuvai, Kėdainių kraštui ir 
darbą kultūros srityje 2003 m. apdo
vanota Lietuvos Respublikos minist
ro pirmininko Algirdo Brazausko, 
Seimo pirmininko Artūro Paulausko 
ir Kėdainių rajono mero Viktoro 
Muntiano padėkos raštais. Lietuvos 
dailininkų sąjunga suteikė jai Garbės 
nario vardą. 

Dailininkė 1945-1947 metais 
studijavo archeologiją, meno istoriją 
ir italų kalbą Insbruko universitete 
Austrijoje. 1947-1950 metais mokėsi 
Vokietijoje, Freiburgo menų ir amatų 
mokykloje, vadovaujamoje žinomo 
dailininko Vytauto Kazimiero Jo
nyno. Sekėsi puikiai: tekstilės meną 
studijavo pas gobeleno meistrus An
taną ir Anastaziją Tamošaičius, pie
šimą — pas Vytautą Kasiulį, Vytautą 
Kazimierą Jonyną, grafiką — Viktoro 
Petravičiaus studijoje. Nuo 1956-ųjų 
dailininkė įsijungė į meninį ir visuo
meninį JAV gyvenimą. Toliau gilino 
savo žinias, dirbo su kitais meninin
kais (Don Baum, Claude Bentley, 

PRISIMINTA 
MOTINOS DIENA 

EDVARDAS SULAITIS 

Gegužės mėnesio antrąjį sekma
dienį, pagal Amerikoje įprastą tradi
ciją, yra švenčiama Motinos diena. 
Nuo jos neatsiliko ir Cicero lietuviai, 
susirinkę į sekmadieninį subuvimą 
S v. Antano parapijos buvusios mo
kyklos pastate. 

J. Monkutės-Marks darbai buvo 
eksponuoti Čikagos meno instituto 
parodų salėse. J. Monkutė-Marks yra 
nuolatinė svarbiausių Amerikos lie
tuvių dailės centrų — Balzeko lietu
vių kultūros muziejaus, Čiurlionio 
galerijos Jaunimo centre Čikagoje, 
Lietuvių dailės muziejaus Lemonte 
— parodų dalyvė. Dailininkė neatsi
sakydavo dalyvauti įvairiose meno 
mugėse, mokyklose, bibliotekose 
rengtose parodose. 

Parodos atidarymas penktadienį, 
birželio 11 d. 7-9 vai. v. Atidaryme 
dalyvaus dailininkė, bus vaišės. Įėji
mas nemokamas. Paroda veiks iki 
rugpjūčio 12 d. Muziejaus adresas: 
6500 S. Pulaski Rd., Chicago. Muzie
jus atidarytas kasdien nuo 10 vai. r. 
iki 4 vai. p. p. Telefonas pasiteiravi
mui: 773-582-6500 (Rita Janz). 

This program is made possible įn part 
by Grants from the Illinois Arts Council, 
Chicago Department of Cultural Affairs, the 
ECPC. 

Rita Janz 

Jaunimo centro valdybos pirmi
ninkė Milda Šatienė skaito prane
šimą Cicero lietuvių susibūrime ge
gužės 13 d. 

Dar prieš šį susirinkimą bažny
čioje vykusiose lietuviškose šv. Mišio
se jas laikęs kun. dr. Kęstutis Tri
makas savo pamoksle išsakė daug 
minčių motinystės tema. Prie įėjimo į 
susirinkimų kambarį gyvomis gėlė
mis mažuose indeliuose ateinančias 
motinas apdovanojo vadinamosios 
„kavinės" vadovės — Mėta Gabalienė 
ir Jonė Bobinienė. Viduje motinos, 
taip pat ir visi kiti dalyviai, buvo pa
vaišinti namuose keptu pyragu (kepė 
J. Bobinienė ir Sigutė Žemaitienė). 
Čia buvo kalbėta apie motinas, skai
tyti sveikinimo žodžiai joms. Nors tai 
ir nebuvo specialiai planuota, ta
čiau viskas vyko spontaniškai, na
tūraliai. 

Supažindinta su iš tėvynės 
atvykusiu tautiečiu 

Programą vedęs JAV LB Cicero 
apylinkės valdybos pirmininkas Min
daugas Baukus pakvietė prisistatyti 
neseniai iš Lietuvos pas savo tėvus 
gyventi atvykusį Vytautą Jankūną. 
Sis tautietis atvažiavo kartu su savo 
žmona Rita. Jų suaugusi dukra Ugnė 
kol kas dar liko Lietuvoje, bet vėliau 

žada irgi čia apsigyventi. 
Vytauto tėvai Larisa ir Aleksand

ras Jankūnai yra antrosios kartos 
emigrantai. Aleksandras yra buvęs 
lietuvių skautų ir kitų organizacijų 
veikėjas, finansavęs Venesueloje gy
venančios Jūratės Statkutės-Rosales 
knygą anglų kalba „Goths and 
Baite". 

Kartu buvo atsisveikinta ir su 
Lietuvon paviešėti išvykstančiais Lie
tuvių Bendruomenės veikėjais Aud
rone ir Stasiu Bernatavičiumi bei 
Algiu Kirka, palinkėta jiems gerų 
atostogų tėvynėje. 

Būta |vairių 
pranešimų 

Susirinkimo metu buvo ir dau
giau įdomių dalykų, pranešimų. Kal
bėjo ilgametė Čikagos lietuvių operos 
(ČLO) choro bei valdybos narė J. 
Bobinienė. Ji susirinkusiems papasa
kojo apie Cicero miestelyje (Morton 
gimnazijos salėje) įvykusią ČLO 
premjerą operetę „Vienos kraujas" 
pastatymą. Ji pažymėjo, kad spektak
lis gerai pasisekė, sulaukė nemažai 
žiūrovų ir tai suteikė vilčių tolimes
niam šio kolektyvo gyvavimui. 

Šalia kitų kalbėtojų buvo ir Jau
nimo centro valdybos pirmininkė 
Milda Šatienė. Ji pakvietė visus Ci
cero lietuvius dalyvauti Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje rengiamame ži
nomo estrados dainininko Vytauto 
Babravičiaus - Simo koncerte. 

Gegužinės pamaldos — 
kiekvieną ketvirtadieni 

Taip pat norime priminti Sv. An
tano parapijos biuletenyje paskelbtą 
žinią, kad kiekvieną gegužės mėnesio 
ketvirtadienį 5:30 vai. p.p. šioje lietu
vių statytoje bažnyčioje yra giedama 
Švč. Mergelės Marijos litanija ir 
aukojamos šv. Mišios lietuvių kalba. 
Taip pat mūsų tautiečiai, ypač naujai 
atvykusieji, kviečiami dalyvauti lietu
viškose pamaldose sekmadieniais 9 
vai. ryto, o po jų — išgerti kavutės ir 
pabendrauti. 

Šv. Antano bažnyčios adresas: 50 
Avenue ir 15 Street sankryža, Cicero. 
Būtų labai gražu, kad į šias sekma
dienines pamaldas ateitų ne šimtas, 
dvigubai daugiau mūsų tautiečių, juk 
vakariniuose priemiesčiuose jų tiek 
daug gyvena. Buvo laikai, kada lietu
viškos pamaldos čia sutraukdavo 
pilną bažnyčią tautiečių. 

Kalba Jonė Bobinienė. taip pat matomi: Mėta Gabalienė. Mindaugas Bau
kus, Algis Kirka ir Stasys Bernatavičius. Edvardo Šulaičio nuotraukos 

. 
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MARYTE CRON 

Iš minties neišeisi — Motule, 
Kol gyvensiu Žemelėje šioj. 
Tu juk šildai, kaip šildo Saulutė, 
Nors dabar jau randiesi — kitur!.. 

Juk ateis ta diena, kai sutiksiu, 
Mes juk būsime vėl — vėl kartu, 
Be Tavęs — aš, MOTULE, paslysiu, 
PrisidėtŲ daugiau man vargy! 

Todėl Vardą aš šventą nešioju, 
Nuo pavoJŲ — Tu saugai mane, 
Nuolatos Tavo vardq kartoju, 
Tad būki su manim šalia! 

Neapleiski vaikučių Tu savo, 
Ir padėki jiems vargq Tu vargt, 
Jie likimą nesaldu juk gavo, 
Tau gi buvo sunkiau pasitraukt. 

Atsitraukti nuo savo vaikeliu, 
Vien likimui palikti — išspręst, 
Nelauktai atsiskirti nuo mūsų, 
Kaip sunku mums, mamyt, be TAVĘS. 

Apie save negalvoja MAMYTES, 
Tik vaikeliams Jos skuba padėt, 
Kaip Žemelės gi visos saulytės, 
Aš linkiu Joms ramiai pailsėt! 

Jūs pavargot nuo rūpesčių Žemės, 
Žemės mūs, mūs Planetos gražios, 
Te malda bus brangiausios mūs aukos, 
Jums, MOTULES, Žemelės šventos! 

A t A 
JURGIUI MAŽEIKAI 

mirus, jo žmonai ANICETAI, dukrai SIGITAI, visiems 
giminaičiams ir artimiesiems, reiškiame giliausią užuo
jautą. 

„Sietyno" dainininkai 
ir vadovas A. Skridulis 

Margumynai 

Everesto viršukalnėje pradėjo veikti 
mobilusis ryšys 

Vienas britas pasiekė pasaulio 
rekordą, pirmą kartą mobiliuoju tele
fonu paskambinęs nuo Everesto vir
šukalnės ir mobiliojo ryšio palaimą 
arba prakeiksmą pakylėjęs iki naujo 
lygio. 

„Cia šalta, čia fantastiška. Visur 
stūksto Himalajų kalnai", — ankstų 
pirmadienio rytą mobiliuoju telefonu 
paskambinęs nuo 8,848 metrų aukš
čio viršukalnės teigė Rod Baber. 

Šį pasiekimą pasiekti padėjo 
kompanija „China Telecom", pasta
čiusi mobiliojo ryšio anteną bazinėje 
stovykloje šiaurinėje kalno pusėje. 

Nors Himalajai iki šiol buvo 
laikomi viena iš kelių vietų žemėje, 
kur galima pabėgti nuo mobiliojo 
ryšio, naujieną apie pirmąjį skambutį 
nuo Everesto viršukalnės pasveikino 
alpinizmo verslo atstovai. „Tai geros 
naujienos, nes kalnuose, kur alpinis
tų tyko daug pavojų, ryšys yra labai 
svarbus", — sakė Nepalo alpinizmo 

asociacijos prezidentas Ang Tsering 
Sherpa. 

Skambutis mobiliuoju telefonu 
tapo vienu iš aukštikalnių rekordų, 
pasiektų per šį kopimo į Everestą 
sezoną. 

Praėjusią savaitę vienas britas 
atliko pirmąjį šio sezono triuką, 
pirmą kartą praskrisdamas virš 
kalno viršūnės motoriniu paras-
parniu. 

Vienas Nepalo alpinistas taip pat 
pagerino savo paties pasaulio reko
rdą, įkopęs į viršukalnę 17 kartą. 

Tarp kitų Everesto drąsuolių yra 
olandas Wim Hof, mėginantis įveikti 
Everestą tik su šortais, auliniais 
batais ir kepure. 

Šiais metais įkopti į Everestą iš 
Nepalo pusės ir šiauriniu šlaitu, prik
lausančiu Kinijai, mėgins maždaug 
550 žmonių. 

Pagal BNS 

(ŠVENTINTAS SIBIRO LIUTERONŲ VYSKUPAS 
Atkelta iš 3 psl. 
Naujasis Sibiro ev. liuteronų baž

nyčios vyskupas V Lytkin gimė 1967 
m. sausio 17 dieną. Krikšto sakra
mentą priėmė Taline 1987 m. rugsėjo 
30 dieną. Vėliau kelerius metus 
V Lytkin aktyviai dalyvavo Sibiro 
krikščioniško jaunimo veikloje, o 
1993 m. vasario 11d. Novosibirske bu
vo įšventintas kunigu. 1995 m. Novo
sibirsko filijai gavus parapijos teises, 
V Lytkin tapo šios parapijos klebonu. 

Savarankiška Sibiro ev. liuteronų 
bažnyčia įkurta 2003 m. gegužės 14 
d., remiantis 2002 m. gegužės 29 d. 
įregistruota liuteroniška „Sibiro mi
sija", kurią sudarė trys bendruo
menės. Šiandien Sibiro ev. liuteronų 
bažnyčia jungia keturiolika didžiulėje 
teritorijoje pasklidusių parapijų bei 
filijų, veikia teologinė seminarija 
(www.lts.ru), remiama Ft.VVayne 
Concordia seminarijos (Missouri Si
nodas, JAV). 

Sibiro ev. liuteronų bažnyčia V 
Lytkiną savo vyskupu išrinko 2004 
m. rugpjūčio 11d. II-ajame bažnyčios 
sinode. Įšventinimas buvo numatytas 
Novosibirske 2004 m. spalio 31 d., ta
čiau dėl nesutarimų su Rusijos ir NVS 
ev. liuteronų bažnyčia (ELKRAS) bei 
Ingrijos ev. liuteronų bažnyčia Rusi
joje, iškilmės keletątkartų atidėtos. 

Estijos evangelikų liuteronų baž
nyčios XXVI sinodas 2004 m. gruo
džio 14 d. oficialiai pripažino Sibiro 
ev. liuteronų bažnyčios savarankiš
kumą bei jos išsirinktą vyskupą. 2007 

m. kovo 14 d. Taline įvyko dvišalis 
Estijos ev. liuteronų bažnyčios ir Si
biro ev. liuteronų bažnyčios atstovų 
susirinkimas. Jo metu pasirašyta 
tarpbažnytinio bendradarbiavimo 
sutartis. Kovo 14 d. sutartį oficialiai 
pasirašė Estijos ev. liuteronų baž
nyčios arkivyskupas Andrės Poder ir 
Sibiro ev. liuteronų bažnyčios vysku

pas elektas V Lytkin, artimiausiu 
metu ją pasirašys ELKRAS arkivys
kupas dr. Edmund Ratz ir Ingrijos ev. 
liuteronų bažnyčios Rusijoje vysku
pas Arri Kugappi. 

Netrukus po Taline įvykusio 
įšventinimo, iškilminga naujojo vys
kupo įvedimo ceremonija numatoma 
Sibiro ev. liuteronų bažnyčios centre 

Novosibirske. Šios ceremonijos metu 
Estijos ev. liuteronų bažnyčios atsto
vai oficialiai paskelbs Sibiro ev. 
liuteronų bažnyčios nariams apie 
kanoninę jų vyskupo konsekraciją bei 
apie naują autonominį Sibiro ev. 
liuteronų bažnyčios statusą. 

„Lietuvos evangelikų kelias** 
2007 Nr.5 

Charles Evanson nuotr 

http://www.lts.ru
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ČJKAGOJt IR APYLINKĖSE 

•ALRK Moterų sąjungos 3-os 
kuopos pirmasis šių metų susirinki
mas įvyks gegužės 26 d., šeštadienį, 
2:30 vai. p.p. (dėmesio — pasikeitė 
renginio laikas. Buvo skelbta 3 vai. p. 
p.) Svč. M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje, Marąuette Park. Kviečiame vi
sas nares dalyvauti. Bus aptariami 
svarbūs reikalai. 

•Gegužės 27 d., sekmadieni, Lie
tuvių tautinėse kapinėse, 8201 S. Kean 
Ave., Justice, IL, 11 vai. r. vyks Atmin
ties (Memorial) dienos paminėjimas. 
Kviečiame visus lietuvius dalyvauti šio
se apeigose. Pavaikščiokite po gražias 
kapines, prisiminkite, kur ilsisi jūsą 
šeimos nariai, artimieji, draugai ar žy
mūs lietuviai. 

• A t m i n i m o d ienos (Memorial 
Day) iškilmės vyks pirmadienį, gegu
žės 28 d., Sv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse. Po šv. Mišių vyks tradicinis miru
siųjų pagerbimas prie Steigėjų pamink
lo, esančio kapinėse, Pulaski Rd. ir 111 
gatvių sankryžoje. Minėjimą rengia Sv. 
Kazimiero lietuvių kapinių sklypų sa
vininkų draugija ir Lietuvių Bendruo
menės pasauliečių komitetas. Minė
jime dalyvauti pakviesti šauliai ir ramo-
vėnai. Religines apeigas atliks direkto
rius kun. Jonas Kuzinskas. Maloniai 
kviečiame visus lietuvius gausiai daly
vauti Atminimo dienos renginiuose ir 
pagerbti žuvusius už tėvynės laisvę bei 
artimuosius, padedant jų garbei vai
niką. 

•Ateitininkų namų gegužinė Įvyks 
sekmadienį, birželio 3 d., Ateitininkų 
namų sode. Pradžia — 12 vai. Kvie
čiame visus atvažiuoti ir pasidžiaugti 
nuostabia gamta ir jaukiais namais. 
Laukiame visų. 

• Š e š t a d i e n i , biržel io 16 d. 7 vai. v. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, 
6500 S. Pulaski Ave., Chicago, IL 60629, 
Adv. Aleksandras Domanskis, vienas iš 
firmos „Boodell Domanskis & Šaipe 
LLC" steigėjų, praves seminarą lietuvių 
kalba apie įvairias JAV verslo organi
zacijas ir jų įsteigimą bei struktūrą. 
Prelegentas kalbės apie: „C & S Corpo
ration", „limited liability company", 
„general partnership", „limited part-
nership" ir „Sole proprietorship". Taip 
pat bus pateikiama informacija apie 
įsiregistravimą kaip „Sole proprietor". 
Prelegentas atsakys į publikos klausi
mus apie korporacijas ir jų suformavi
mą. Sis seminaras - tai puiki proga vi
siems, kurie domisi verslu, ypač kurie 
yra neseniai atvykę į JAV, susipažinti su 
verslo organizacijų įkūrimo taisyklėmis. 
Tel. pasiteiravimui: 773-582-6500. 

IŠ ARTi IR TOLI... 

• K v i e č i a m e į Amerikos l ietuvių 
bibliotekininkų ir archyvų darbuoto
jų suvažiavimą, kurį birželio 15-17 
dienomis Pu tnam, Connecticut, 
ruošia JAV LB Kultūros taryba. Su
važiavimas vyks Nekalto Prasidėjimo 
Seserų vienuolyne, 600 Liberty 
Highway, Putnam, CT, 06260. Regist
racijos mokesčio nėra. Nakvynė ir 
maistas dviem dienom — 120 dol. as
meniui. Atvykti galima penktadienį, 
birželio 15 d. vakare. Suvažiavimas 
darbą pradės 10 vai. r. šeštadienį ir 
baigs sekmadienį 2 vai. po p. Re
gistruotis iki birželio 1 d. adresu: Da
lė Lukienė, 15100 Interlachen Dr, 
Apt. 526, Silver Spring, MD 20906. Tel. 
pasiteiravimui: 301-598-6657. E-paš
tas: dalelukas@verizon.net 

pamokos 

Balzeko lietuvių kultūros muziejus stengiasi, kad apie Lietuvą ir lietu
vių kultūrą sužinotų kuo daugiau žmonių. Balandžio 20 d. muziejus suor
ganizavo renginį Burr Oak Elementary mokykloje. Genės Razumienės va
dovaujamas ansamblis „Gabija" 5 — 8 klasių moksleiviams pasakojo apie 
Lietuvą, jos istoriją ir supažindino su lietuvių liaudies muzikos instrumen
tais: skudučiais, kanklėmis, skrabalais. 

Moksleiviai labai aktyviai dalyvavo žaidimuose, pasilikę po renginio 
bendravo su „Gabijos" muzikantais ir buvo labai laimingi, galėdami paban
dyti groti kanklėmis. „It is cool!", — taip moksleiviai tarpusavyje kalbėjo 
apie lietuvių liaudies instrumentų skambesį ir dainų melodingumą. 

Nuoširdžiai dėkojame muzikos mokytojui David Backer, Broniui Ab-
ručiui ir Aušrelei Sakalaitei už paramą organizuojant renginį. 

Rita Janz 

.Gabijos" vadovė Genė Razumienė moksleivius moko g ro t i kanklėmis. 
Ritos Janz nuotr. 

Gegužes 19 d. Jaunime centre ir gegužės 20 d. Pasaulio lietuvių cen
tre lankėsi JAV LB Kultūros tarybos pirmininke Dale Lukiene. Susitiki
muose su čikagiečiais ir Čikagos apylinkių lietuviais Kultūros tarybos 
pirmininkė supažindino susirinkusiuosius su Kultūros tarybos planais 
ateičiai, papasakojo apie šiuo metu paskelbtus projektus. D. Lukienė 
lankėsi.,Draugo" redakcijoje. Lituanistikos tyr imo ir studijų centre. Kar
tu buvo atvykusi ir JAV LB Krašto valdybos atstovė Sigita Šimkuvienė-
Rosen. Susitikimų metu koncertavo dainininkas Vytautas Babravičius -
Simas. 

IndrėsTijūnėlienės nuotraukoje: po susitikimo PLC, Lemonte, iš ka i 
rės: JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Dalė Lukienė, JAV LB East Chica
go, IL, apylinkės pirmininkė Birutė Viiutienė, dainininkas Vytautas Bab-
ravičius-Simas, JAV LB Lemonto apylinkės pirmininkė Irena Vilimienė ir 
JAV LB Vidurio Vakarų apygardos pirmininkė Aušrelė Sakaiaitė. 

Gegužės 13d., Motinos diena Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje šv. 
Mišiose dalyvavo ir Audrė Budrytė-Nakienė (kairėje) su sūneliu Kajumi, 
vyru Kęstučiu i r savo mamyte Aldona. 

Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

Kazys ir Danutė Razmos iš Westchester, IL parėmė „Draugo" leidybą 
50 dol. auka. Nuoširdžiai dėkojame šiems ištikimiems skaitytojams. 

Pranė Šošienė. gyvenanti Oak Lawn, IL bei skaitanti laikraštį jau 60 
metų, kartu su prenumeratos mokesčiu paaukojo ir 50 dol. Dėkojame šiai iš
tikimai skaitytojai, skubančiai paremti mūsų laikraštį. 

Algirdas Saulis iš Clarendon Hills, IL pratęsdamas „Draugo" prenu
meratą dar metams kartu paaukojo laikraščiui ir 50 dol. Labai labai ačiū. 

Skelbimai 

Advokatas 
Jonas G i b a i t i s 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. K e d z i e Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Toli firee 24 hr. 888-7766742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www. fohng iba i t i s .com 

A d v o k a t a s 
VYTENIS LIETUVNINKAS 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

mailto:dalelukas@verizon.net
http://www.fohngibaitis.com

