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Derybos dėl ES Konstitucijos 
rimtas egzaminas 

Iš kairės: premjeras Gediminas Kirkilas, prezidentas Valdas Adamkus ir Europos 
centrinio banko vadovas Jean Claude Trichet. Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr. 

Briuselis, birželio 22 d. (BNS) 
— Briuselyje penktadienį vykusiose 
ES vadovų derybos dėl Europos kons
titucinės sutarties yra „rimtas egza
minas, kaip vardan bendros gerovės 
suderinti skirtingų šalių interesus". 

Tai sakė Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, išvakarėse drauge 
su Prancūzijos prezidentu Nicola 
Sarkozy tarpininkavęs Vokietijos ir 
Lenkijos konsultacijoms ieškant 
kompromiso dėl ES Konstitucijos. 

Po ketvirtadienį vakare keturias 
valandas trukusių visų ES šalių va
dovų derybų dėl konstitucinės sutar
ties, ES pirmininkaujančios Vokie
tijos kanclerė Angelą Merkei pakvie
tė Lietuvos, Prancūzijos ir Lenkijos 
prezidentus atskirai papildomai ap
tarti susidariusią padėtį ir kartu ieš
koti priimtinų sprendimų. 

Po vidurnakčio pasibaigusiame 
susitikime nutarta, kad Lenkija pa
teiks atnaujintą derybų pasiūlymą, 
kuris bus svarstomas penktadienį. 

Lenkija nepritaria dokumentui, 
teigdama, kad konstitucinėje sutar
tyje numatytos balsavimo taisyklės 
suteikia pernelyg daug galių didžio
sioms valstybėms, ypač Vokietijai, 
bei reikalauja balsavimo sistemą 
keisti. 

Tuo tarpu strateginė Lenkijos 
partnerė Lietuva jau ne kartą yra 
išreiškusi pritarimą dabartiniam ES 
Konstitucijos projektui. Ji pirmoji iš 
ES šalių ratifikavo ES Konstituciją, 
tačiau patvirtinimo procesas įstrigo, 
daliai bloko šalių atsisakius tai pa
daryti. 

Lietuvių kalbos egzamino 17 proc. abiturientų 
Vilnius, birželio 22 d. (BNS) — 

V 

Šiemet lietuvių gimtosios kalbos 
(testo) valstybinio brandos egzamino, 
nesurinkę minimalios taškų sumos, 
neišlaikė 16,6 proc. abiturientų. Iš vi
so egzaminą laikė 23,795 kandidatai. 

Praėjusiais metais neišlai
kiusiųjų buvo 15,1 proc. 

Kaip pranešė Nacionalinis egza

minų centras, penktadienį posėdžia
vęs valstybinis brandos egzaminų ko
mitetas nutarė, kad šiais metais vals
tybių lietuviui gimtosios kalbos (teks
to interpretacijos) brandos egzaminą 
išlaikė abiturientai surinkę bent 21 
tašką, lietuvių gimtosios kalbos (tes
to) — 30 taškų, o valstybinį lietuvių 
valstybinės kalbos brandos egzaminą 
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Tony Blair taps kataliku 
Londonas, birželio 22 d. (BNS) 

— Iš pareigų pasitraukiantis britų 
premjeras Tony Blair ketina išstoti iš 
anglikonų bažnyčios ir tapti katali
ku, pranešė agentūra AFP Ilgametis 
leiboristų vadovas nusprendė pa
siprašyti priimamas į Katalikų Baž
nyčią, rašo laikraštis „Guardian". 

Kito laikraščio — „The Daily Te-
legraph" — teigimu, apie savo 
sprendimą T. Blair ketina pranešti 
netrukus po savo privačios audienci
jos pas popiežių Benediktą XVI šešta
dienį. 

T. Blair su šeima jau kelerius me
tus lanko katalikų pamaldas. Jo žmo
na Cherie ir keturi vaikai yra katali
kai. Didžiosios Britanijos istorijoje 
dar niekada vyriausybei nevadovavo 
katalikas. 

„Guardian" duomenimis, T. 
Blair konfesijos pakeitimui rengia 
John Walsh, britų ginkluotųjų oro 
pajėgų dvasininkas. Jis jau ketverius 
metus lanko Blair šeimą. 

(kurį laiko abiturientai, kuriems lie
tuvių kalba nėra gimtoji) išlaikė abi
turientai, surinkę |35 taškus! ir dau
giau. 

Lietuvių gimt<teios kalboi (teksto 
interpretacijos) valstybinį brandos 
egzaminą šiemet pasirinko 1,289 
kandidatai, 90,5 proc. jį išlaikė. 

Tony Blair. 

Kad T. Blair pereis į katalikybę, 
kalbama jau seniai. 

Spėta, kad dešimt metų vyriau
sybei vadovaujantis premjeras to ne
darys per savo kadenciją, nes jis, kaip 
vyriausybės vadovas, skiria angliko
nų vyskupus. Tačiau dabar to daryti 
T. Blair nebeteks. 
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Dainų šventės 
dalyviai 
netrokš 
ir nebadaus 

Vilnius, birželio 22 d. (ELTA) — 
Liepos 5-8 dienomis Vilniuje ir Kau
ne vyksiančios Dainų šventės daly
viai gali būti tikri, kad bus gana pato
giai apgyvendinti, pamaitinti ir turės 
kur nusiprausti, ramina šventės ren
gėjai. 

Pasak Dainų šventės renginio di
rektoriaus Sauliaus Liausos, Vyriau
sybė šventės biudžetui surado 
300,000—400,000 litų, dalis šios su
mos skiriama dalyvių apgyvendinimo 
sąlygoms gerinti — kilnojamųjų dušų 
įrengimui mokyklose. 

„Dabar jau galime drąsiai teigti, 
kad dėl prastos Vilniaus mokyklų 
techninės ir sanitarinės būklės bei 
apgyvendinimo sąlygų jose žiniask-
laida pavojaus varpais skambinti 
pradėjo pernelyg anksti — šventės 
dalyviai turės kur nusiprausti ir, ne
abejoju, galės jaustis pakankamai pa
togiai", — sako S. Liausa. 

Renginio organizatoriai užtikri
na, kad, be papildomų Vyriausybės 
lėšų, šiemet dalyvių lauks ir daugiau 
malonių staigmenų. Šventės rėmėjai 
„Vilniaus vandenys" ir „Žalia giria" 
repeticijų metu užtikrins nemokamą 
geriamojo vandens tiekimą, taip pat 
laisvu nuo pasirodymų metu šventės 
dalyviai galės pasinaudoti Lazdynų 
baseino dušais. 

Šįmet į sostinę atvyks per 29,000 
Dainų šventės „Būties ratu" dalyvių, 
daugiausia vaikų. 
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Iš Ateitininkų gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org 

Los Angeles ateitininkai švenčia savo 50 metų jubiliejų. Čia kun. Stasio Ylos kuopos jaunučiai, jauniai ir moksleiviai, kartu su studentais ir naujai Įžodi davusiais sendraugiais 
šeimos šventės metu prie šv. Kazimiero bažnyčios, Los Angeles. 

Los Angeles šeimos šventė 
Los Angeles ateitininkai gegužės 20 jd. atšventė savo 50-tąją sukaktuvinę 

šeimos šventę. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis ir naujųjų narių įžodžiu Šv. 
Kazimiero bažnyčioje. JAS įžodį davė Nina Kasputytė, Eglė Urbonaitė, 

Matas Gajauskas, Gintas Kazlauskas, Aleksas Rugienius ir Lukas Remeika. 
Juos paruošė kun. Stasio Ylos kuopos globėja Vita Vilkienė. Moksleivius 
paruošė kuopos globėjas Vytas Bandžiulis; įžodį davė Karina Jogaitė, Regina 
Zmuidzinaitė, Kendra Kiršonytė ir Tadas Mikuckis. Šeši nauji nariai įstojo į 
Ateitininkų sendraugių sąjungą, kartu su trylika esamų ateitininkų davė įžodį 
ir visiems buvo prisegtas sendraugių ženkliukas. Naujieji SdAS Los Angeles 
skyriaus nariai yra Žydra van der Sluys, Valė Ruzgienė, Kristina ir Linas 
Kazlauskai, Ina ir Vytautas Vyšniauskai. Dėkojame kun. Tomui Karanauskui 
už įžodžių vedimą ir Petrui Vyteniui Kisieliui už medžiagą sendraugių įžodžio 
pasiruošimui. 

Šventė tęsėsi parapijos salėje. Po kun. Tomo sukalbėtos maldos ir pa-
sivaišinimu užkandžiais, naujieji sendraugiai pasidalino mintimis apie savo 
pasiryžimą įsijungti į ateitininkų sąjūdį.-MAS naujieji nariai paskaitė savo 
parašytas temas. Tai buvo tikrai įdomi programos dalis. Ateitininkų 
sendraugių centro valdybos pirmininkės Janinos Udrienės sveikinimai buvo 
įteikti naujiems nariams. 

JAS kuopos jaunučiai ir jauniai paskaitė gražių eilių pynę, supindami šūkį 
„Švęskime Kristų savo šeimoje" į „Meilės žiedą", kuris apjungė visas šeimas: 
savąsias, parapijos, visų lietuvių ir ateitininkų šeimas. MAS kuopos nariai 
parodė skaidrių montažą, pavadintą „Ateitininkų principai". 

Visų Los Angeles ateitininkų didelė padėka globėjams Vitai ir Vytui už jų 
pašvęstą laiką dirbant su jaunimu, sendraugėms ateitininkėms prisidėjusioms 
prie vaišių, ypač Valei Ruzgienei, Onutei Bernienei ir Nijolei Pupienei, ir 
visiems, kurie padėjo suruošti šventę. Ačiū visiems apsilankiusiems! 

Šventės proga Ateitininkų sendraugių skyriaus narys Jonas Činga 
atsiuntė 250 dol. auką paremti California ateitininkų stovyklą. Nuoširdžiai 
dėkojame Cingai, kuris dažnai remia ateitininkų jaunimo veiklą. 

—DJ.P. 

2007 metu Cal i forn ia JAS stovykla bus Santa Barbara priemiesčio 
Casa de Mar ia rekolekci jų v ietovėje nuo liepos 22 iki 28 d . Sto
vyklai vadovaus Kr is t ina Kazlauskienė ir Dalyte Lovett. 

>:ik:. •v. % 
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VASAROS 
KALENDORIUS 

Ateitininku stovyklos 
Dainavoje, Manchester, Ml 

Jaunučių stovykla - liepos 4-15 
Moksleivių stovykla - liepos 15-28 

Sendraugių (šeimų) stovykla 
liepos 29- rugpjūčio 5 

(jau visos vietos užimtos, bet 
visi kviečiami dienos metu apsi
lankyti ir išklausyti paskaitų) 

Ateitininkų studijų savaitgalis 
rugpjūčio 31-rugsėjo 3 

Registracijos anketos: 
www.ateitis.org 

Kennebunkport, Maine 
Sendraugių poilsio ir studijų savaitė 

pas tėvus pranciškonus 
Registruotis (užsisakant kambarį) 

per raštinės administraciją: 
tel. (207) 967-4865, el.paštas: 
franciscanguesthouse@yahoo.com 

Su klausimais rašykite: 
dzikas @comcast. net 

Nuotrauka Antano PolikaiČio 

Dažnai aplankykite 
www.ateitis.org & 
www.mesmas.org 
Ten rasite visq reikiamą 

informaciją apie stovyklas 
ir kitokių įdomybių. 

Nauji sendraugiai ateitininkai, davę įžodį per Los Angeles ateitininkų Šeimos 
Kazlauskai, Ina ir Vytautas Vyšniauskai, Valė Ruzgienė. 

sverte. Žyd-a «a~ der Siuys. Kr,st na ' L °as 
Nuotr Antano Pouka'čiO 
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APIE ŠV ATANAZĄ IR SVEIKINIMAS 
LIETUVIŲ KALBA 

Trečiadienio, birželio 20-osios 
rytą, vykusiame bendrajame susiti
kime su Benediktu XVI-uoju vėl daly
vavo būrys maldininkų iš Lietuvos. 
Juos Ganytojas kalbino lietuviškai: 
„Nuoširdžiai sveikinu piligrimus iš 
Lietuvos. Brangūs bičiuliai, jus ragi
nu būti visuomet drąsiais Kristaus 
liudytojais. Prašau Viešpaties laimin
ti jus, jūsų artimuosius ir jūsų tėvy
nę. Garbė Jėzui Kristui!" 

Su maldininkais susitikęs pirma 
šv. Petro bazilikoje, vėliau didžiojoje 
Pauliaus VI audiencijų salėje, Gany
tojas tęsė mokymą apie pirmųjų am
žių krikščionių rašytojus. Šįkart kal
bėjo apie IV amžiaus Egipto Alek
sandrijos vyskupą šv. Atanazą. 

Atanazas yra vienas svarbiausių 
ir žinomiausių ankstyvosios Bažny-
čios tėvų. Sis šventasis buvo aistrin
gas teologas, skelbęs Logoso įsikūni-
jimą, tai yra Dievo Žodžio, kuris, kaip 
sakoma Evangelijos pagal Joną pro
loge, tapo kūnu ir apsigyveno tarp 
mūsų. Šv. Atanazas buvo taip pat 
vienas pagrindinių ir ištvermingiau
sių kovotojų su Arijaus erezija, skel
busia, jog Kristus yra tik „tarpinis 
kūrinys" tarp žmogaus ir Dievo. Šis 
aiškinimas ir vėliau kartojosi Bažny
čios istorijoje, su tam tikromis jo 
atmainomis susiduriame ir šiandien. 

Manoma, kad Atanazas gimė 
Aleksandrijoje, Egipte, apie 300-uo-
sius metus. Įgijęs gerą išsilavinimą 
tapo diakonu ir tuometinio Aleksan
drijos vyskupo Aleksandro sekreto
riumi. Lydėdamas savo vyskupą, da
lyvavo Nikėjos susirinkime, kuriame 
vienas pagrindinių klausimų buvo 
būtent Aleksandrijos kunigo Arijaus 
mokymas, kuriuo jis kėlė rimtą grės
mę krikščionių tikėjimo vienybei. 
Pasak Arijaus, Kristus nėra tikras 
Dievas, bet sukurtas Dievas, tarpinė 
„būtybė" tarp Dievo ir žmogaus. Ni
kėjoje susirinkę vyskupai pasmerkė 
šį mokymą ir paskelbė tikėjimo iš
pažinimo formuluotę, kuri vėliau 
papildyta Konstantinopolio susirinki
me, tapo iki mūsų dienų daugelio 
krikščionių bendrijų naudojamu ti
kėjimo išpažinimu. Šiame pamati
niame tekste, kuriuo ir šiandien mel
džiamės Mišių liturgijoje, yra vartoja
mas terminas „homoousios" (lotyniš
kai - „consubstantialis"), kuris reiš

kia, jog Sūnus, Logosas, yra vienos 
prigimties su Tėvu, yra tikras Dievas 
iš tikro Dievo, priešingai negu skelbė 
Arijus ir sekėjai. 

Mirus vyskupui Aleksandrui, 328 
metais Atanazas tapo Aleksandrijos 
vyskupu ir tuoj pat ėmėsi ryžtingai 
kovoti su tuo metu gana paplitusia 
erezija. Kova buvo sudėtinga, nes, ne
paisant Nikėjos susirinkimo sprendi
mo, imperatorius Konstantinas, o 
vėliau ir jo sūnus, dėl politinių prie
žasčių rėmė arijomis ir jų mokymą. 
Arijaus erezijos sukelta krizė truko 
ištisus dešimtmečius. Vyskupas Ata
nazas tarp 336 ir 366 metų net pen
kis kartus buvo ištremtas iš Aleksan
drijos. Tačiau tremtis tam tikra pras
me išėjo į gera, nes išvarytas iš savo 
miesto jis daug keliavo ir lemtingai 
prisidėjo prie Nikėjos susirinkimo 
nutarimų skleidimo visoje Bažny
čioje. Galiausiai grįžęs į Aleksandriją 
ėmėsi taikyti arianizmo krizės pa
veiktus vietos tikinčiuosius, atnaujin
ti bendruomenes. Atanazas mirė 373 
metų gegužės 2-ąją, šią dieną ir dabar 
minime jo liturginę šventę. 

Pagrindinis šv. Atanazo kūrinys 
yra „Traktatas apie Žodžio įsikūni
jimą", kuriame jis gina Kristaus tik
rą dieviškumą. Atanazas taip pat pa
liko nemažai Psalmių komentarų. 
Tačiau pats populiariausias jo kū
rinys yra „Šventojo Antano gyveni
mas" - biografinė knyga, skirta šv. 
Antanui abatui, su kuriuo Atanazas 
susitiko ir susibičiuliavo savo trem
ties metais. Atanazo parašyta atsi
skyrėlio Antano biografija greitai pa
plito visoje krikščionijoje ir Antanas 
tapo vienuolystės modeliu tiek Rytų, 
tiek ir Vakarų tikintiesiems. 

Audiencijos pabaigoje Benedik
tas XVI taip pat priminė šį trečiadie
nį minėtą Pasaulinę pabėgėlių dieną. 
Priimti pabėgėlius ir suteikti jiems 
prieglobstį, - sakė Ganytojas, - tai vi
siems privalomas žmogiškosios vie
nybės veiksmas. Krikščionims tai 
kartu proga paliudyti evangelinę arti
mo meilę. Iš širdies linkiu, kad ši
tiems kenčiantiems mūsų broliams ir 
seserims visada būtų užtikrinta prie
globsčio teisė, kad būtų gerbiamas jų 
orumas. 

Pagal „Vatikano radijq" parengė 
N . Šmerauskas 

šv. Atanazas (apie 293-373, 
dar vadinamas Atanazu Didžiuo
ju) - Aleksandruos vyskupas, 
vienas reikšmingiausių bažnyčios 
tėvų, kovojęs su tuo metu itin 
paplitusiu arianizmu. šv. Atana
zas Šventuoju pripažįstamas ka
talikų, protestantų, stačiatikių, 
sentikių, šventasis itin vertina
mas dėl savo apologetinių laiškų, 
nukreiptų prieš eretikus, ypač 
prieš Arijaus pasekėjus. Rašė 
pastoralinius, asketinius, egze
getinius Ir Istorinius-poleminius, 
biografinius veikalus. Dėl kovos 
prieš arljonus per visa savo gy
venimą 5 (galbūt net 7) kartus 
buvo ištremtas iš Aleksandri
jos. Būtent dėl šios priežasties 
atsirado su tuo susijęs posakis 
„Athanasius contra mundumM 

(Atanazas prieš pasauli). 
Pagal wlkipedia.org 

Joninės — 
džiaugsmo šventė 

STASE E. SEMĖNIENE 

Joninės — viena žaviausių ir linksmiausių švenčių ant vos prasi
vėrusios vasaros slenksčio! Regis, tarsi pats Aukščiausias susirū
pinęs nuo 1940 m. siuntė Lietuvos padangėn daugiaspalvę vaivo

rykštę, kad praskaidrintų lietuviams tragišką birželį... 
Joninės nuo neatmenamų laikų švenčiamos ne tik mūsų krašte, bet ir 

daugelyje kitų Europos šalių. Lietuvai tapus krikščioniška karalyste, Jo
ninių šventimas, sutapęs su beveik tuo pačiu laiku švenčiama pagonių 
švente — šv. Jono Krikštytojo, lietuvių labiausiai mylimo šventojo, diena 
yra birželio 24-oji. Užtat ir Jonų Lietuvoje gausybė. Tai populiariausias 
vardas mūsų tėvynėje, beveik lygus Vytauto vardui. Visi Jonai ir Janinos 
tą dieną iškilmingai švęsdavo savo vardines. Kaime (ir neretai miestuose) 
artimieji ar draugai net pindavo ąžuolų lapų vainikus ir dabindavo jais 
varduvininkų kėdes arba net trobos duris apipindavo. 

Joninės mūsuose — viena pačių džiaugsmingiausių bei populiariausių 
vasaros švenčių! Aure! Juk tai vos prasimerkusios drovios vasaros rytas 
su trumpiausia metų naktimi ir pačia ilgiausia diena! Iš tiesų, atrodo, 
tarytum šv. Jono naktį Lietuvoje beveik nesutemsta (nors ir ne taip, kaip 
Estijoje ar Sankt Peterburge, Rusijoje, kurie žinomi garsiomis „baltosio
mis naktimis"), kai pagaliau vakaruose užgesusi saulėlydžio žara praneša 
saulės miegą, o tuo tarpu rytuose pirmieji raustančios aušros spinduliai 
jau skardena saulėtekį! Joninių naktis kupina burtų, kerėjimo, raganiš-
kumo, antgamtinių paslapčių... 

Per Jonines mėgiamiausias užsiėmimas būdavo užkurti (greičiausiai 
ant kalvelės) laužą. Anot liaudies įsitikinimo, laužo šviesa — ugnies liežu
viai — išvaikydavo baugias raganas bei įvairias baidykles. O tada jauni
mas ir senimas turėdavo prie laužo tikrą puotą — jie šokdavo aplink jį 
linksmai dainuodami, išsekę nuo linksmybių vaišindavosi. 

Tačiau pati svarbiausia šv. Jono nakties trauka arba vilionė būdavo 
surasti paslaptingąjį paparčio žiedą, kuris tiktai tą naktį teišsiskleisdavo. 
Savaime aišku, nė viena mirtingoji būtybė niekad neturėjo laimės jį su
rasti, bergždžios pastangos —jo niekados ir nebūta... Na, o smalsiems ir 
gudriems ieškotojams vis dėlto nešovė į galvą mintis, kaip tas plačialapis 
išsiskleidęs augalas dauginasi, neturėdamas nei žiedų, nei sėklų? Ir pa
partis tapdavo dar paslaptingesnis ir nepasiekiamas... 

Tuomet jauni ir seni buvo įsitikinę, jog jis stebuklingas! Kas suras ir 
nuskins tą užkerėtą žiedą — pavirs visažiniu galvočiumi: jis supras čirš
kiančių paukščių pašnekesį, galvijų bei gyvulių kalbą, viso pasaulio žmo
nių pokalbius, net sužinos, ką jie galvoja, kur surasti paslėptus turtus bei 
kitokias įmantrybes. 

Meilė, toji sielos saulė, ne tik visame pasaulyje nušviečia žmonių šir
dis, bet ir jas užvaldo. Taip ir lietuvių buities rūpesčiuose ji yra mėgiama, 
it tarp spyglių pražydusi žaviausia rožė. Todėl ir Lietuvos jaunuoliai 
Joninių naktį mėgaujasi tais gražiausiais ir maloniausiais žemėje meilės 
(ir ateities) burtais: nupindavo vainikus su merginų ir vyrų vardais ir 
įmesdavo juos į čiurlenančią upę. Kurie vainikai suplaukdavo kartu — tai 
bus nauja pora! Jei kurio vainikas nuskęsdavo — mirtis. 0 kurio vainikas 
plaukia pavandeniui, neužkabindamas nei žagarų, nei nusvirusių šakų — 
tam lengvas, linksmas, ilgas gyvenimas... 

Įspūdingiausios visam amžiui atmintinos paliko Joninės Rambyno 
kalne. Iš Pagėgių, poeto Algimanto Mackaus gimtinės (iš ten kilo ir jo 
slapyvardis Pagėgis) bei apylinkių sugužėdavo lietuviai į Rambyną. Gam
ta — pasaka! Šimtamečiai ąžuolai šlama, o antai, ten žemai žydra vaga 
sruvena mūsų upių tėvas Nemunas. Vietoje laužo buvo įtaisytas aukuras, 
iš kurio žiežirbos pasipildavo nakties glūdumoje lyg švento Jono vabalė
liai. Mažosios Lietuvos patriarchas Martynas Jankus, savo vešlia barzda 
panašus į vaidilą, apsuptas jį mylinčių vaikų bei paauglių, porino apie se
noviškus papročius. Jis buvo labai vertinamas visoje Lietuvoje, ne tik 
Klaipėdos krašte. Užtat ir užplūdę naciai pirmiausia nuvertėjo biustą Ka
ro muziejaus sodelyje Kaune. 

Retkarčiais atvykdavo ir Vydūnas. Vėjui taršant jo žilus plaukus, 
skaidriai žėrinčioms akims, it šviečiančioms žvaigždėms, skrodžiant, net 
panemunyje aidu atsimušdavo jo lyg žynio pranašingi žodžiai: „Ženki per 
gyvenimą ne kaip pragaištingas šešėlis, bet kaip amžinybės spindulys!" 
Pasibaigus linksmybėms Rambyne, svetingoji Jankaus dukra Elzė dar 
vaišindavo susirinkusius savo jaukioje sodyboje Bitėnuose. Ach, atsimini
mai — tarytum rojus, iš kurio niekas nepajėgia išvaryti, o tu gali skinti 
rožes ir žiemą... 

Sveikintina, jog iš Lietuvos atvykę naujieji ateiviai jau kelinti metai 
atgaivino Jonines šiame krašte (šiemet ji bus birželio 24 d.). Linkėtina 
jiems dar ilgus metus čia skleisti lietuvišką tradiciją su mūsų prasmingais 
papročiais. 

http://wlkipedia.org
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APMĄSTYMAI 
IŠ ELLICOTT MIESTELIO 

1UOZAS GAILA 

Karšta diena, tad sėdžiu kambary 
skaitydamas knygą, grojant „Pūko" 
radijui iš Lietuvos per internetą, ir 
retkarčiais žvilgteriu per stiklines 
duris į žmoną, kieme laistančią gėles. 
Menkai aš nusimanau apie gėles, 
nežinau nei jų vardų, bet jas, žmonos 
pasodintas, ginu nuo stirnų, triušių, 
na, ir piktžolių. Ak tos piktžolės! Ko
dėl gamtoje taip yra? Visa, kas gera, 
gražu yra reta ir trapu. Juk gėles so
diname, tręšiame, laistome, net kal
bame su jomis, o žiūrėk - gelsta, vys
ta. O piktžolės auga nesėtos, neso
dintos, netręštos, nelaistomos ir pa
vėsyje, ir saulės kaitinamos. Neken
čiu jų. Vaikystėje verčiau pasirink
davau eiti į pievas perkelti besiga
nančias karves ar joti su tėvu naktigo-
nėn, nei eiti su motina ravėti daržų. 

Taip mąstydamas žvelgiu Į už 
stiklinių durų plytomis mano išgrįstą 
aikštelę ir jos vidury tarp plytų 
augančią piktžolę. Kiekvieną pava
sarį tarp plytų išdygsta piktžolės, 
nenorėdamas lankstytis ir rauti, 
purškiu jas -naikinančiais chemika
lais. Paprastai po dienos kitos jos pra
deda vysti ir pagaliau nuvytę prapuo
la, bet va, ši viena, kad ir kiek ją 
purškiu, auga ir veša. Aišku, galėčiau 
išrauti, bet many esantis chemikas 
užsispyrusiai nori ją nunuodyti ir 
viskas. Taigi purškiu, o ji veša. Ro
dos, seku visas chemikalo instrukci
jas: purkšti tik tada, kai bent 24 vai. 
nelis, kad lietus nenuplautų nuodų, 
bet niekas nepadeda. 

Taip man bemąstant, žiūriu, 
artėja žmona su vandens laistytuvu. 
Netikiu savo, neseniai nuo katarak
tos išlaisvintomis akimis: ji laisto tą 
piktžolę. Pašoku ir prastūmęs duris 
šaukiu: „Ar sudurnavojai? Juk laistai 
piktžolę." O ji: „Tau visur piktžolės 
vaidenasi, čia juk 'Blackeyed Susan'. 
Dabar rimtai supykstu ir rėkiu, kad 
man nesvarbu, ar„ tai juodaakė ar 
žydraakė Zuzana, jokios zuzanos 
neaugs tarp mano išdėstytų plytų. Ne 
vieta čia joms, tvarka turi būti. Pa
mokęs žmoną apie „tvarką ir teisin
gumą", jaučiuosi kaip buvęs prezi
dentas Rolandas Paksas... 

Lidimar „Ly" Carolina Jonaitis Esca-
lona — 2006 m. Venesuelos grožio 
karalaitė. 

Metu skaitęs knygą ir naršau po 
internetą, kur akis užkliūva už Pa
saulio grožio karalaitės rinkimų, 
vykusių gegužės 28 d. Meksikoje. 
Išrenkama japonė, bet antroje vietoje 
lieka venesuelietė pavarde Jonaitis. 
Jos pilna pavardė: Lidimar „Ly" Ca
rolina Jonaitis Escalona. Gimusi 
1985 m. Venesueloje. Rašoma, kad 
„Ly is of Lithuanian, Russian and Ve-
nezuelan origin. Speaks Spanish, Eng-
lish and French." Ji — garsus mode
lis, Venezuelos 2006 m. grožio kara
laitė, šių rinkimų išvakarėse buvo 
pasaulio karūnos favoritė. 

Kiekvieną kartą, kai pamatau 
pavardę „Jonaitis", prisimenu ame-
rikietiškojo futbolo legenda tapusį 
Joną Jonaitį (Johnny Unitas). Jo 
tėvai (senųjų lietuvių emigrantų pa
likuonys), norėdami, kad pavardė 
būtų teisingai ištariama, pakeitė ją į 
„Unitas". Jonaitis juokdamasis 
mums pasakojo, kaip Amerikos grai
kai suruošė jam pagerbimą, kaip la
biausiai pasižymėjusiam Amerikos 

graikui, ir kaip nusivylė sužinoję, kad 
jis ne graikas... Va, kaip išeina, kai 
pavardės rašomos pagal tarimą. Tarp 
amerikietiško futbolo sirgalių John
ny Unitas žinomas visoje Amerikoje. 
Žinomas ne tik savo pasiekimais 
sporte, bet ir savo gyvenimu už fut
bolo aikštės ribų. Buvo kuklus, ma
lonus su žiūrovais, spauda, neįsivėlė į 
intrigas, kaip daugelis dabartinių 
sporto pasaulio žvaigždžių. Kelis kar
tus išrinktas naudingiausiu metų žai
dėju, buvo sporto žurnalo dvejus 
metus iš eilės apdovanotas brangiu 
sportiniu automobiliu - Corvette. 
Gavęs jį tuoj iškeisdavo į paprastą, 
talpų šeimos automobilį - „station-
wagon". Sekmadienio rytais prieš 
rungtynes su keliais žaidėjais atva
žiuodavo išklausyti Šv. Mišių Balti-
more lietuvių parapijos bažnyčioje. J. 
Unitas mirė prieš penkerius metus. 
Baltimore prie sporto stadiono pasta
tyta jo statula. Keistas mūsų gyveni
mas: lietuviai Vilniuje pastatė statulą 
rock muzikantui baltimoriečiui Frank 
Zappai, o baltimoriečiai — Amerikos 
lietuviui Jonui Jonaičiui-Unitas. 

Mąstymus apie Jonaičius nu
traukia per „Pūko" radiją girdima 
daina. Romas Dambrauskas dainuoja 
apie lietuvius emigrantus: „...kur tu 
Čikagoj, Londone, Paryžiuje, Milane, 
Ispanijos plantacijose, Stokholmo 
centre, kur tu Berlyne, Amsterdame, 
Airijos glėby, o mūsų tiek nedaug 
belikę Lietuvos širdy...". Paveikia 
mane ta daina. Kažką suvirpina ma
no širdy. Mūsų niekada nebuvo daug. 
Nebuvo daug, ypač Lietuvos širdy. 
Juk bajorija, susižavėjusi svetimais 
blizgučiais, paliko Lietuvos širdyje 
tik baudžiauninkus, varguolius. Net 
milijonas šių bėgo nuo caro valdžios 
ieškoti laimės Amerikoje. Be mokslo, 
be kalbos, pasitraukę tiesiai nuo 
žagrės, jie statė čia bažnyčias, lietu
vių namus, leido knygas, laikraščius. 
Neplėšikavo, nevogė, neapgaudinėjo 
savo tautiečio, nepažino kalėjimo 
sienų... 

O Romas toliau dainuoja: „aš 
nežinau, ką mano drauge, tau šian
dieną atsakyti. Kur taip toli nuo 
mūsų saulė, beviltiškai toli ir mes 
bejėgiai ir akli, tai ko verta taika 
širdy. Aš nežinau, kada save nus
tosime žudyti..." 

Kada? Kada nustosime save 
žudyti alkoholy, tabako dūmuose, 
kelių avarijose? Kada nustosime būti 
žudikais, vagimis, vandalais svečiose 
šalyse? 

Dambrausko daina nukreipia 
mano mintis į paliekančius Lietuvą. 
Juk ir mano tėvai ją paliko. Iš tikro, 
tai nepaliko, bet kai Virbalis, kuria
me gyvenome, atsidūrė fronto zonoje, 
vokiečių karo žandarų buvome iš
varyti į Rytprūsius. Aišku, vėliau, 
besiveržiant raudoniesiems, iš ten 

Vienas iš legendinių amerikietiško-
jo futbolo žaidėjų — Johnny Unitas. 

galėjome grįžti į Lietuvą. Bet tėvai 
pasirinko bėgti tolyn į bombarduo
jamą, degančią Vokietiją. Pirmosios 
okupacijos metais tėvai buvo įtraukti 
į tremiamųjų sąrašus, o tėvo brolis 
buvo išvežtas ir mirė pakeliui į 
Sibirą. Atmenu, kaip raudojo mano 
motina, kai teko palikti • namus ir 
viską, ką tėvai buvo sukaupę per savo 
gyvenimą. Verkė ir mano močiutė, 
tėvo motina, jau praradusi vieną savo 
sūnų, netenkanti paskutiniojo... 

Pasikeitė lietuvė motina, pasi
keitė ir Lietuvos močiutės. Internete 
skaitau, kaip motina džiaugiasi, kad 
jos du sūnūs — Norvegijoje, jiems ten 
gera, uždirba daug pinigų. Internete 
įdomus dienoraštis (angliškai vadina
mas „Blog", lietuvių paverstas į „blo
gas") lietuvaitės, dirbančios Airijoje. 
Ji rašo: „Močiutė telefonu palinkėjo 
birželį viešint pas draugę Danijoje 
įsižiūrėti kokį daną. Lyg žinotų, jog 
skandinaviškas tipas man visada 
buvo prie širdies. Dar patarė rinktis 
vyresnius vyrus. 'Geriau kad jis tave 
mylėtų ir negalėtų be tavęs gyventi, o 
ne tu be jo', — pasakė ji. Be to, pa
pasakojo, kad pažįstamos anūkė iš 
Vakarų parsivežė užsienietį. Pilve. O 
bendraautorius liko Vakaruose. Taip 
mes ir gyvenam Vakaruose..." 

Per stiklines duris matau, kaip 
žmona atsargiai bando iškasti iš tarp 
plytų išdygusią Juodaakę Zuzaną". 
Greičiausiai perkels augti tarp kitų 
gėlių. Pasijuntu kaltas, kad neverti
nau tos gėlės pastangų išdygti tarp 
šaltų plytų ir savo žydėjimu nustelbti 
besiveisiančias piktžoles. Juk taip 
maža grožio ir gėrio pasaulyje. 

Juozo Gailos ei. pašto adresas: 
gailai @verizon.net 

'959 motais amerikietiško futbolo žvaigždes johnnv Lmtas-Jonaitis na 
muose Baitimore Šv. Alfonso parapijos kunigas Antanas Dranginis ' r Juo
zas Gaila. Vidury Johnny Unitas-Jonaitis su sūneliu 

Iš J. Gailos asmeninio archyvo. 

Tai - Jūsų laikraštis 
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Vienuoliktojo Lietuvių evangelikų 
liuteronų Bažnyčios išeivijoje sinodo 

rezoliucija 
„Dėl prisijungimo prie Lietuvos 

evangelikų liuteronų Bažnyčios" 
2007 metai gegužės 19 d. 

Susirinkę Lietuvių evangelikų liuteronų Bažnyčios išeivijoje (LELBI) 
vienuoliktajame Sinode parapijų atstovai ir dvasininkai priėjo prie išvados: 

— Kadangi 1946 metų lapkričio 9-10 dienomis Lebenstedte, Vokietijoje, 
sušaukto sinodo metu įkurtos Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios 
išeivijoje pagrindinis tikslas buvo išsaugoti lietuvių evangelikų bažnytinių 
tradicijų tęstinumą ir, Lietuvai esant okupuotai, atstovauti jiems tremties są
lygomis už Lietuvos ribų; 

— Kadangi, nuo 1990 m. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, atsinaujino 
Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčia (LELB), kuri nevaržomai galėjo 
vystyti veiklą skelbiant Kristaus Išganymo Evangeliją; 

— Kadangi, Lietuvių evangelikų liuteronų Bažnyčia išeivijoje jau atliko 
savo pirminę užduotį; 

— Kadangi, Lietuvių evangelikų liuteronų Bažnyčios išeivijoje parapijos, 
esančios įvairiuose kraštuose, savarankiškai ir tiesiogiai bendrauja ir ben
dradarbiauja su motinine Bažnyčia Lietuvoje; 

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia vėl gali 
savarankiškai tvarkyti savo gyvenimą, o bendradarbiavimui tarp LELBI ir 
LELB nėra jokių teologinių, politinių bei teisinių kliūčių, LELBI sinodas 
nutaria: 

„Prisijungti prie Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios ir toliau tęsti 
savo misiją vienybėje su LELB. Nuo šiol parapijos, parapijiniai vienetai bei 
dvasininkai savarankiškai ieškos priimtinų būdų jungtis prie LELB, idant iki 
2008 metų LELB eilinio Sinodo šis prisijungimo procesas būtų baigtas". 

W U£ 

•s 

GERBIAMAS VYSKUPE MINDAUGAI SABUTI, 

Nuoširdžiai sveikinu Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčią 
iškilaus įvykio — Lietuvos evengelikų liuteronų Bažnyčios 

ir Lietuvių evangelikų liuteronų Bažnyčios 
išeivį/oje — susijungimo proga. 

Šis Jūsų Bažnyčios sprendimas, užgydes skaudžią sovietinės 
okupacijos ir Bažnyčios persekiojimų padarytą žaizdą, 

atkuria vieningą Lietuvos liuteronų bendruomenę. 

Ilgą ir garbingą istoriją turinti Lietuvos liuteronų bendruomenė 
gali pagrįstai didžiuotis gausiais nuopelnais dvasinio gyvenimo, 

kultūros, švietimo ir socialinės tarnystės srityse. 

Linkiu, kad susivienijusi Lietuvių liuteronų Bažnyčia 
savo liudijimu taptų šviesos spinduliu mūsų visuomenei 

ir žadintų Ją kilnesniam bei šviesesniam gyvenimui. 

Valdas Adamkus "̂ 
Lietuvos Respublikos Prezidentas 

2007 metų birželio 5 diena 

* m * -v * I 

Karo laivai atplaukė dėl to, kad vežė tris buvu
sio Egipto gubernatoriaus Asano pašos ministrus: 
kanclerį, notarą ir sekretorių. Jie iš Konstantino
polio buvo atvežti į Rodo salą, iš ten atsiųsti į Alek
sandriją, paskui Nilu juos veš į Kairą, kad ten nu
baustų už tai, jog buvo kaltininkai įvykdytų žiau
rumų, kuriais nudojosi minėtasis paša, gobšiai 
plėsdamas provincijas. Derėtų trumpai priminti, 
kaip buvo. Tas Asanas paša, eunuchas, gana ilgai 
būdamas Egipto gubernatoriumi, labai plėšė pirk
lius. Padariniai dar ir šiandien ženklūs: dėl jo nepa
sotinamo gobšumo nei iš Indijos, nei iš Mekos 
neatvežama prekių. O kad nebūtų pašalintas iš 
tokios jo gobšiam būdui naudingos vietos, siųsdavo 
dideles dovanas Amurato žmonai ir motinai. Jo 
skriaudžiamieji ir dėl atstumo, ir dėl sunkumo 
prieiti prie valdovo, — tuo paša uoliai rūpinosi, — 
negalėjo imperatoriui pasiskųsti dėl padarytų 
skriaudų. 

Tasai paša, sužinojęs aną balzamo gamintoją 
etiopą turint dėmesio vertą pinigų kiekį, be 

jokio apkaltinimo įmetė jį į kalėjimą ir taip žiau
riai jį tardė reikalaudamas pasakyti, kur pinigai, 
kad tas netrukus mirė. Po jo mirties, kaip jau anks
čiau užsiminėme, balzamo gamyba tenai sužlugo, 
nes neatsirado kokio kito gamintojo. 

Buvo ir kitas labai turtingas etiopas pirklys 
(pats jį mačiau). Sugalvojęs kaltę, ir šitą įmetė į ka
lėjimą. Žiauriai kankinamas, buvo priverstas tam 
pašai perleisti dviejų šimtų tūkstančių auksinų 
vertės prekes, kad išsipirktų gyvybę. Atrodė nė 
nepanašu, kad vienas žmogus būtų galėjęs tokią 
didelę piniginę bausmę sumokėti, juo labiau kai 
esu matęs žmogiūkštį tik gobtuvu ir medvilniniais 
marškiniais teapsirengusį, basą vaikščiojantį. Bet 
jis turi Kaire tokius puikius rūmus, kad lėšomis ir 
dailumu jie aiškiai galėtų varžytis su anais geriau
siais, kaip jau anksčiau rašiau, mano apžiūrėtais. 
Todėl visi sutartinai tvirtino, kad jis galėjo tokią 
pasakišką sumą sumokėti pašai. 

Jam visur dėl tokios didelės savo nelaimės 
skundžiantis, vienas patarė, kad vyktų į Konstan
tinopolį ir pasiskųstų imperatoriui dėl tokios 
didelės skriaudos. Pirklį gąsdino ir kelionės tolis ir 
pavojaus baimė. Pagaliau pasakęs: „Aš į Konstan
tinopolį nevyksiu, bet mielai atiduočiau visą, savo 
likusį turtą, jei imperatorius pašai Asanui galvą 
nukirstų." Tada patarėjas pasiūlė: „Duok man pi
nigų, aš greitai padarysiu, kad įvyks tai, ko tu 
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nori." Tada, sako, į Konstantinopolį pasiuntęs sep
tyniasdešimt tūkstančių cekchinų. Už tuos pinigus 
buvę nupirkta brangakmenių imperatoriui dova
noti. Dvidešimt tūkstančių buvę duota pašai vizi
riui. Kai už tuos pinigus gavo leidimą lengvai prie 
jo prieiti, pasisakė turįs imperatoriui brangią dova
ną, be to, patarsiąs jam, kaip įsigyti dėmesio vertą 
lobį. Imperatorius liepė pakviesti jį pas save. Įėjęs 
pa-klojo brangakmenius. Tarp jų buvo aštuonio
likos tūkstančių sidabrinių monetų vertės deiman
tas. (Aštuoniasdešimtaisiais metais mačiau jį Vene
cijoje pas pirklį. Kitais metais jis tą deimantą išsi
untė į Konstantinopolį, sakė, esąs nupirktas impe
ratoriui). Tuomet paskundė pašą Asaną, pažymė
damas, kad tasai jau seniai plėšias turtinguosius, iš 
to esąs surinkęs didelę daugybę pinigų. Imperato
rius teatkeršijąs už nukentėjusiųjų skriaudas, te-
nubaudžiąs grobiką, visus jo pinigus tepaimąs į sa
vo iždą. Tas dalykas patiko imperatoriui. Pašai Ib-
rahimui pavedė nuvykti į Kairą, pažadėjo už jo iš
leisti savo dukterį. Be to, įdavė laišką Asanui, įsa
kydamas, kad, kai tik Ibrahimas atvyksiąs į Kairą, 
Asanas savo paties galvą atsiųstų imperatoriui. To
kius raštus imperatorius paprastai rašo savo ran
ka, juos siunčia įsukęs į juodą šilką arba atlasą. 
Ibrahimas tuojau išvyko į kelionę nugabenti impe
ratoriaus įsakymą. 

Tuo tarpu imperatoriaus motina ir žmona, su
žinojusios, dėl ko Ibrahimas išvyko į Alek

sandriją, matydamos, kad jų klientui bus blogai, 
labai skubiai davė jam žinią, dėl ko atvyksta Ibra
himas, ragino, kad jo nelaukdamas, kuo greičiau
siai skubėtų į Aleksandriją ir kuo greičiausiai vyk
tų su savo lobiais į Konstantinopolį. Jos, kaip galė
damos, pasistengsiančios numalšinti imperatori
aus rūstybę. 

Taigi anksčiau negu Ibrahimas su trisdešimt 
šešiais karo laivais atvyko į Aleksandriją, įspėtas 
Asanas su dviem tūkstančiais vyrų ėmė ruoštis į 

kelionę. Kai iš Kairo apie tai buvo pranešta Ibra-
himui, šis, manydamas, kad Asanas nežinojo atvy
kimo priežasties, jam parašė nesijudinti iš vietos: 
turįs jam pranešti svarbų imperatoriaus pavedimą. 
Bet Asanas, norėdamas išsigelbėti, jau buvo iš
vykęs. 

Ibrahimas, anksčiau negalėdamas, į Kairą at
vyko tiktai praėjus keturiolikai dienų po Asano iš
vykimo. Bet iš Aleksandrijos buvo parašęs į Kons
tantinopolį, kad Asanas iš Kairo pabėgo. 

Imperatoriaus motina ir žmona rūpinosi, kaip 
Asanui atgauti valdovo malonę. Kalbėjo, kad 

jau buvę pasiekusios tokio dalyko: Asanas impera
toriui atiduosiąs dviejų su puse milijono vertės lo
bius, pats pasiduosiąs jo malonei, pasižadėsiąs būti 
jam ištikimas. Tačiau, įmestas į pilies kalėjimą, ne
trukus slapta buvęs su virve pasmaugtas, teisingai 
nubaustas už gobšumą. Jo tarnautojus, minėtuo
sius ministrus, įsakė nugabenti į Kairą, kad ten 
žmonės, matydami už padarytas labai dideles 
skriaudas sunkiausios bausmės reginį, pajustų 
pasitenkinimą. 

Mieste mačiau keturkampį raudono porfyro 
obeliską. Iš visų pusių buvo išmargintas egiptiečių 
hieroglifais. Labai gražus, aukštas. Nors apatinė jo 
dalis žemėje, bet dar iki šiol apie keturiasdešimt 
uolekčių kyšo viršuje. Kiekvieno keturkampio šono 
storis prie žemės šešios ar kiek daugiau uolekčių. 
Arti jo, į jūros pusę, liekanos — dailių, kadaise la
bai brangiai kainavusių rūmų. Aukščiau buvę ir 
kiti rūmai, bet jau visai sunykę. Nors ir griuvėsiais 
užversti tie požemio rūmai, tačiau jų formą aiškiai 
galima įžiūrėti. 

Prie pat miesto sienos, prie vieno apvalaus jos 
bokšto, taip pat yra išlikę dailūs marmuriniai būs
tai, po jais kiti, dideli ir turtingi, labai gražūs pas
tatai. Kai kurie tvirtina, kad juose Kleopatra pati 
sau mirtį pasidariusi. 

Rugsėjo dvidešimt pirmą dieną buvau užlipęs į 
du gana aukštus pačiame mieste esančius kalnus. 
Pirmajame yra nelabai aukštas sargybos bokštas. 
Jame iškelia tiek mažesniųjų vėliavų, kiek laivų 
įplaukia į uostą. Kitas, aukštesnis, kalnas yra į 
Rozetės pusę ir eina iki miesto sienos. Iš jo labai 
gerai matyti visas miestas. Pakalnėje yra dideli dai
lių rūmų griuvėsiai, kuriuose labai daug gražaus 
marmuro. 

Bus daugiau. 
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Imkit mus ir valdykit (stabus atsinešim patys) 

Paminklas Karoliui Požėlai Grūto parke. 

Vladas Krivickas 

Vos prieš 10 dienų Washington, 
DC buvo atidengtas paminklas ko
munizmo aukoms atminti. Kuklus 
monumentas vainikavo ilgai (per il
gai?) užtrukusias pastangas nors 
kažkaip JAV sostinėje išreikšti pagar
bą 100 milijonų komunistinio režimo 
visame pasaulyje nužudytų nekaltų 
žmonių. Atrodytų, kad ne tiek disku
tuotinas paminklas, kiek pats faktas, 
kad Washington, DC atsirado vietos 
tokiam simboliui, turėjo atkreipti 
Lietuvos ir pasaulio žiniasklaidos dė
mesį. Dar daugiau. Netgi būta šiek 
tiek paskatų naiviai tikėtis, kad šis 
įvykis bent trumpam atkreips pasau
lio dėmesį į Baltijos šalis ir į vis dar 
nejaukią Rusijos kaimynystę, kurioje 
šioms tenka gyventi. 

Deja, pasaulio žiniasklaida pa
minklo atidarymui skyrė palyginti 
nedaug dėmesio, o platesnių diskusi
jų, išskyrus pavienes nuomones Lie
tuvoje, apie tai, kad komunizmo nu
sikaltimai turėtų būti prilyginti na
cizmui, įvykis neišprovokavo. 

Iš JAV dienraščių, vienintelis 
„The Washington Post" paskyrė šiek 
tiek daugiau vietos paminklo atiden
gimui ir plačiau aprašė jo statybos 
peripetijas. Kiek mažiau tam dėmesio 
skyrė „The Los Angeles Times", ta
čiau pastarajame spausdintas straip

snis „užgriebė" keletą Rusijai nema
lonių temų, prisimindamas ir Baltijos 
valstybes. „The New York Times" 
naująjį Washington, DC memorialą 
praktiškai ignoravo (už ką negaliu at
leisti savo šiaip jau labai mėgstamam 
laikraščiui). Ar čia neapsižiūrėjimas, 
ar sąmoninga politinė laikysena, ar 
Kauno-Vilniaus lygio kaprizai: maž
daug, mes gyvename New York ir ofi
ciozų sostinėje atidenginėjami pa
minklai mūsų nedomina? 

Jei tai būtų paminklas tik Lie
tuvoje komunistų nužudytiems as
menims, dar tokį ignoravimą galė
čiau suprasti. Šiaip ar taip, mūsų ša
lies bendrasis vidaus produktas yra 
tokio pat dydžio, kaip Wyoming vals
tijos, nesame kokia nors supergalybė 
nei ekonominiu, nei politiniu požiū
riu. Tačiau renginys Washington bu
vo skirtas komunizmo aukoms vi
same pasaulyje atminti. Tai ne Lie
tuvos, ne Wyoming, o tarptautinio 
masto įvykis, kurio potekstė turėtų 
būti aiški: komunizmo nusikaltimus 
laikas prilyginti nacistiniam terorui. 

Savo ruožtu „Chicago Tribūne", 
vieną dieną pranešusi apie paminklo 
atidengimą, kitą dieną išspausdino 
kritinį straipsnį, pavadintą 
,,Questions arise over memorials: 
Monument selection scrutinized in 
D.C." Jame tvirtinama, kad tokie mo
numentai kaip lietuviams toks svar

bus paminklas komunizmo aukoms 
atminti atspindi įtartiną tam tikrų 
interesų grupių galią formuoti politi
ką, kas ir ką stato National Mali. Ta
čiau ar 24 žingsnių proceso, kurio 
metu dalyvauja trys federalinės tar
nybos, Kongresas ir prezidentas, ne
pakanka užtikrinti, kad garbingoje 
JAV sostinės vietoje iškyla tik vi
siems svarbūs ir dėmesio verti pa
minklai? 

Deja, taip atrodo ne visiems. Mi
nėtame „Chicago Tribūne" straips
nyje Judy Scott Feldman, organizaci
jos, pasivadinusios „National Coali-
tion to Save Our Mali", prezidentė, 
teigia, kad Washington, DC per ma
žai nacionalinės kultūros herojus 
įamžinančių paminklų, ir per daug — 
siauriems grupuočių interesams ats
tovaujančių memorialų. 

Ką gi, jei 100 mln. komunistų nu
žudytų aukų atstovauja „siauriems 
interesams", tai galbūt vertėtų prisi
minti ir tai, kad ištisa amerikiečių 
karta augo šaltojo karo laikotarpiu ir 
ne kas kita, bet jie buvo priversti gy
venti netikrumo ir spėlionių apie tai, 
ko imsis sovietai, dvasioje. Rodos, dar 
yra pakankamai tuos laikus prisime
nančių amerikiečių, kurie mokyklose 
buvo mokomi, kaip, sovietų dujų ar 
atominės bombos atakos atveju, už
sidėti dujokaukes ir slėptis po suo
lais... 

Viena vertus, JAV spaudos sąly
ginis abejingumas neramina. Tačiau 
tai, kas neseniai įvyko Lietuvoje — 
rimtai gąsdina. Pabrėžiu — vis tai 
vyksta vos praėjus 10 dienų nuo pa
minklo komunizmo aukoms atminti 
atidengimo. Pirmą kartą nepriklau
somoje Lietuvoje pareikštas noras so
vietinių laikų skulptūrą, šiuo metu 
esančią Grūto parke, sugrąžinti į bu
vusią vietą. Kaip pranešė dienraštis 
„Šiaulių kraštas", Pakruojo rajono 
draugija , Atmintis" prašo rajono val
džios centrinėje Vienybės aikštėje 
atstatyti Karolio Požėlos — vieno iš 
keturių sušaudytų komunarų — pa
minklą. Draugija „Atmintis", atsi
liepdama į savivaldybės kvietimą pa-
kruojiečius prisidėti prie rekonstruo
jamos aikštės vizijos, išspausdino at
virą laišką visuomenei. 

„Mes norime ir siūlome, kad 
miesto svarbiausioje aikštėje būtų 
paminklas ne kokiam tai mamutui ar 
varnai išgarbinti, bet žmogui, visą 
gyvenimą atidavusiam už Lietuvos 
tikrą nepriklausomybę, žmonių ly
giateisiškumą ir už socialinį teisin

gumą",— rašoma laiške. 
„Aš manau, kad diskusijai jau 

atėjo laikas. Ir net tik apie Karolio 
Požėlos nužudymo, bet ir apie 1926-
tųjų perversmo kontekstą. Kada ir 
taip silpna demokratinė valstybė pe
rėjo į autoritarizmą, kai buvo įvykdy
tas karinis perversmas, kai atėjo dik
tatoriškas prezidentas Antanas Sme
tona, kuriam paminklų kažkodėl nie
kas nenuiminėja",— savo nuomonę 
apie prosenelį ir paminklo atstatymą 
„Šiaulių kraštui" išsakė Karolio Po
žėlos proanūkis Juras Požėla jaunes
nysis, socialdemokratas, Vilniaus 
miesto tarybos narys. 

„Aš abiem rankom balsuoju, kad 
tam žmogui reikia pastatyti pamink
lą. Už ką? Už visą gyvenimą, kurį nu
gyveno dėl Lietuvos darbo žmo
nių",— tvirtino vienas laiško autorių, 
bendrijos „Atmintis" narys, Pakruojo 
savivaldybės tarybos narys Jonas Va
lentas Čepulis. 

Pasak Grūto parko įkūrėjo 
Viliumo Malinausko, jei Vyriausybė 
taip nutars, ir jei bus padengtos išlai
dos už paminklo pervežimą, saugoji
mą ir priežiūrą, jis paminklą grąžin
siąs. Anot V Malinausko, tai būtų 
pirmas atvejis parko istorijoje, kai čia 
saugomą sovietinę skulptūrą norima 
atstatyti. 

Ar šiai faktinei medžiagai berei
kia kokio nors komentaro? O jei rei
kia, ką įmanoma šiuo atveju pasa
kyti? 

Pasiteisina niūriausi kai kurių 
politikos apžvalgininkų spėjimai. Lie
tuviams šiek tiek prasigyvenus, su
kūrus šiokią tokią ekonominę gerovę 
ir politinį stabilumą, sovietinių stabų 
imsime ieškotis patys. Kam vargintis 
taisant tai, kas valstybėje netobula 
demokratinėmis priemonėmis, jei ga
lima atsivežti iš Grūto K. Požėlos 
skulptūrą ir pasikviesti kokį nors gu
bernatorių iš Rusijos, kad jis „įvestų 
tvarką" Lietuvoje. 

Visuomet buvau už demokrati
nius pokyčius ir mokymąsi iš istorijos 
klaidų. Tačiau perskaičius informaci
ją apie pakruojiečių ketinimus, ra
dikalų siūlymai surinkti ir sunaikinti 
visus materialinius sovietinės val
džios reliktus Lietuvoje neatrodo to
kia bloga idėja. 

Tačiau kaip išnaikinti iš žmonių 
galvų nepilnavertiškumo kompleksą, 
kad negalime būti savo valstybės šei
mininkai ir kad mums būtinai reikia 
„kovotojų už darbo žmonių teises" iš 
šalies primestos ideologijos? 

Santuokos iš r e i k a l o nauda 
Vytautas Ališauskas 

Alfa.lt 

Sena kaip pasaulis diskusija: ko
kia santuoka patvaresnė - iš meilės 
ar dėl išskaičiavimo? Vieninteliame 
politiniame gyvenime tos diskusijos 
nėra. Santuokų iš meilės politikoje 
nebūna. Dažniausiai - iš reikalo. Tad 
tenka skaičiuoti. 

Vienas painiausių šiandienių 
skaičiavimų - koks galėtų būti ryšys_ 
tarp krikščionių demokratų ir Tė
vynės Sąjungos. Žvelgiant iš tolo susi
daro keistokas vaizdas: abi jėgos bū
simą sąjungą mato kaip neišven
giamą, bet pareiškimai dviprasmiški, 
nenuoseklūs. Galbūt padėtį sunkina 

prasta ankstesnė bendro gyvenimo 
patirtis. Vienintelį kartą per šios ne
priklausomybės istoriją konservato
riai valdė Lietuvą, ir tą patį - drauge 
su krikščionimis demokratais. Tai 
buvo pirma koalicinė vyriausybė. 

Pirma tai pirma, bet koalicinė su
tartis taip ir liko neįgyvendinta. Tie
sa, krikščionys demokratai gavo ke
letą antraeilių ministerijų (tarp jų -
užsienio reikalų, kuri kažkodėl Lietu
voje jau tradiciškai atiduodama silp-
nesniajam partneriui). Bet viceminis
trai taip ir liko nepadalyti pagal koa
licinę sutartį. Negali net sakyti, kad 
konservatoriai krikščionis būtų ap-
gavę - šie tyliai skundėsi, bet taip ir 
nepareikalavo vykdyti sutartį. 

Šiandien, regis, mėginama pa
miršti abipuses nuoskaudas ir ieškoti 
bendro gyvenimo principų. Variantai 
yra keli. Pirmas - partijų suliejimas į 
vieną, bet visai naują. Tokiam siūly
mui, tegu netiesiogiai pritarta krikš
čionių demokratų suvažiavime. Susi
formuotų tokia europietiška Liaudies 
partija. Vis dėlto argumentai prieš to
kį suliejimą gana stiprūs. Krikščionys 
šiandien sumenkę ir negali būti ly
giaverčiai partneriai kuriant naują 
darinį. Atsisakyti tradicinio Tėvynės 
Sąjungos vardo prieš pat rinkimus -
tai sukelti sumaištį pastoviame ir 
konservatyviame elektorate. 

Kita galimybė - krikščionis in 
corpore ar pavieniui tiesiog prijungti 

prie Tėvynės Sąjungos, duodant da
bartinei vadovybei atitinkamą kvotą 
vadovavimo organuose bent iki naujo 
partijos suvažiavimo. Tai suskaldytų 
krikščionių demokratų partiją. Įjung
toji dalis ištirptų be pėdsakų. Galiau
siai jų nebeliktų nė tiek, kad būtų ga
lima įtraukti į Raudonąją knygą.' 

Politiškai gal įdomiausias va
riantas - dviejų partijų federacija, iš
laikant Krikščionių demokratų parti
jos autonomiją, bet einant į rinkimus 
bendru sąrašu. 

Tad greičiausiai svarstybos ir bus 
tokios: krikščionys demokratai - ty
lus mažesnysis brolis ar sutuoktinis, 
su kuriuo nuolat teks aiškintis santy
kius? 

http://Alfa.lt


DRAUGAS, 2007 m. birželio 23 d., šeštadienis 

Rusija „geltonojo pavojaus" akivaizdoje 

Naujoji Kinijos architektūra. 

Arūnas Skrudupas 

„Geltonojo pavojaus" terminas, 
pradėtas vartoti XIX a. pabaigoje, bu
vo skirtas apibūdinti kinų darbininkų 
imigraciją į Vakarų šalis, ypač Jung
tines Valstijas; XX a. viduryje jis buvo 
siejamas su japonų karine ekspansija. 
Šiuo metu tiek minėtasis terminas, 
tiek terminas „kiniškoji grėsmė" vis 
dažniau girdėti Rusijoje; susitelkę Si
bire ir Primorjės krašte, kinai jau 
spėjo tapti viena didžiausių Rusijos 
etninių grupių. 

Jei prognozės, kad iki 2010 m. 
Rusijoje turėtų gyventi apie 10 milijo
nų kinų tautybės žmonių, išsipildys, 
kinų „invazija", arba „šliaužiančioji 
ekspansija", Rusijos vyriausybei atei
tyje gali tapti rimta problema ir ne
menku galvos skausmu. 

Egzistuoja du pagrindiniai požiū
riai į šią problemą. Pirmasis pabrėžia 
ekonominę kinų imigracijos priežas
čių prigimtį, draugiškus Kinijos ir 
Rusijos santykius ir „kiniškąją grės
mę" laiko su realybe nedaug ką ben
dra turinčiu mitu. Tarp gausios kinų 
imigracijos priežasčių minimas darbo 
jėgos perteklius ir aukštas nedarbo 
lygis Kinijoje, griežta šalies vyriau
sybės demografinė politika, be to, yra 
gana nesudėtinga kirsti Kinijos ir 
Rusijos sieną. Kinai, prekiaudami 
plataus vartojimo prekėmis, Rusijos 

Tolimuosiuose Rytuose mato neblogų 
perspektyvų savo verslui. Mažėjant 
gyventojų skaičiui, šiame regione 
trūksta darbo jėgos; savo demogra
finiu pertekliumi Kinija tarsi natū
raliai užpildo susidariusį Rusijos de
mografinį vakuumą. Tačiau, pasak 
„nekonfliktinės" teorijos šalininkų 
(pavyzdžiui, Oleg Zotov), strateginiu 
lygmeniu Kinija nesuinteresuota ne
stabilumu, kurį sukeltų bet kokie 
bandymai regioną pajungti ar prisi
jungti; taip pat jai yra reikalinga Ru
sijos parama kovoje su JAV hegemo-
nizmu ir separatistinėmis tendenci
jomis šalies viduje ir t. t. 

Antrojo požiūrio šalininkai tei
gia, kad Kinija, didėjant ekonominei 
ir karinei jos galiai, sieks išplėsti savo 
„gyvenamąją erdvę" silpnesnių kai
mynių, taip pat ir Rusijos, teritorijos 
sąskaita. Kinijos hegemoninės ambi
cijos yra akivaizdžios, ir Rusijos at
sisakymas bendradarbiauti su Va
karų demokratijomis (visų pirma su 
JAV) paliks šalį vienui vieną, bejėgę 
pasipriešinti geopolitiniams Kinijos 
žaidimams. 

Atsisakydama tapatintis su Vaka
rais ir neįvertindama Kinijos kelia
mos grėsmės, Rusija smarkiai rizi
kuoja. Blogiausiu atveju Kinija anek
suos gamtinių resursų turtingas ry
tines Rusijos teritorijas, o galbūt ka
daise buvusią galingą imperiją net 

Dėl Rushdie pagerbimo protestavo 
šimtai žmonių 

I s lamabadas , birželio 22 d. 
(„Reuters"/BNS) — Šimtai pakis
taniečių penktadienį protestavo prieš 
Didžiosios Britanijos rašytojui Sal-
man Rushdie suteiktą riterio titulą, 
tuo tarpu Pakistano parlamentas dar 
kartą paragino Britaniją atšaukti šį 
sprendimą ir atsiprašyti už musul
monų jausmų įžeidimą. 

S. Rushdie, kurio 1988 metų ro
manas „Šėtoniškos eilės" (The Sata-
nic Verses) papiktino daugelį musul
monų visame pasaulyje, praėjusią sa
vaitę karalienė Elizabeth II suteikė 
riterio titulą už nuopelnus literatū
rai. 

Maždaug 300 islamistų Pakista
no sostinėje Islamabade surengė mi
tingą, per kurį skandavo „Prakeiktas 
Rushdie" ir „Šalin Britaniją"". De
monstrantai taip pat degino Eliza
beth II iškamšas. 

„Apdovanojimo suteikimas to
kiam dideliam nusikaltėliui reiškia 

viso musulmonų pasaulio įžeidimą", 
— sakė talibus remiantis dvasininkas 
ir opozicijos parlamente vadovas 
Maulana Fazal-ur-Rehman. 

Nedideli protestai prieš S. Rush
die įvyko ir kituose Pakistano mies
tuose, įskaitant Karačį, Lahorą, Mul-
taną ir Kvetą. 

Protestuojant prieš rašytojui su
teiktą titulą taip pat buvo uždarytos 
parduotuvės ir įmonės Šrinagare — 
pagrindiniame Indijai priklausančios 
Kašmyro dalies mieste. 

Musulmonai tvirtina, kad S. 
Rushdie romane šventvagiškai kalba
ma apie pranašą Muhammad ir tyčio
jamasi iš Korano bei ankstyvosios 
musulmonų istorijos įvykių. 

Didžioji Britanija gynė savo 
sprendimą suteikti riterio titulą S. 
Rushdie, pabrėždama laisvo žodžio 
svarbą ir teigdama, kad tai yra mu
sulmonų pagerbimo Britanijos visuo
menėje tendencijos dalis. 

apkarpys iki istorinės Kijevo Rusios 
ribų. 

Jei taip ir neįvyktų, kinų tautinę 
mažumą Kinijos vyriausybė reikalui 
esant galėtų išnaudoti vienokiam ar 
kitokiam politiniam spaudimui vyk
dyti. Taigi kinų imigracija vertintina 
ne tiek kaip spontaniškas, savaiminis 
reiškinys, o kaip sąmoninga sudėtinė 
Kinijos globalaus dominavimo strate
gijos dalis. 

Galima rasti argumentų tiek vie
nam, tiek kitam požiūriui paremti. 
Artimoje ateityje kokių nors agre
syvesnių Kinijos žingsnių Rusijos at
žvilgiu sunku tikėtis. Kelyje į super
valstybę - JAV konkurentę — Kinija 
griebiasi tikrai ne kokio nors neap
skaičiuoto avantiūrizmo: jos pasirin
kimas optimalus — išnaudoti esamą 
bendradarbiavimo su Rusija poten
cialą ar netgi jį kurti. Tolesnėje atei
tyje šis bendradarbiavimas gali tapti 
tramplinu hegemoninėms Kinijos 
ambicijoms. 

Ne vienas dalyko žinovas bent 
jau neformaliai teigia, kad klausimas 
yra ne tai, ar tarptautinės politikos 
olimpe Kinija pakeis JAV, o kada tai 
įvyks ir kokia bus naujosios super
valstybės globalinė politika, kokios 
transformacijos laukia tarptautinės 
sistemos. Jei tokios prognozės pasi
tvirtintų, Rusijos draugystė Kinijai 
taptų kur kas mažiau reikalinga, ir 
tuomet Rusijos, kaip tarptautinės sis
temos didžiosios galios, ateitis, grin
džiama „self-sufficiency" (neprisijun-
gimo) formule, taptų iš tikro miglota. 

Taigi galima sakyti, kad Maskva, 
glaudžiai bendradarbiaudama su Ki
nija, tam tikra prasme kloja pamatus 
dar didesniam jos iškilimui, kuris il
gainiui gali tapti itin dideliu rūpesčiu 
pačiai Rusijai. 

Negalima teigti, kad oficialioji 
Rusija į vadinamąjį „geltonąjį pavo
jų" žvelgia nematydama potencialių 
grėsmių. Pasyvi Rusijos reakcija ir 
pabrėžtinai tiesmuka, Kinijos elgesio 
potekstes neigianti traktuotė aiškin
tina ne tiek noru žūtbūt išlaikyti su 
Kinija šiltus santykius ar tiesiog dip
lomatiniu trumparegiškumu. 

Teisingiau būtų teigti, kad Ru
sija, persisunkusi globalistiniais ter
minais apibūdinama didžiavalstybiš-
kumo ideologija, paveldėta dar iš carų 
laikų ir išpažįstama bei remiama 

šiandienio šalies elito, besąlygiškai ti
ki unikaliu savo raidos keliu ir misija. 

Rusija ir šiandien jaučiasi turinti 
vykdyti jai skirtą istorinę slavų vieni
jimo ir galingos valstybės kūrimo 
misiją. Kolektyvinei rusų savimonei 
didžiulę reikšmę tebeturi skirties Ry
tai-Vakarai nubrėžimas ir negatyvus 
Vakarų įvaizdis. Rusija vadovaujasi 
neigimo logika, tvirtina, kad Vakarų 
buvimas kur nors netoli Rusijos 
„įtakos sferų" jau savaime kelia jai 
grėsmę. 

Anot šios ideologijos, Rusijos dy
dis ir potencialas, nepaisant prastos 

Klausimas yra ne tai, ar 
tarptautinės politikos olimpe 
Kinija pakeis JAV, o kada tai 
įvyks ir kokia bus naujosios 
supervalstybės globalinė po
litika. 

ekonominės jos padėties, automatiš
kai daro ją didžiąja galia, o Rusijos 
nacionalinis interesas yra atsverti 
JAV - Vakarų reprezentanto ir sim
bolio - įtaką strategiškai svarbiuose 
regionuose, tokiuose kaip Europa, 
Vidurio ir Tolimieji Rytai, taip apgi
nant šalies interesus. 

Taigi Rusijos suartėjimo su Vaka
rais variantas yra atmetamas arba 
bent jau atidedamas. Rusija tiki, kad 
visas grėsmes atrems eidama savo, 
tik jai skirtu keliu. Tačiau to kelio tie
simo darbai smarkiai vėluoja. 

Nors minėtosios neprisijungimo 
formulės Rusija laikosi labiau teo
riškai, o praktiškai stengiasi daly
vauti karinėse-politinėse sąjungose 
ar jas kurti, bent kol kas negalima 
kalbėti ir apie kokias nors reikšmin
gesnes strategines Rusijos partne
rystes ar kiek aiškesnius užsienio ry
šių tinklo su vadinamosiomis „antro
jo greičio" šalimis (pavyzdžiui, Indija) 
kontūrus bei kitas prevencines prie
mones Kinijos įtakai kontroliuoti. 

Iniciatyva šiandien, regis, yra Ki
nijos rankose, o „geltonojo pavojaus" 
šmėkla virš Sibiro taigos nėra vien tik 
geopolitikos teoretikų fantazijos vai
sius. 

Geopolitika.lt 

1-800-775-SEND 
www.atlantteexpresscorpxoro 

Ocea, 
Kroviniu gabenimas 
laiv j t visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas; 
! 6 k t u v u i vigas pasaulio šalis. 

Air Freighi J 
Automobilio eskimas bet 
siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. \ 

Sroaff Pdcfraoes Tmcktįi&J/ 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgevt€W, IL 60455 Tel. 1 708-599 9680 
Fax. 1 708-599 9682 Tel. 1 800-775 7163 

i 

http://Geopolitika.lt
http://www.atlantteexpresscorpxoro
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Chirurgai 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgiįa. 
500 Bamey Dr., Suite A 

jol let IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
wwwxenUgforajyryai nJLi wbthcnWtioorr 

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

10400 75 St.. Kenosha, VVI 53142 
(262) 948-6990 

Chiroprakt ika ir 
manual inė terapi ja 

Amber Telefonas ( 7 0 8 ) 2 3 9 - 0 9 0 9 
• J * - * " 1 • Manualinė terapija 
C e n t a r • Chiropraktika 

• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 

Dr. Vilija R. Kerelytė 
Chiropraktikos gydytoja 

6420 West 127th Street, Palos Hekjhts, IL 60463 

S 
Dr. Vida i.Puodžiūniene 

Hearthy Connection 
CHropradfc 8c Rehab GMc 

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

patarimai. 
16547 W . 159 Street 
Lockport, IL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerkles 
ligos 

/ ^ V Y T E N I S GRYBAUSKAS, M. D. 
f SUSAN T. LYON, M.D. 
/ Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
L 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 N E MIC KAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS). NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-4713300 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, M D 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 I r c h i r u r g a i 
10811 W. 1431*1 St Oriand Park IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

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

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst IL 60126 

630-941-2609 

Sandra Rasa Valaitis, MD 
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 

|0NAS V.PRUNSKIS, MD 
TOH DAUAS PRUNSK1S, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

Eit Crove: 847-718-1212 
www.ll l inoispain.com 

Akių ligos 

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

9830 S.Ridgeiand Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hospital, #410S 

Tel. (773) 884-7960 

Dr . EUGIJUS LEUS 
Akių ligos ir chirurgija 

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

joliet. IL 60435 
T e l . 8 1 5 7 2 3 1 8 5 4 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ 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 V1Ž1NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBOS 
PAGUODOS TELEFONAS 1 866 438 7400 

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

JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 
2711 We$t 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-2655; fax. 773^*36-6906 

DRAUDIMAS ILGALAIKEI 
GLOBAI GAUTI 

Draudimas ilgalaikei globai gauti 
(long-term care insurance) suteikia 
apsidraudusiam asmeniui galimybę, 
reikalui esant, nemokamai pasinau
doti slaugos namų paslaugomis ar 
gauti specialią pagalbą pagyvenu
siems žmonėms. Panašiai kaip ir 
draudžiantis nuo nelaimingų atsi
tikimų, stichinių nelaimių ar turto 
vagysčių, šis draudimas leidžia, mo
kant gana nedideles įmokas, vėliau 
gauti atlyginimą už didelius nuosto
lius. Kita vertus, skirtingai nei dau
gelis draudimo rūšių, kurios yra įsi
gyjamos nuoširdžiai tikintis, jog nie
kuomet neprireiks jomis pasinaudoti, 
draudimas ilgalaikei globai gauti 
daugeliu atvejų vis dėlto yra išnaudo
jamas. To priežastis — gerėjant gy
venimo sąlygoms bei tobulėjant me
dicininei priežiūrai, vis daugiau 
žmonių sulaukia itin garbaus am
žiaus, kuomet praktiškai tampa ne
pajėgūs apsieiti be nuolatinės globos. 
Todėl nenuostabu, kad šio draudimo 
sutartys kiek skiriasi nuo visų kitų -
tiek sąlygomis, tiek įmokų dydžiu. 
Paprastai metinės draudimo ilgalai
kei globai įmokos, priklausomai nuo 
sutarties sąlygų, siekia bent kelis 
tūkstančius dolerių vienam asme
niui.^ 

Šiuo metu draudimą ilgalaikei 
globai turi apie 7 milijonai amerikie
čių, egzistuoja bent 100 jį parduodan
čių draudimo kompanijų. Deja, tin
kamą draudimo sutartį, dėl jau mi
nėtų priežasčių, gali sau leisti įsigyti 
nedaugelis. Kai kuriais atvejais drau
dimas ilgalaikei globai yra siūlomas 
darbdavių, kaip papildoma lengvata 
darbuotojams (deja, tokių darbdavių 
visose JAV iki šiol tėra užregistruota 
keli tūkstančiai). Šiuo metu siūlomos 
sutartys apima tiek slaugos namų, 
tiek specialios globos paciento namuo
se ar pagyvensiu žmonių dienos cen
truose teikimą, kai kurios net numa
to tam tikrų įrengimų bei patogumų 
namuose įrengimą, jei tai reikalinga 
pacientui. Paprastai ilgalaikės globos 
reikalingumą konkrečiu atveju nus
tato ir rekomenduoja gydytojai, daž
niausiai — jei pacientas neišgali 
savarankiškai atlikti bent dviejų bū
tinų kasdienių veiksmų (nusiprausti, 
apsirengti ir pan.). 

Draudimo sutartis, kurią vertėtų 
įsigyti, privalo padengti kuo daugiau 
priežiūros formų, numatyti pakanka
mą finansinę paramą bei priemones, 
padedančias išvengti ilgalaikės pini
ginės infliacijos. Jei negalite įsigyti 
tokios sutarties, specialistų patari
mu, geriau išvis nepirkti jokios, nei 
mokėti už prastą ar, iš pradžių įsigi
jus gerą, vėliau, nebeišgalint susimo
kėti įmokų, imti „karpyti" jos numa
tomas paslaugas. 

Kaip nuspręsti, ar Jums išvis rei
kia tokio draudimo? Kadangi neįma
noma tiksliai nuspėti, kas laukia atei
tyje, pirmiausia vertėtų atsižvelgti į 
finansines galimybes. Būtų neprotin
ga įsigyti draudimą, jei dėl to turėsite 
suvaržyti net būtiniausius savo porei
kius ir visiškai nesate tikri, ar pajėg
site mokėti įmokas tol, kol prireiks 
juo pasinaudoti. Taip pat, jei nesate 
sukaupę pakankamai turto ir užsitik

rinę pastovių pajamų senatvei, ilga
laikės globos draudimas greičiausiai 
nebus pagrindinis Jūsų rūpestis. Ma
noma, jog šiuo metu, iš visų 65-rių 
metų sulaukusių asmenų maždaug 
kas trečias gali kada nors praleisti 
nuo trijų mėnesių iki metų slaugos 
namuose, kas ketvirtas - ilgiau nei 
metus ir kas vienuoliktas - ilgiau nei 
penkerius metus. Be to, dėl ilgesnės 
vidutinės amžiaus trukmės, mote
rims šiuo atveju gresia didesnė rizi
ka, nei vyrams. Iš esmės, sprendimas 
įsigyti ilgalaikės globos draudimą 
turėtų remtis tokiais veiksniais kaip: 
amžius, sveikatos būklė, finansinės 
galimybės bei turtas, kurį siekiama 
būtinai išsaugoti paveldėtojams. Taip 
pat žinotina, jog šio draudimo nega
lėsite įsigyti, jei jau sergate tam tikra 
liga (Parkinsono, Alzheimerio sindro
mu ar kt.), kuri žymiai padidina 
riziką draudimo kompanijai. 

Nusprendus įsigyti ilgalaikės glo
bos draudimą, jums greičiausiai pri
reiks profesionalaus teisininko ar 
finansininko konsultacijos. Kitaip 
palyginti įvairias draudimo sutartis 
ir išvengti apgavysčių bei nusivylimų 
gali būti sudėtinga. Kadangi kalbama 
apie nemažas įmokas, ilgalaikės glo
bos draudimas neretai yra siūlomas 
galimiems pirkėjams itin agresyviai. 
Pasinaudojant tuo, kad daugelį pagy
venusių žmonių nemaloniai nuteikia 
mintis apie slaugos namus bei būti
nybė užkrauti finansinę naštą arti
miesiems, jei prireiktų jų paslaugų, 
draudimas ilgalaikei globai siūlomas 
kaip „nuostabi" išeitis. Tikrovėje, de
ja, viskas yra kiek kitaip: nekalbant 
apie tai, jog mokėti tenka iš tiesų ne
mažai, pirkėjai dažnai iki galo nesu
vokia, kokios paslaugos įeina į 
draudimo kainą, o kokios - ne (ža
dama daugiau, nei realiai galima gau
ti), be to, norint pasinaudoti drau
dimu, tenka susitaikyti su daugybe 
papildomų procedūrų (medicininių 
patikrinimų, išankstinių raštiškų 
įspėjimų bei atidėliojimų), kol drau
dėjas galų gale sutinka apmokėti iš
laidas. 

Taigi, prieš ryžtantis įsigyti 
draudimą ilgalaikei globai, galioja 
daugelis patarimų, susijusių su bet 
kokių sutarčių pasirašymu. Pirmiau
sia, būtina įsitikinti, kad iki galo 
suvokiate visas sutarties sąlygas ir 
joms pritariate (įskaitant smulkiu 
šriftu surašytus teiginius). Priešingu 
atveju, jei sutartis bus pasirašyta, sa
vo interesų apginti negalėsite. Visuo
met pravartu palyginti keleto drau
dėjų pasiūlymus bei sąlygas, nepasi
duodant spaudimui. Prieš tikėdami 
televizijos reklamomis, kuriose ką 
nors įsigyti jums rekomenduoja įžy
mūs žmonės, atminkite, jog jie — sa
vo srities profesionalai, gaunantys at
lyginimą už dalyvavimą reklamoje, 
tačiau nebūtinai puikiai išmanantys 
ko Jums reikia. Netikėkite oficialiai 
atrodančiais laiškais, siūlančiais įsi
gyti „federalinės valdžios patvirtin
tą" draudimą — šią paslaugą, bent 
šiuo metu, tiekia tik privačios kom
panijos, neturinčios nieko bendra su 
Medicare, Medicaid ar Sočiai Security 
sistemomis. Nukelta į 9 psl. 

http://www.lllinoispain.com


DRAUGAS, 2007 m. birželio 23 d., šeštadienis 

Kryžiažodis Draugas Nr. 016 Dantų gydytojai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Vertikaliai: 

1. Spartumas, sparta, tempas. 2. Portugalų keliautojas, vadovavęs pirma
jai jūrų kelionei aplink pasaulį. 3. Tamsus, stiprus, salyklo aromato kartoko 
apynių skonio alus, kilęs iš Anglijos. 4. Vieta ar patalpa kam saugoti, laikyti. 
5. Lietuvos politikų humoristiniai apdovanojimai „... svogūnai". 6. Medžioklė 
Afrikoje. 9. Salomėjos Nėries poezijos rinkinys „... rytą". 10. Palmė, vedanti 
saldžius valgomus vaisius. 13. Graikų mitinis Kipro karalius ir skulptorius, 
Galatėjos vyras. 18. Nė kreiva ... nežiūrėti (visai nesidomėti). 20. Neginčija
mas ir privalomas teiginys. 22. Sodrios žalios spalvos brangakmenis. 23. Po
liarinė sritis. 25. Lietuvių kompozitorius, pianistas, dirigentas Tomas ... . 
26. Neskaidri glazūra. 27. Sniego, akmenų griūtis kalnuose. 28. Skanių, rink
tinių valgių mėgėjas ir žinovas, smaguris. 29. Cirko juokdarys. 31. Kultūriniai, 
pluoštiniai, aliejiniai augalai. 

Horizontaliai: 

7. Vandens ar vėjo užneštos nuogulos. 8. Dž. Verdžio opera. 11. Pietų 
Amerikos valstybė. 12. Šiltųjų kraštų dešimtkojis vėžys. 14. Napoleonas sakė: 
„Ne auksas ir ... sudaro tikrą turtą, bet išmintingas jų naudojimas". 15. Pir
masis šaltas patiekalas. 16. Humoro serialas „... kraujas liejasi laisvai". 
17. Maironio eilėraščių rinkinys „Pavasario ...". 19. Gyvuliams paduodamas 
maistas. 21. Miestelis Lazdijų rajone. 24. Pilis statyti ant ... (svajoti be pag
rindo). 27. Sekli jūros įlanka ar užutekis. 30. Miestelis prie Nemuno Alytaus 
rajone. 32. Padidėjęs jautrumas dirginančioms medžiagoms. 33. Mezgimo 
įrankiai. 34. Nekaitoma kalbos dalis, siejanti žodžius, sakinius ar jų dalis. 
35. Miokardo ... (širdies smūgis). 36. Lietuvos ledo čiuožėjai Margarita Dro
biazko ir Povilas ... 37. Iš odos suraukta senovinė avalynė. 

DRAUDIMAS ILGALAIKEI 
GLOBAI GAUTI 

Atkelta iš 8 psl. 
Atidžiai perskaitykite tiek savo 

užpildytą prašymą draudimui įsigyti 
(application for policy), tiek po to 
gautą sutartį (insurance policy), ar 
nėra kokių neatitikimų. Pildydami 
prašymą, būtinai pateikite kuo išsa
mesnę informaciją apie save bei savo 
sveikatos būklę, net jei kas nors įkal
binėtų to nedaryti. Priešingu atveju, 
paaiškėjus, kad ką nors „nuslėpėte", 
kompanija gali vėliau atsisakyti iš
mokėti jums priklausančią draudimo 
sumą. Saugokite visų dokumentų bei 
korespondencijos kopijas. Pagaliau, 
prieš įsigydami draudimą, būtinai 

pasidomėkite draudėjo finansiniu 
stabilumu, pasinaudodami neprik
lausomais šaltiniais (specialiomis 
verslo analizės kompanijų rengia
momis reitingų lentelėmis ar pan.). 
Kadangi šių paslaugų rinka yra itin 
dinamiška, neretai pasitaiko, jog 
kompanijos įžengia ir po kiek laiko 
pasitraukia iš verslo. Be to, yra kur 
kas didesnė tikimybė, jog kompani
jos, šiuo metu turinčios daugiau 
finansinių išteklių, išgalės sumokėti 
draudimo sumą po 10-15 ar daugiau 
metų, kai jums jos iš tiesų prireiks. 

Pagal amerikiečių žiniasklaidą 
parengė Vaida Maleckaitė 

Dr. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 708-598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydy to ja 

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

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

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kinaery Highvvay 
W i l l o w b r o o \ 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. 127thSt. 
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 danus už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

TRYLIKOS METŲ PATIRTIS 
persikėlė į naują kabinetą 

iflf J18 W, Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068 
Tel. 847-692-2303 

www.parfcridgesmiies.com 
Pilna dantų pr iežiūra: 

• 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 atjaunini m a s 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, M D 
120 Center Mali # 318 OakBrook, IL 60523 

Tel . 630-571-2630 

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

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111StChfcago,IL60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 
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VILNIUS 2007 
SKRYDŽIAI FINSAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

i 
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OTSTOĮM 
i k i ) 

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

Ruošiame 2008 m. keliones 
f Šiluvos 400 metų jubiliejų. 
' Dėl Informacijos skambinti Ritai Penčyllenei 

Web site: www.vytistours.com 

ATSTOVYBE ČIKAGOIE 
Rita Penčylienė tel/fax 708-923-0280 

E-mall: pencylar@comcast.net 

Bronė Baraką u sklenė tel. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-mall: mamabar3@aol.com 

• 

• 
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Rašytoja, kuriai patinka žudyti 
Žinutė apie naujai išleistą Sil

vijos Foti (Silvia Foti) knygą „The 
Diva's Fool" („Echelon Press", 2007) 
į mūsų redakciją atklydo netikėtai. 
Pasirodo, tai jau antroji lietuvių kil
mės detektyvų rašytojos knyga. Dar 
labiau ja susidomėjau, kai perskai
čiusi knygos anotaciją sužinojau, jog 
knygos pagrindinė veikėja detektyve 
- lietuvė Alexandria Vilkas. Tad vie
ną penktadienio popietę ir susitiko
me su Silvija Foti pasikalbėti apie 
naująją knygą, jos sumanytų knygų 
ciklą, detektyvo žanro paslaptis ir lie
tuviškumą. Neseniai Silvija Foti bai
gė studijas National Louis Universi-
ty, Lysle, IL, kad įgytų sertifikatą ir 
galėtų dėstyti gimnazijoje (anksčiau 
Northwestern University Silvija įgijo 
magistro laipsnį žurnalistikos srityje 
- A. T), tad ir paklausiau, kada ji sus
pėjo parašyti knygą? 

Naujos S. Foti knygos „The Diva's 
Fool" viršelis. 

- Knyga parašyta prieš dvejus 
metus. Tai antroji mano knyga. Kai 
rašiau pirmąją („Skullduggery", 
„Creative Arts Book Company", 2002 
- A. T), mintyse jau buvo ir antrosios 
knygos sumanymas. Tačiau pirmo
sios knygos leidėjas bankrutavo, tad 
reikėjo surasti naują leidyklą, o tai 
nėra lengva, užtruko nemažai laiko. 
Knyga parašyta jau seniai, bet aš, 
beieškodama leidėjo, vis perrašyda
vau ją. 

- Kodėl pasirinkote detekty
vo žanrą - tokio detektyvo, ku
riame vyksta ir antgamtiški reiš
kiniai? Ar dėl to, kad pačiai, kaip 
teigiate savo svetainėje, malonu 
„žudyti" herojus? 

- Nuo pat mažens mėgau skai
tyti, ypač knygas apie Nancy Drew, 
Agatos Kristi kūrinius. Beje, Agatos 
Kristi knygos yra antroje vietoje po 
Sv. Rašto pagal skaitomumą visame 
pasaulyje. Užaugau lietuviškoje šei
moje, tad namuose kalbėdavau tik 
lietuviškai, iki 5 metų visai nekalbė
jau angliškai. Kai pradėjau lankyti 
mokyklą, negalėjau susikalbėti. Man 
labai didelės įtakos turėjo tai, kad 
dažnai būdavau viena, todėl mano 
dažniausia „draugė" ir buvo knyga. 
Labai daug skaitydavau per vasaras. 
Kai augau, nebuvo tokių televizijos 
laidų, tiek animacinių filmų, kaip 
dabar, tad knygos buvo vienintelė 

pramoga.. Aš labai myliu raštą, kny
gas. Dar ir dabar, kai man tik iškyla 
kokie nors klausimai, atsakymų visa
da ieškau knygose. Ir pasitikiu kny
gomis labiau, nei draugų patarimais. 

- Baigėte žurnalistikos studi
jas Northwestern University. 
Tad ir jūsų pasirinkta profesija 
susijusi su rašymu. Žinoma, tai 
kiek kitoks rašymas, bet sritis 
labai panaši. Kokia žurnalistikos 
sritis Jus labiausiai traukė, ko
kiomis temomis Jus labiausiai 
traukė rašyti? Nemažai Jūsų 
straipsnių apie įvairius daili
ninkus buvo spausdinta „Litua-
nus". Kas nulėmė toki Jūsų pa
sirinkimą? 

- Mano mama Dalia Noreikaitė-
Kučėnienė buvo operos dainininkė. 
Manau, kad tai irgi padarė man labai 
didelę įtaką (skaitytojams norėčiau 
priminti, jog ir naujausioje Silvijos 
knygoje „The Diva's FooP viena iš 
veikėjų yra operos dainininkė - A.T.). 
Kai mes gyvenome Marąuette Park, 
visos sienos namuose buvo nuka
binėtos dailininkų paveikslais, nebu
vo nė vieno laisvo plyšelio. Mano 
draugai juokavo, kad aš gyvenu pa
veikslų galerijoje. Mama buvo labai 
spalvinga asmenybė, savo charak
teriu, būdu. Tai turbūt ir nulėmė, 
kodėl nemažai rašiau apie lietuvių 
menininkus. 

- Apie ką rašėte amerikiečių 
spaudoje? 

- Kai pabaigiau studijas North-
western University, išvažiavau porai 
metų į Argentiną. Ten iš pradžių ra
šiau filmų recenzijas. Kai grįžau, įsi
darbinau „Academy of General Den-
tistry". Darbas buvo tikrai įdomus ir 
ten pradirbau 12 metų, tapau jų lei
dinio ,AGD Impact" redaktore. Spaus
dinome socioekonominius straips
nius. Norėjome pažvelgti į šią sritį 
daugiau iš žmogaus pozicijos: kodėl 
jie pasirinko tą sritį, ką jie daro, kaip 
dirba su pacientais, kaip sprendžia 
įvairias problemas ir t.t. 

Po 12 metų darbo nutariau pasi
traukti, pati norėjau įkurti savo vers
lą. Tad 10 metų buvau samdoma žur
naliste. Turėjau tikrai daug klientų. 
Praktiškai žiūrint, darbas buvo tikrai 
gerai apmokamas. Tačiau man labai 
patiko rašyti knygas, bet iš to juk ne-
pragyvensi. Tik 1 proc. grožinės lite
ratūros rašytojų pragyvena iš savo 
kūrybos, 99 proc. turi užsidirbti pra
gyvenimui kitaip. 

- Jūsų naujausio romano 
(pirmojo taip pat) herojės pa
vardė Vilkas. Kaip pietoj ate lie
tuvišką liniją? 

- Taip, Alexandria lietuvė, jos 
tėvai lietuviai, namo šeimininkas irgi 
stereotipinis lietuvis. Pati herojė 
daug lietuviškai nekalba. Romane 
taip pat įpyniau ir Sv. Kazimiero mo
tyvą. Pirmojoje knygoje beveik ne
vysčiau lietuviškos linijos, tik sutei
kiau herojei lietuvišką pavardę - Vil
kas. Antrojoje knygoje šią liniją la
biau išplėčiau. Kai rašiau pirmąją 
knygą, ilgai užtrukau, kol išmokau 
detektyvo žanro subtilybes. Iš pažiū
ros atrodo labai lengva, tačiau taip 
nėra. Reikia apgalvoti labai daug da
lykų, daug detalių. Kai rašai detekty
vą - iš tiesų rašai du pasakojimus: 
vienas pasakojimas apie tai, kas nu

žudė ką, tačiau to aiškiai parašyti ne
gali, tad kitas pasakojimas apie tai, 
kaip detektyvas ieško žudiko, kokie 
nuotykiai jį (ją) lydi. Todėl reikia su
kurti dvi istorijas, o paskui jas sujun
gti į vieną. 

- Kai pradedate rašyti, ar jau 
žinote, kas ką nužudė? Ar dar 
keičiate siužetą berašydama? 

- Aš paprastai pradedu nuo žu
diko. Bet berašydama galiu pakeisti 
savo nuomonę. Detektyvą reikia pa
rašyti taip, kad skaitytojui iki pačios 
paskutinės akimirkos nebūtų aišku, 
kas žudikas, turi tarsi apgauti skaity
toją. Man patinka šis žanras, nes rei
kia daug galvoti. 

- Kas Jus išmokė šio žanro 
gudrybių? Ar Jūs pati sugalvojo
te, kad reikia du pasakojimus ra
šyti, ar kažkas patarė, kažkur 
perskaitėte? 

- Aš per „Love in Murder" kon
ferencijas, kurios rengiamos kiekvie
nais metais, pirmąjį vasario savait
galį, pasisemiu labai daug patirties. 
Čikagoje rengiama ir dar viena kon
ferencija - „Sisters in Crime", šiais 
metais esu jos prezidentė. Si konfe

rencija vienija rašytojas moteris, ku
rios rašo detektyvus. Lankiau pas
kaitas, skaičiau knygas, kaip rašyti 
detektyvus, jų tikrai nemažai prira
šyta. Apie žmogžudystes pati nema
žai tyrinėjau, kalbėjau su įvairiais 
žmonėmis, kad galėčiau kuo tikro
viškiau viską perteikti. Lankiau pa
mokas apie ginklus: kaip su jais elg
tis, kokia jų specifika. 

- Kokių dar žinių prisireikė? 
v 

Žinau, kad knyga ir visa tolimes
nė knygų serija yra pagrista Ta-
ro kortomis. Gal galėtumėte pla
čiau apie tai papasakoti. 

- Nusipirkau gal 50 knygų apie 
Taro kortas. Perskaičiau jas visas, 
kad galėčiau daugiau sužinoti ir per
prasti jas. Beskaitant šias knygas, 
man ir kilo mintis apie knygų seriją, 
paremtą Taro kortomis. Iš viso vieno
je Taro kortų kaladėje yra 78 kortos, 
tačiau aš sumaniau 22 knygų seriją, 
paremtą 22 „Major Arcana" kor
tomis. Yra daugiau nei 300 Taro 
kortų rūšių, tačiau savo ciklui naudo
ju būtent „Major Arcana", kurios yra 
pačios populiariausios. Kiekviena 
korta turi savo pavadinimą, atvaizdą. 
Tad pirmoji šios serijos knyga „The 

Silvija Foti su savo pirmąja knyga ..Skullduggery' 
Jono Kuprio nuotr. 
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Diva's Fool" yra pagal nulinę (zero) 
Juokdario kortą, todėl ji ir vadinasi 
„zero book" arba „nulinė knyga". 
„Pirmoji knyga" bus pagal pirmąją 
kortą - Žynį (The Magician), „antro
ji knyga" - apie The High Priestess ir 
t.t. Pagrindinė ciklo mintis - Juok
darys (The Fool) išsirengia į kelionę, 
kuri susideda iš 22 žingsnių. Per 
šiuos 22 žingsnius jis atranda tikrąją 
tiesą, o beieškodamas jos, kovoja su 
blogiu, patiria daugybę nuotykių. 
Kiekviena serijos knyga turės savo 
temą, bus apie kiekvieną kortą, tad 
daugelis skaitytojų galės išmokti ar 
daugiau apie jas sužinoti. 

- Kaip Jums kilo mint i s savo 
c ik lu i pas ir inkt i b ū t e n t Taro 
kortas? 

- Čia vėl įtakos turėjo mano ma
ma. J i save laikė burtininke. Aš pati 
niekada tais burtais netikėjau. Bet 
kai mama nuolatos namuose burda
vo, matyt, tai paveikė mane. Po jos 
mirties i 2000 metais) aš pati ėmiau 
kelti savus klausimus, pradėjau la
biau domėtis Taro kortomis. Buvo 
Įdomu. Kaip minėjau, nemanau, kad 
Taro kortos veikia, kad nusako ateit j , 
tačiau žinau, jog yra žmonių, kurie 
tuo tiki. O mano knygoje Taro kortos 
veikia puikiai. 

- Žinau, kad nemaža i Įtakos 
J u m s turėjo ne t ik J ū s ų mama. 
bet ir J ū s ų senel is , J o n a s No
reika, Generolas Vėtra, v ienas iš 
part izaninio judėjimo Lietuvoje 
dalyvių . Kokia t a ftaka? Kuo 
J u m s buvo svarbus senel is? Juk 
jo n iekada ir nematėte? 

- Taip, niekada jo nemačiau, ta
čiau mano mama jĮ dievino. Ji turėjo 
daugybę visokių jo nuotraukų, kai 
mes augom nuolat apie jĮ pasakojo: 
apie jo herojiškumą, atsidavimą Lie
tuvai. Mes taip ir išaugom brangin
dami Lietuvą. Mano mama, Dalia 
Noreikaitė-Kučėnienė, norėjo rašyti 
knygą apie jĮ. Tad ji per visą gyveni
mą rinko medžiagą. Kai mirė, visą tą 
medžiagą paliko man. Anksčiau ar 
vėliau norėčiau parašyti knygą apie 
savo senelĮ, pasinaudodama savo ma
mos surinkta medžiaga. J au pradėjau 
rašyti, tačiau labai sunku, nes senelio 
istorija labai sudėtinga, jo likimas 
nepaprastas. Taip pat reikia surasti 
būdą, kaip jo istoriją aprašyti. No
rėčiau tai padaryti daugiau iš asme
ninio taško, parašyti subjektyvią bio
grafiją. 

- Ar b a n d ė t e rašyt i lietu
viškai? Gal galvojote apie savo 
knygų vert imą \ l ie tuvių kalbą? 

. Ar pat i ryžtumėtės versti? 
- Nebandžiau. Mano kalbą labai 

sunku suprasti. Kaip rašytojai man 
svarbu jaustis stipriai savo kalbos 
žiniomis. Kartais man tiesiog sunku 
surasti tikslų lietuvių kalbos žodĮ, 
todėl nesijaučiu tvirta ir rašau tik 
angliškai. Jei lietuvių skaitytojams 
būtų Įdomu, norėčiau, jog kas nors 
mano knygas išverstų, tačiau pati ne
galėčiau. Kažkas kitas tai turėtų at
likti. Jeigu aš išversčiau, niekas ma
nęs nesuprastų (juokiasi). 

- Labai ač iū už pokalbi. 
Skubėsiu skaityti J ū s ų naujau
s ios knygos, o v i sus skaitytojus 
kvieč iame šeštadienį , birželio 23 
d., 2 vai. p.p. į „Centuries & 
Sleuths Bookstore", 7419 W. Ma-
dison , Forest Park, IL 60130, 
„The Diva's Fool" sutiktuves. 

Kalbino 
Aurelija Tamošiūnaitė 

PARODOS „TAPYBA" UŽDARYMAS VILNIAUS ROTUŠĖJE 

RAMONĄ LUKAUSKAITE 

Birželio 14 d. Vilniaus Rotušės 
rūmuose vyko Sigito Staniūno tapy
bos darbų uždarymas. Škotijos dūd-
maišininkai bei būgnininkai surengė 
koncertą, skambant Įspūdingiems 
dūdmaišio garsams, publika dar sykĮ 
buvo pakviesta susikaupti prie pa
veikslų. Antrosios kuopos kariškiai, Į 
Vilnių specialiai atvykę švęsti Kara
lienės gimtadienio, bendradarbiau
jant su menininku, tapo svarbia už
darymo — performance arba teatra
lizuoto vizualaus vaidinimo dalimi. 

Sigitas Staniūnas yra vizualus 
menininkas, derinantis tapytas dro
bes su instaliacijomis bei performan
ce žanru. Paveikslai atspindi senųjų 
Rytų ir Vakarų pasaulių pasaulėjau
tos gijas bei menininko daugelį ap
lankytų vietų atspindžius, „hercogiš-
kas" džiungles ir mistiką. Pasak Ro
tušėje kalbėjusios parodos „Tapyba" 
koliažo autorės Vitalijos Jasaitės: 
„...prisiminiau prancūzų filosofo 
Maurice Merleu-Ponty posakį: p a 
saulis yra ne mano mintys o išgyve
nimai', tai reiškia suvokti žmogiškąją 
esmę, vertint juslinĮ suvokimą ne 
menkiau kaip gebėjimą mąstyti". To
dėl Staniūno darbai palydimi muzi
kinių ir vizualių apraiškų tiek atida
rymo, tiek uždarymo metu. 

Staniūno projektų sąraše — 
„Observatorija" Vilniuje, „Stone 
Powder — Fort York" Toronto, „The 
Bath House", „Needle" Čikagoje, 
„Arsenalas" Rygoje, projektai Bra
zilijoje ir Indonezijoje. Gegužės 18 — 
birželio 12 d. Vilniaus Rotušėje buvo 
pristatomas dar vienas vaizdą ir 
garsą jungiantis meno Įvykis „Tapy
ba", kuris, Įgijęs nauja pavidalą, 
birželio mėnesĮ atvers duris Klaipė
dos dailės parodų rūmuose. 

Daugiau informacijos apie auto
rių: http://www.staniunas.lt. 

Straipsnio autorė su Sigitu Staniunu priėjo tapybos darbo. 

_ j 

Sigito Staniūno paveikslai atspindi seno ir naujo pasaulių sandūrą. 

Viename tapybos darbų — pats menininkas tapo kuriamo pasaulio dalimi. 

Parodos 
uždarymas 
Vilniaus 
Rotušėje 
buvo 
palydėtas 
Škotijos 
dūdmaišininkų. 

R. Lulcauskaitės 
nuotraukos 

http://www.staniunas.lt
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NEKILNOJAMASIS TURTAS DRAUDIMO PASLAUGOS PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

INDEPENDENT REAITORS 
OF ILLINOIS INC. 

Aptarnaujame Čikagą ir jos apylinkes 
daugiau kaip 25 metus 

GREIT PARDUODA 
First Landmark Reaity 

Bus. 773-590-0205 
Res. 70*425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

COU34UCU. 

MS1DENTIAL 
HICKEKAGE 

V I D A M . 
S A K E V I C I U S 

R e a l E s t a t e C o n s u l t a n t 

Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardaulmas 

7 0 8 8 8 9 2 1 4 8 

SIŪLO DARBA 

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 

Spa Constantine grožio salonui 
reikalingi terapistai, manikiūristai, 

estetikos specialistai, registratoriai. 
Privalo turėti leidimą. 

Reziume siųsti fax. 708-233-5944, 
tel. 708-805-2696 

Darbu i reikalingi dažytojai 
su darbo patirt imi. 

Būtina turėt i automobilį. 
Pageidautina, 

kad kalbėtų rusiškai. 
Te l . 847-980-7887. 

PRIEŽIŪRA 

VISKAS KAS REIKALINGA 
VYRESNIAM ŽMOGUI. . . 
Švara, šviežias maistas, gera 
priežiūra nuosavam* narni... 

1 6 3 0 4 4 5 - 5 3 3 3 

Audr ius M iku l i s 
Ist Choice Real Propertys 

r 
I 
I 

J Tel.: 630-205-9262 
I f-ma/7; amikulis@usa.com 
l Įvairus nekilnojamas turtas: 
* * Nemokamas įkainavimas 
' * Nemokama rinkos analizė 
' * Pirkimas 
I * 
I 
I 
I 

Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

OMK, Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Ulinois 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. 

IŠNUOMOJA 

UNION PIER, M l 
Išnuomojamas 2 mieg . 

vasarnamis. Neto l i ežero, 
didel is k iemas. 

T e l . 2 6 9 - 4 6 9 - 6 6 9 3 

2 m i e g . b u t a s 
i š n u o m o j a m a s 

45 I r C h r i s t i a n a g a t v i ų 
s a n k r y ž o j e . 

T e l . 7 0 8 - 9 5 2 - 1 0 5 9 

PARDUODA 

P A R D U O D A M A S 
„ C O N D O M I N I U M " 

2 mieg., 2 tualetų Pasaulio l ietu
vių centre. Kaina S I 59 ,000 

Tel. 3 1 2 - 8 7 6 - 9 6 8 7 

ĮVAIRUS 

* Energ inga mote r i s , turinti patir
ties, atliekanti masažą, vairuojanti, 
ieško kompanjonės darbo. Gali gy
venti kartu. Tel. 630-518-1072. 

* Muzikinė g rupė ieško žmogaus, 
gerai grojančio klavišiniais instru
mentais. Tel. 630-550-0544. 

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 

STATE F A R M INSURANCE 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 W. 95 St., Oak Lawn, TL 

708-423-5900 

NAMŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
mMĖGSĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

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

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

8 v.r. iki 4 V.D.D.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzfe Chkago, IL 60629 
Prekyba, Instaliavimas, aptarnavimas 
— Ucensed — Bonded— Insured 

24 
v.il per pac 

7 dienos 
per savaite 

FR£E 
tS I IMATE 

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; „sielines", 

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

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

PASKOLOS • •ĮVAIRUS 

I N T E R B A N K 
MORTCACE COMPANY 

Paskolos nekilnojamam turtui 
Perfinansavimas „no closing costs" 

GEDIMINAS ZAREMBA 
630-915-8865 

Illinois Residentiai Mortgage broker/Bank 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

autotradeusa. com 

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

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

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

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas per savaitę 
• Aplankykite mūsi| svetainę — www.racinebakery.com 

KAVINES 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

ĮXTT i Lufthansa SAS rmnrttf* IV&.IV1 
m • 

350 N. Clark, 
Chkago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 VV. Roosevelt. 
Chkago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

iišIčšis^llįlašrlš^Doa >fes***,-

PIGIAUSI AVIA-BIUETAI Į LIETUVA, IR EUROPA 

mailto:amikulis@usa.com
http://www.racinebakery.com
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Džiaugiamės, jog ir toliau 
aukojami pinigai 

„Seklyčios" stogui pataisyti. 

Pinigus stogo remontui aukojo: 

100 dol. - Halina Bagdonienė; 
100 dol. - Robertas Mingela; 
30 dol. - Algimantas Urbutis. 

Nuoširdžiai dėko jame 
už jūsų aukas! 

«¥• 

Gerb. Advokate Jonai Gibaiti, 
Tad priimkit linkėjimų puokštę 
Tyrą, tyrą kaip rožių žiedai, 
Tegu jie kasdienybę papuošia 
Ir išlieka ilgai, dar ilgai... 

Vardadienio proga sveikina grupė dėkingų klientų: 
vlagdalena Juška, Genovaitė Purickienė, Enrikas Matelis, Vytautas Jarmolavičius 

TOBULAS VASAROS 
MAKIAŽAS 

Vasarą spiginant saulei visiškai 
nesinori ant veido užsitepti dar ir 
storo makiažo sluoksnio. Be to, sai
kingas įdegis slepia daugelį odos 
trūkumų, tad kasdienai užtenka 
paryškinti blakstienas ir pablizginti 
lūpas. Vis dėlto vasara gausi ne tik 
vestuvių, bet ir išleistuvių bei karštų 
vakarėlių. Taigi kaip drabužių kūrė
jai pristato naujus sezono drabužius, 
taip vizažistai — makiažo. Sis pa
vasaris džiugino spalvų gausa, o 
vasaros pagrindinis makiažo akcen
tas yra džiaugsmu spinduliuojantis 
rafinuotumas. 

Akys 

Vis dar karaliauja tos pačios 
spalvos - žalia, violetinė ir mėlyna. 
Tik dabar reiktų rinktis švelnius, 
pastelinius, o ne vaiskius atspalvius. 
Be to, su šiomis spalvomis reikia 
elgtis itin atsargiai ir saikingai. 

Sr 
Violetinė spalva suteiks žvil

gsniui jausmingumo ir puikiai tinka 
tiek rudakėms, tiek mėlynakėms. 
Mėlyna spalva gali išgąsdinti rudų 
akių savininkes, tačiau akių spalvą 
puikiai išryškina priešingos spalvos 
vokų šešėliai. Tad rudakėms tiks 
mėlyni vokų šešėliai, mėlynakėms -
rudi, o žaliaakėms - rausvi. 

Auksinė, smėlio ir rudos spalvos 
šią vasarą taip pat niekur nedingo, 
tačiau naudojamos subtiliam vakaro 
makiažui sukurti. 

Ilgos ir storos blakstienos - gra
žu, tik reikia pasistengti jų neapsun
kinti ir tobulai atskirti vieną nuo 
kitos. 

spalvos jaunina. 
Be to, karščiausia vasaros mada -

rožinis lūpų blizgis. 

Kas madinga? 

Šiai vasarai makiažo meistrai 
įkvėpimo sėmėsi penktame, aštun
tame ir devintame dešimtmečiuose. 
Dominavo ryškios akys, aiškiu kon
tūru. Tad verta užmiršti „padū
mavusių" akių efektą ir rinktis akių 
kontūro plunksnelę. Be to, metas 
atsisveikinti ir su spindinčia oda -
madinga tobulai matinė. 

Paryžiuje 2007 m. pavasario-va
saros kolekcijose dominavo natūralus 
įvaizdis. Akis užtenka tiksliai paryš
kinti 6 dešimtmečio stiliaus plunks
nele ar brangiaisiais metalais žėrin
čiais vokų šešėliais, lūpas patepti 
pasteliniu blizgiu. 

Italijos madų sostinė Milanas 
siūlo rožiniu blizgiu ar lūpdažiais dai
liai išryškinti lūpas, tuo tarpu akys 
gali likti visai be makiažo, nereikia 
net blakstienų tušo. 

New York pateikia radikaliausią 
natūralaus Įvaizdžio variantą - akys 
paryškintos tik blakstienų tušu, o 
lūpos padengtos bespalviu blizgiu. 
Svarbiausias vaidmuo atitenka išpuo
selėtai odai ir antakiams. 

Londonas nebūtų Londonas, jei 
nepasiūlytų savo, visai priešingo 
varianto. Akių vokai nutepti sodriais 
žaliais ar mėlynais šešėliais, o lūpos 
dvelkia niūriu raudoniu. Ekscentriš
ka ir vulgaroka? Taip, bet juk Lon
done gimė ir pankai. 

Darija Petraitytė 
Alfa.lt 

Lūpos 

Kiekvieną kartą imantis dailinti 
lūpas reikia atsiminti seną, bet gerą 
taisyklę: turi būti ryškios arba lūpos, 
arba akys. Tad jei akių makiažas itin 
kuklus, lūpas galima pradžiuginti 
sodriomis spalvomis. Kitu atveju 
užtenka švelnaus lūpų blizgio. 

Šiai vasarai reikėtų rinktis švel
nias uogų spalvas ir leisti lūpoms sus
pindėti. Lūpų blizgio spindesys vi
zualiai pastorina lūpas ir suteikia 
seksualumo, o pastelinės saldžios 

TARP US AIR FORCE ACADEMY 
ABSOLVENTŲ - IR LIETUVIS 

Mūsų sūnus, Vaidas Sinica, šiais 
metais, gegužės 30 dieną, baigė Uni
ted States Air Force Academy, Colo-
rado Springs. Vaidas pradėjo mokytis 
US Air Force Academy 2003 metais. 

Iš labai didelio skaičiaus norin
čių tais metais į Air Force Academy 
įstojo tiktai du: Ieva Kuzminaitė ir 
Vaidas Sinica — 2007 metų bakalau
rai. 

Studijuodamas Air Force Acade
my, Vaidas garsino Lietuvos vardą 
moksle ir sporte. Vaidas gavo apdo
vanojimą kaip geriausias visos Air 
Force Academy tarptautinių santy
kių studentas. Gavo dar vieną ap
dovanojimą už gerą mokslą. Dabar jis 
yra politikos mokslų bakalauras. 

Visas žinias, kurias įgijo Air For
ce Academy, panaudos Lietuvoje. 

Mama ir tėtis džiaugiasi ir di
džiuojasi savo sūnumi Vaidu Sinica. 
Šiuo metu jie vieši Čikagoje pas pus
seserę Violetą Eliseev. 

Margari ta ir Saul ius S in ica i 

Vaidas Sinica (viduryje) su savo tėvais ir artimaisiais. 

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

1120 State St., Lemont, IL 
Tel. 630 257 0339; 888 594 6604 
\^-w.alwayswithftowers.com teteik** 
W*m. alwayswithflowers.net pro 

PrLstatymas 7 dienas per savaitę 
Čikagoje, JAV, Lietuvoje 

ir visame pasaulyje 

http://Alfa.lt
http://alwayswithflowers.net
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Brangiam prisiminimui lietuvių.... 
Birželio 10 d. Jaunimo centre 

įvyko ilgai lauktos knygos „Sv. Kazi
miero lietuvių kapinėms 100 metų", 
ant kurios viršelio rašoma: „Bran
giam prisiminimui lietuvių katalikų 
šeimų ir parapijų, įkūrusių šias kapi
nes", sutiktuvės. Tai tikrai gražus 
paminklas žmonėms, kurie suprato, 
kad lietuvių kapinės ir jų išlaikymas 
buvo ir yra lietuvybės išlaikymo pa
vyzdys. 

„Galų gale ilgai laukta knyga pa
sirodė, - šiais žodžiais pradėjo knygos 
sutiktuves Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro (LTSC) direktorė Skir
mantė Miglinienė. - Knyga turėjo 
būti išleista dar 2003 metais. Deja, 
mes labai ilgai 'gimdėme' tą kūdikį. 
Ir nuoširdžiai džiaugiamės, kad ji pa
galiau pasirodė." 

Programos vedėja padėkojo vi
siems, prisidėjusiems prie šios kny
gos išleidimo - A. Regiui, kuris pas
katino tą knygą išleisti, redaktorėms 
Kristinai Lapienytei (lietuvių kalba) 
ir Danutei Petrulytei (anglų kalba), 
fotografui Jonui Tamulaičiui, kuris 
įdėjo daug darbo naujai fotografuo
damas Šv. Kazimiero kapinių nuot
raukas būtent šiai knygai, kapinių 
Sklypų savininkų draugijos pirmi
ninkei Birutei Matutienei, parūpinu
siai medžiagą iš kapinių savininkų 
archyvo. 

„Knyga nėra išsamus istorinis 
leidinys. Jis skirtas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinių šimtmečiui pažymė
ti. Mes tikimės, kad atsiras istorikų, 
kurie mūsų pradėtą darbą tęs", - sa
kė S. Miglinienė. 

Prelegentė papasakojo, kaip gimė 
idėja tokį leidinį išleisti ir pakvietė 
pasisakyti prof. Joną Račkauską, ku
ris padėkojo LTSC vardu Skirmantei 
Miglinienei, Kristinai Lapienytei, 
Jonui Tamuliui ir ypatingai A. Regiui 
už pasiūlytą idėją ir tam darbui 
skirtą laiką. „Kai A. Regis su pluoštu 
Šv. Kazimiero kapinių dokumentų 
atėjo pas mane, mes abu sutarėme, 
kad kapinių 100-mečio sukakčiai gra
žu būtų išleisti leidinį, - prisiminė J. 
Račkauskas. - Pakviečiau K. La-
pienytę, ir ši pamažu įsitraukė į ra
šymą, o A. Regis kiekvieną trečiadie
nį ateidavo pažiūrėti, kaip ta knyga 
rašosi. Darbas vyko sunkiai, bet mes 
laimingi, kad ši knyga pagaliau pa
sirodė." 

Kalba knygos sumanytojas Algis A. 
Regis. 

Račkauskas, primindamas, kad 
Šv. Kazimiero kapinės yra didžiausios 
lietuvių kapinės pasaulyje, padėkojo 
ir Lietuvių fondui, be kurio finansi
nės paramos vargu ar ši knyga būtų 
išvydusi šviesą. 

Po profesoriaus pasisakymo S. 
Miglinienė pakvietė prie mikrofono 
A Regį. 

„Mūsų kartos žmonėms svarbu 
buvo ne pačios kapinės, bet tautos 
nemirtingumo įrodymas, - pradėjo 
savo kalbą knygos sumanytojas A 
Regis. - Tauta pavergta, naikinama, 
žudoma, bet persikėlusi į svetimą 
kraštą, ji tęsia savo kovą iš čia. Reikia 
tik padėkoti pirmajai bangai, kurie 
nors ir būdami mažaraščiai, turėjo 
gerą nuovoką įsteigti šias kapines, 
tikriausiai net netikėdami, kad kada 
nors jos taip bus pripildytos. Atvy
kusi antroji karta, tą darbą tęsė. Ši 
vieta yra šventa lietuviams ir jie nori 
ją išlaikyti ateinančioms kartoms. Šv. 
Kazimiero kapinės yra didžiausios 
pasaulyje lietuvių kapinės. Ir šian
dien mums svarbu tas kapines iš
laikyti ateinančims kartoms. 

Komitetui pasauliečių teisėms 
apsaugoti, kuris buvo įsteigtas JAV 
LB prieš keturiasdešimt metų, kol 
kas tai pavyko. Man teko laimė (ar 
nelaimė?) įkurti tą komitetą ir jam 
vadovauti. Turėjome grąžinti mūsų 
tautos kapinių garbę, kad sukurtume 
lietuvių tautos istoriją. Tai buvo ilgas 
kelias, reikalaujantis daug pastangų. 

Tartis reikėjo ne tik su vietiniais 
kardinolais. Man teko šiuo klausimu 
vykti net į Vatikaną, mat diecezija 
vienu metu buvo nutarusi, kad lietu
viai negalėjo laidoti saviškių kapi
nėse, negalėjo prie kapo kalbėti mal
dų, pasikviesti kunigo. Reikia pasa
kyti, kad ir tarp lietuvių buvo atsira
dę asmenų, kurie bandė sustabdyti 
šią bendruomenės veiklą, sakydami, 
kad tai diecezės, o ne Lietuvių Bend
ruomenės reikalas. Tie žmonės ma
nė, kad tik kunigai gali nutarti, ką 
daryti kapinėse. Buvo kreiptasi į iš
kilų lietuvį M. Krupavičių, kuris pri
tarė bendruomenės veiklai. Jis teigė, 
kad kiekvienas lietuvis katalikas turi 
eiti ir kovoti už visos tautos teises." 

A Regis perskaitė visas Komi
teto pasauliečių teisėms apsaugoti 
dalyvių pavardes, kurių jau dauguma 
rado poilsį kapinėse. Prelegentas pri
siminė, kad kažkada, kai reikėdavo 
ruošti komiteto susirinkimus, sunku 
būdavo rasti tokio dydžio salę, kad 
galėtų sutilpti visi norintys susirin
kime dalyvauti. Porą kartų teko juos 
ruošti Ford City Hali, kuriame tilpda
vo arti 2,000 žmonių. 

Prelegentas patarė plačiau su 
tais ir kitais faktais susipažinti išleis
toje knygoje. „Savo įpareigojimus 
Vidurio Vakarų apygardai, kurios 

pirmininkė yra Aušrelė Sakalaitė, 
įvykdžiau ir jaučiuosi atlikęs didelį 
darbą", - baigė savo pasakojimą A. 
Regis. 

Popietės vedančioji pasisakyti 
pakvietė Aušrelę Sakalaitę. „Man, 
apygardos pirmininkei, tenka garbė 
įteikti šią kuklią dovanėlę didžiai ger
biamam A. Regiui, - savo sveikinimą 
pradėjo A. Sakalaitė. - JAV LB Vi
durio Vakarų apygardos valdybos 
vardu, įvertindami Jūsų 40 metų dar
bą JAV Vidurio Vakarų Lietuvių 
Bendruomenės įsteigtame komitete, 
išsaugant lietuvių teises Šv. Kazimie
ro kapinėse, apygardos valdyba reiš
kia Jums didelę padėką. Sveikiname 
ir dėkojame už išleistą knygą. Lin
kime geros sveikatos ir sėkmės atei
tyje. Tai labai labai kukli dovanėlė, 
bet mes tikrai Jus vertiname ir nuo
širdžiai dėkojame." 

Susirinkusieji plojimais pasveiki
no A. Regį su žymeniu. 

S. Miglinienė pakvietė svečius 
pasivaišinti. 

Knygą galima nusipirkti Litua
nistikos tyrimo ir studijų centre, ku
ris įsikūręs Jaunimo centre, 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago. Knygos 
kaina - 20 dol. 

Užrašė Laima Apanavičienė 

Knygos leidėjai & kairės: Kristina Lapienytė, Skirmantė Miglinienė, prof. 
Jonas Račkauskas, Algis A. Regis ir Petras Petrutis. 

Edvardo Šulaičio nuotr. 

KRUVINOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS 
BRIGHTON PARK 

Ir dundėjo traukiniai, 
Vežė mus iš šalies, 
Iš tėvynės Lietuvos, 
Į šalto Sibiro laukus. 

Su Šv. Mišiomis Švč. Mergelės 
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo baž
nyčioje minėjome tas šiurpias ir nie
kados neužmirštamas birželio siau
bingas dienas! 

Tai buvo ašarų dienos! Nuolatos 
ūžė sunkvežimiai, dundėjo trauki
niai. Vežė vargšus Lietuvos žmones. 
Vežė visus — mokytojus, senelius, 
ligonius, nėščias moteris, vaikus, 
vyrus. Vežė Lietuvos inteligentiją. 
Tai buvo tikras pragaras! 

Labai pasitarnavo okupantui 
išdavikas Sniečkus, prezidentas Jus
tas Paleckis. 

Juodi debesys uždengė mūsų 

Lietuvėlę! Verkė visa Lietuva. Ir 
dabar, kai pagalvoji, tai ašaros sa
vaime byra. 

Tiek daug metų Lietuva buvo 
pavergta, supančiota geležiniais pan
čiais. 

Okupantai visokiais būdais sten
gėsi mus sunaikinti. Tačiau lietuvis 
yra tvirtas, kaip ąžuolas. 

Tokia mažytė mūsų Lietuva — 
beginklė, stojo į kovą su tokiu dideliu 
slibinu. 

Daug žuvo mūsų tautiečių. Di
džiausi sunkvežimiai mindė begin
klių kūnus, mušė juos su šautuvais, 
bet vis dėlto Aukščiausiojo ranka 
galingesnė ir Viešpaties pagalba su
triuškino slibino galybę. 

Prie šv. kryžiaus padėjome vai
niką — tai baisios praeities simbolis. 

Choras, vadovaujamas energingo 

chormeisterio Algimanto Barniškio, 
sudainavo keletą dainelių, kurias 
dainavo mūsų broliai Sibire. 

Apolonija Steponavičienė pa
deklamavo labai puikų ir širdį ve
riantį eilėraštį. Vilija Vakarytė pa
deklamavo eiles, skirtas trėmimų 
atminimui. 

Politinis kalinys Povilas Vaiče
kauskas pasakė įdomią kalbą — apie 
visus okupanto žiaurumus ir liūdnas 
išgyventas dienas šaltame Sibire. 

Minėjimą užbaigėme daina „Lie
tuva brangi". 

Po to visi rinkomės į Mozerio sa
lę. Čia buvo naujo pirmininko pa
ruošti skanūs pietūs, o mūsų darbš
čiosios moterys visus maloniai aptar
navo. 

Stasė Viščiuvienė 

STASE VIŠCIUVIENE 

PARTIZANAI 

Atsisveikino tėvelius, 
Broliuką ir sesutę, 
Ir išėjo trys broliukai — 
Laisvę Lietuvai parnešti. 

Kraujas liejosi partizanu, 
Juoda žemė apkabino 
Sūnaus kūnq sunkų — 
Ir pravirko ašarėlėmis Lietuva. 

Kur gulėjo partizanai, 
Gėlės ten pražydo. 
Ir saulutė juos paglosčius 
Kūnus jųjų apkabino! 



DRAUGAS, 2007 m. birželio 23 d., šeštadienis 15 

Neleiskite nudžiūti gėlėms, 
kol atostogausite 

Važiuodami atostogauti, mes pa
prastai renkamės: nešti vazonus su 
gėlėmis pas kaimynę ar palikti drau
gei raktus? Tačiau yra ir kitų va
riantų. 

Jeigu jūs išvažiuojate trumpam 
— tik kelioms dienoms — visai pa
kanka tiesiog gausiai palaistyti auga
lą ir pripildyti vandens lėkštelę po 
gėlės vazonu. Ilgesniam išsiskyrimui 
teks pasiruošti kruopščiau. 

„Rankinis" laistymas 

Vienas iš variantų — „gėlių vo
nia" . Tiks bet koks vandens nepralei
džiantis indas, lovelis ar net paprasta 
vonia, jeigu iš vidaus ją išklosite 
plėvele (bet verta atminti, kad ilgas 
šviesos nebuvimas gali pakenkti 
gėlėms, todėl vonioje palikite tik la
biausiai drėgmę mėgstančias gėles, 
pavyzdžiui, papartį arba viksvuolę). 
Prieš pastatydami augalus į tokią 
vonią, gerai juos palaistykite, o tuo
met atsargai pripildykite vandens 
maždaug iki gėlių vazonų vidurio. 

Nedideli augalai, kuriems reikia 

didesnės oro drėgmės, gali praleisti 
kokias dešimt dienų po peršviečiama 
polietileno plėvele. Svarbiausia — 
gerai palaistyti ir užrišti maišą taip, 
kad jis neliestų lapų. Augalus reikia 
pastatyti į pavėsi. Apsaugoti nuo ga-
ravimo galima pridengus vazono 
žemę plėvele. 

Trečiasis būdas tiks tuomet, 
jeigu augalų nėra daug ir tarp jų yra 
labai jautrių drėgmei (ir dirvožemio, 
ir oro). Pripilkite plastikinį butelį 
vandens, uždenkite dangteliu ir pra-
gręžkite jame skylę, tą patį pada
rykite ir butelio dugne. Įkaskite bu
telį į vazoną kakleliu žemyn 0.79-1.18 
colių gylyje — vanduo po truputį la
šės ir drėkins žemę. Tačiau yra vie
nas labai svarbus dalykas: gali nutik
ti taip, kad vanduo tekės per lėtai 
arba, atvirkščiai, per greitai. Verčiau 
išbandykite tokį metodą likus ke
lioms dienoms iki išvykimo ir pa
žiūrėkite, kaip jis veikia. Kai išmok
site tinkamai „nutaikyti" vandens 
srovę (tai priklauso nuo skylės dy
džio), laistymo problema išvykimo 
metu bus išspręsta. 

Galima padaryti ir savotišką 
akveduką. Iš tvarsčio arba medžiagos 
juostelės (galite iš kelių, priklauso
mai nuo vazono skersmens) susukite 
virvę. Vieną jos galą įdėkite į vazoną, 
o kitą — į stiklainį su vandeniu, pas
tatytą aukščiau už vazoną. Virvė su
gers vandenį ir „tieks" jį vazonui. To
kiu būdu drėgmės augalams užteks 
10-15 dienų. 

Jeigu jūsų vazonuose geras dre
nažas, galima daryti taip. Ant stalo 
patieskite plėvelę, o ant jos — drėgną 
vilnonį audeklą. Tai gali būti milas, 
sena vaikiška antklodė arba keliais 
sluoksniais sudėtas vatalinas. Ant 
audinio pastatykite vazonus (žinoma, 
be lėkštelių). Medžiagos galai turi 
būti pamerkti į vandenį. Drėkinimo 
principas toks pat, kaip ir per virvę, 
tik šiuo atveju vanduo į vazoną pa
tenka pro drenažo skyles. Šitaip 
įrengtą „oranžeriją" galite drąsiai 
palikti 10-20 dienų. 

Pagal „Savaitė" 

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. OAK PARK AVE. 

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

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1 9 1 6 

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 
& ALL SUBURBS 

A t A 
VALENTINAS MELINIS 

Mirė 2007 m. kovo 6 d., sulaukęs 69 metų. 
Gyveno Brick, New Jersey. 
Nuliūdę liko: žmona Regina (Stanaitytė), 4 dukterys su vyrais 

Rūta ir Juozas Didžbaliai, Gina ir Andre Grebenstein, Vida ir Char-
lie Kowalski, Lina ir Paul Esposito; 7 anūkai: Audra, Lina, Nadia, 
Lydia, Gelia, Jimmy ir Joey; broliai Remigijus, Vladas, jų žmonos Bi
rutė ir Diane, sesuo Marytė ir Rimas Mykolaičiai. 

Nuliūdusi žmona 

A f A 
VYTAUTUI RĖKLAIČIUI 

mirus, jo žmoną RIMĄ, vaikus VIDĄ, ELYTĘ ir POVILĄ 
su šeimomis, seserį VIDĄ ir jos šeimą užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Liucija ir Algis Tirvai 
Irena ir Arūnas Draugeliai 

Nijolė ir Rimas Baniai 

„Still Proudly Serving Lithuanian Families" 

HILLS 
FUNERAL HOME 

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

Other Locations Available 
(708) 598-5880 

'Formerly of Roseland" "Family Owned & Operated' 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

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

Palos-Gaidas 
F U N E R A L H O M E 

Patogioje vietoje tarp Čikagos ir 
Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southvvest Hwy 
Palos Hills, Illinois 

(708)974-4410 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ SĄJUNGA 
Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 

apylinkėse ir priemiesčiuose 
Patarnavimas 24 vai. 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE l& APYLIMKlSE 

•Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus (6500 S. Pulaski Rd., Chicago) 
Moterų gildija birželio 24 d., sekma
dienį, 11:30 vai. r. Gintaro salėje ren
gia senų (antikvarinių) daiktų įverti
nimo popietę. Įvertinimo žinovas Rex 
Newell apžiūrės atsineštus daiktus, 
ir pasakys jų vertę. Vietas užsisakyti 
tel. 773-582-3820 (Sophia Žukaitė). 

mas, pasijodinėjimas poni arkliukais 
vaikams, kliūčių ruožai, „Kunigaikščių 
užeigos" maistas, lietuviškas alus, ver
slų mugė — visa tai bus šioje šventėje. 
Automobilius pasistatyti galite 75th St. 
ir Clarendon Hills Rd. sankryžoje esan
čioje gimnazijos aikštelėje. Iš čia į šven
tės vietą jus nemokamai nuveš autobu
sai. 

•Birželio 24 d. Amerikos lietuvių •Vyresniųjų lietuvių centre „Sek-
televizija nuo 12 vai. iki 8 vai. v. lyčia" birželio 27 d. 2 vai. p. p. trečia-
„Arabian Knights Farms" klube rengia dienio susibūrimo metu lankysis visų 
Jonines. Populiariausi Čikagos lietuvių laukiamas odos ligų specialistas dr. 
muzikantai ir šokėjai, žirgų pasirody- Kęstutis Jučas. Kviečiame dalyvauti. 

POEZIJOS KONKURSAS 
JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros taryba, skatindama Amerikoje 

gyvenančių lietuvių kūrybą, skelbia poezijos konkursą. 

Konkurso taisyklės: 
1. Konkurse gali dalyvauti tik nuolatos Amerikoje gyvenantys lietuviai. 

2. Pristatyti 5 eilėraščius, kurie dar nebuvo skelbti (publikuoti). 
Eilėraščiai nebus grąžinti, todėl prašom pasidaryti eilėraščių kopijas. 

Premijuoti eilėraščiai bus paskelbti spaudoje. 
3. Eilėraščius pasirašyti slapyvardžiu. Į atskirą voką surašyti 

asmeninius duomenis: pavardę, vardą, adresą, telefoną. Voką užklijuoti, 
ant jo parašyti slapyvardį, ir atsiųsti kartu su eilėraščiais. 

4. Eilėraščiai turi būti parašyti lietuvių kalba, 
o. Eilėraščius konkursui išsiųsti iki 2007 m. liepos 15 d., (pašto 

antspaudas neturi būti vėlesnis, nei nurodyta data). 
6. Eilėraščius konkursui siųsti šiuo adresu: 

Dale Lukas 
15100 Interlachen Dr., Apt. 526 
Silver Spring, Maryland 20906 

7. Konkurso vertinimo komisiją (žiuri) sudaro: 
Kazimieras Campė, Eglė Juodvalkė, Violeta Kelertienė, 

Gražina Slavėnienė, Giedrius Subačius. 
8. Skiriamos trys premijos: 

Pirmoji premija — 1,000 dol.; antroji premija — 500 dol.; 
trečioji premija — 300 dol. 

9. Premijų laureatai bus paskelbti rugsėjo gale. 
10. Premijos bus įteikiamos suruoštame poezijos vakare. 

Lauksime Jūsų poezijos, 
Dalė Lukienė 

JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė 

Jaunosios čiuožėjos laimėjimai 

Rasa Kerelytė balandžio 16-17 dienomis dalyvavo „Chicago Park 
District School's Out Skating Competition". Tai kasmetinis dailiojo 
Čiuožimo konkursas jauniesiems sportininkams. Mažajai Rasai tikrai 
pasisekė-ji net trijose rungtyse (privalomojoje, trumpojoje ir laisvo
joje programose) savo amžiaus mergaičių grupėje laimėjo pirmąsias 
vietas. 

R. Kereh/tės trenerė - Irma Šveiterytė. Irma - buvusi Lietuvos 
jaunių čempionė ir jaunųjų čiuožėjų trenerė Lietuvoje. 

Alberto Kerelio nuotrauka 

Pasaulio lietuvių centre, Lemont 2007 m. balandžio 28 d. vyko IAV 
LB Vidurio Vakarų apygardos suvažiavimas. 

Nuotraukoje pirmoje eilėje sėdi (iš k.): S. Jagmtnienė, N. Griga
liūnienė, JAV LB Vidurio Vakarų apygardos pirmininkė A. Sakaiaitė, V. 
Vilutienė, i. Kirkuvienė, O. Treinienė, B. Vindašienė. 

Antroje eilėje: A. Razumas, Z. Litvinienė, O. Piečkaitvtė, M. Šatienė, 
E. Radvilienė, M. Baukus, O. Venclovienė* L. Kirkus, 1. Vilimienė, S. Ka
šubą, A. Steponavičienė, N. Petrašienė, G. Razumienė, B. Juodvai-
kienė. 

Zigmo Degučio nuotr. 

„Prop" teatro ir Nacionalinės naujų pjesių sąjungos festivalis 
(National New Play Netvvork) 

pristato 

Kęstučio Nako 
naują pjesę 

„Railroad Backward" 
„Railroad Backward" - tai keista žmogaus kelionė 

per Illinois valstijos praeitį. 
Premjera - liepos 12 d. 8 vai. v. 

„Prop" teatre, 
(3502-4 North Elston, Chicago, į pietus nuo Addison, Kedzie ir Elston 

sankryžos. Tarp Belmont ir Addison, ,,Blue line" stotelių). 

Spektakliai bus rodomi ketvirtadieniais, nuo liepos 12 d. iki 
rugpjūčio 9 d., 8 vai. v. Bilietų kaina - 15 dol. Bilietus galite už
sisakyti tel. 773-539-7838. Tel. pasiteiravimui: 312-307-5194 (Kęs
tutis Nakas) 

Kęstučio Nako „Railroad Backivard" pasakoja apie keistą čikagiečio 
kelionę per senųjų laikų Illinois. Jis susipažįsta su Abrakam Lincoln, 
susiduria su „atbulo geležinkelio" paslaptimi, tampa piratu ir prisijungia 
prie klajūnų, kurie terorizuoja Illinois ribas. Pagaliau, jis atskleidžia sen
sacingą smurto aktą , kuris pakeičia istoriją. Tai amerikietiška „Heart of 
Darkness", tik su humoru. Spektaklyje skamba senoji Amerikos muzika. 

Kęstutis Nakas yra rašytojas, aktorius, režisierius ir mokytojas. Jo 
kūrybą pristatė New York Shakespeare Festival, Yale Rep, La Mama, Dixon 
Place, PS. 122 bei kiti teatrai. Jo parašytos pjesės: „My Heart", „My 
President", „ Hunger and Lightning", „The Andreiu Carnegie Story" ir 
„When Lithuania Ruled the World", Parts I, II, III ir PV. Kęstutis Nakas 
dėstė NYU, UCLA, CUNY ir New Mexico universitetuose. Šiuo metu jis pro
fesoriauja Roosevelt universitete Čikagoje. 

SKELBIMAI 

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

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

Toli free 24 hr. 888.77fr.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 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

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

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

http://888.77fr.6742
http://www.johngibaitis.com

