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Emigracijos mastai sumažėjo 

Lietuvaitės oro uoste pradėjo kampaniją „Vyrai, nepalikite mūsų", nukreiptą prieš 
emigraciją. Sauliaus Venckaus (ELTA) nuotr. 

Vilnius, birželio 29 d. (BNS) — tikos departamentas (SD), įvertinęs 
Pernai iš Lietuvos išvyko beveik gyvenamosios vietos deklaravimo 
28,000 gyventojų — tai yra kone dvi- duomenis ir emigracijos tyrimo rezul-
gubai mažiau nei ankstesniais me- tatus. 
tais. SD teigia, kad per pirmuosius 

Tai penktadienį paskelbė Statis- (2004-uosius) narystės Europos Są

jungoje metus emigrantų iš Lietuvos 
skaičius išaugo 1,4 karto — nuo 
22,7000 iki 32,5000. Daugiausia — 
48,100 (2 kartus daugiau nei 2003 
metais) — emigravo 2005 metais. 

Per 2006 metus emigrantų skai
čius sumažėjo: emigravo apie 27,800 
— tai beveik du kartus mažiau nei 
2005 metais ir tik penktadaliu dau
giau nei 2003-aisiais. Išvykimą 2006 
metais oficialiai deklaravo mažiau 
nei pusė išvykusiųjų — 12,600 gy
ventojų. 

Nuo 1990 metų, įvertinant dek
laruotus ir nedeklaruotus išvykimus, 
iš viso emigravo apie 447,000 šalies 
gyventojų, imigravo — 87,000 žmo
nių. 

2006 metais daugiau nei pusė 
(apie 70 proc.) emigrantų išvyko j 
Europos Sąjungos valstybes: Jung
tinę Karalystę (26 proc), Airiją (20 
proc), Vokietiją (9 proc), Ispaniją (6 
proc). Lietuvos gyventojai emigruoja 
ir į Jungtines Amerikos Valstybes 
(14 proc), Rusijos Federaciją (7 
proc), Baltarusiją (6 proc). 

Nukelta į 6 psl. 

Konservatoriai pareikš interpeliaciją K. Prunskienei 
Vilnius, birželio 29 d. (BNS) — 

Tėvynės sąjungos vadovas Andrius 
Kubilius siūlys pareikšti interpeliaci
ją žemės ūkio ministrei Kazimirai 
Prunskienei, kuri, anot Vyriausiosios 
tarnybinės etikos komisijos (VTEK) 
išvadų, ministerijos pinigus naudojo 
savo politinei reklamai skelbti. 

Tėvynės sąjungos pirmininkas A. 
Kubilius teigia, jog ministrės elgesys, 
pažeidžiantis įstatymą, yra ryškiau
sias pavyzdys, kaip neturi būti apmo
kama už politines reklamas iš valsty

bės biudžeto lėšų. 
,,Artimiausiame Tėvynės sąjun

gos frakcijos posėdyje siūlysiu pa
reikšti interpeliaciją žemės ūkio mi
nistrei K. Prunskienei dėl to, kad ji, 
naudodamasi savo pareigomis, skelbė 
savireklamos straipsnius, apmoka
mus valstybės biudžeto lėšomis, ir 
taip pažeidė įstatymą. Būtina šį klau
simą svarstyti Seime. Seimas turėtų 
užkirsti kelią valstybės lėšų naudoji
mui savireklamos tikslais", — prane
šime spaudai teigia konservatorių 

vadovas A. Kubilius. 
Ketvirtadienį VTEK vienbalsiai 

nusprendė, kad K. Prunskienė ne
tinkamai naudojo ministerijos ir mo
kesčių mokėtojų pinigus bei supainio
jo viešuosius ir privačiuosKis intere
sus. 

„Visuomenės informavimas apie 
Žemės ūkio ministerijos veiklą, kuris 
vykdomas skelbiant politinės rekla
mos ar ministrės savireklamos požy
mių turinčius straipsnius, apmoka
mus valstybės Nukelta į 6 psl. 

Siame 
numeryje: 

•Iš ateitininkų gyveni
mo. 
•Nuomonė. Kas uždari
nėja tautines bažnyčias? 
•Kelionė į Jeruzalę (63). 
•Ar Iranas turi draugu? 
• Imigracijos konsultan
tai: visiems gyvenimo 
atvejams? 
•,,Likimo vingiuose" ir 
paskutinis tango. 
•Mūsų šeimose. Žiedus 
sumainę. 
•Renginiu kalendorius. 
•F. Vaitkui — 100 metu. 

Val iu tų santykis 
1 U S D — 2.56 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Vytautui Pociūnui skirtas vienas 
aukščiausių apdovanojimų 

Vilnius, birželio 29 d. (BNS) — 
Mįslingomis aplinkybėmis Baltaru
sijoje žuvusio Valstybės saugumo de
partamento karininko Vytauto Po
ciūno nuopelnai bus įvertinti ir po 
mirties. Valstybės (Lietuvos Kara
liaus Mindaugo karūnavimo) dienos 
proga prezidentas Valdas Adamkus 
jam skyrė Vyčio kryžiaus ordino Ko
mandoro didįjį kryžių. 

Apdovanojimas V Pociūnui skir
tas premjero Gedimino Kirkilo teiki
mu. Vyriausybės vadovo prezidentui 
adresuotame teikime rašoma, kad 
žuvęs saugumo pareigūnas savo drą
sa ir dvasios stiprybe gynė ir siekė 
įtvirtinti Lietuvos valstybingumą. 
Premjeras taip pat pabrėžė, kad V 
Pociūnas atlikdamas valstybės už
duotis ne kartą įrodė didvyriškumą ir 
pasiaukojimą. 

„Vyčio kryžiaus ordino Koman
doro didysis kryžius — aukščiausias 
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Skuodo 
savivaldybė 
posėdžiaus 
žemaitiškai 

Vilnius, birželio 29 d. (BNS) — 
Skuodo savivaldybės taryba į naująjį 
darbo reglamentą įtraukė punktą, 
kuris numato, kad oficiali posėdžių 
kalba bus žemaičių tarmė. 

Nemokantys žemaičių tarmės vis 
dėlto turės teisę kalbėti kita kalba ar 
tarme, vertimu nesuprantant iems 
pasirūpins mokantys šią tarmę, o 
raštvedyba ir toliau bus vykdoma 
normine valstybine kalba, penkta
dienį rašo laikraštis „Skuodas". 

„Visi tarybos nariai yra žemai
čiai, todėl posėdžiuose ir taip buvo 
kalbama tarmiškai. Visgi šis nutari
mas, mano nuomone, yra kiek kuri
oziškas, nes autentiškąją žemaičių 
tarmę išmano ne visi, ir bandymai že-
maitinti norminę kalbą gali atrodyti 
profaniški", — teigė Skuodo savival
dybės narys, Žemaičių kultūros drau
gijos Skuodo skyriaus pirmininkas 
Evaldas Razgus. 

E. Razgus teigė pats nepritaręs 
tokiam sumanymui, nes yra ir geres
nių alternatyvų populiarinti žemai
čių tarmę. 

Birželio pradžioje Teisinių insti
tucijų departamentas prie Teisingu
mo ministerijos telšiškiui Antanui 
Kontrimui leido tautybės įrašą pase 
pasikeisti iš lietuvio į žemaičio. 

Vėliau ministerija leidimą atšau
kė, pavadinusįjį „technine klaida". 
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Vytautas Pociūnas 

ir garbingiausias apdovanojimas", — 
sakė Prezidentūros Apdovanojimų ir 
renginių koordinavimo skyriaus 
ordinų reikalų vedėja Zita Andrijo-
nienė. 
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Iš Ateitininkų gyvenimo 

Moksleivių 
vadovų kursai 
Nerijus Aleksa 

Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org 

Prasideda stovyklavimo metas 

Gegužės 27 d. Ateitininkų na
muose, Lemonte, 20 būsimų 
stovyklos vadovų susitiko su 

MAS pirmininke Daine Quinn pa
siruošti šių metų Moksleivių atei
tininkų sąjungos stovyklai. Stovykla 
įvyks liepos 15 - 28 dienomis gražio
je Dainavos stovyklavietėje, Man-
chester, Michigan. 

Susitikime buvo pristatyta nau
ja stovyklos tema: ,,Prisijunk@ 
MAS.2007". Tikslas, kad moksleiviai 
pajustų atsakomybę savo aplinkai, 
gamtai, Lietuvai, žmonijai, viens 
kitam ir Dievui. Kursuose, kaip 
visuomet, buvo paaiškintos stovyklos 
taisyklės, vadovų pareigos, sudarytos 
dienotvarkės. Salia šių ,,sausų for
malumų", buvo smagu matyti, kiek 
daug kūrybinės energijos dvelkė 
šioje vadovų grupėje, ir kiek daug 
įdomių idėjų! 

Po pietų nuvažiavome į Rasos 
Poskočimienės pagerbimą. Saulius 
Čyvas pasveikino Rasą MAS centro 
valdybos vardu, padėkodamas jai už 
visą ką ji yra davusi moksleiviams 
ateitininkams ir ateitininkijai. Kiek
vienas moksleivių stovyklos vadovas 
jai įteikė puokštę gėlių. 

Po šios pertraukos vadovybė vėl 
susitiko toliau svarstyti ir diskutuoti 
stovyklos programą. Vadovams buvo 
ypač įdomus vienas naujas sumany
mas — aplankyti netoliese esančią 
latvių stovyklą. Studentai tada pa
siskirstė į mažesnes grupes planuoti 
vakarines programas. 

Vakare, kursams pasibaigus, 
vadovai skirstėsi j namus, kupini 
entuziazmo ir gerų minčių ir su vil
tim, kad vyks puiki ir kūrybinga 
moksleivių stovykla. 

Iki pasimatymo Dainavoje! 

| Ateitininkų darbo 
dienos savaitgalį žada 
atvykti AF pirmininkas 

Šiaurės Amerikos ateitininkų 
taryba rengia studijų dienas pirmąjį 
rugsėjo savaitgalį, rugpjūčio 31 -
rugsėjo 3 d. Dainavoje. Paskutinėmis 
žiniomis, atvyksta Ateitininkų fede
racijos pirmininkas Vygantas Mali
nauskas. Bus proga jam susipažinti 
su užsienio ateitininkais, o vieti
niams išklausyti jo paskaitos apie 
Lietuvos ateitininkų rūpesčius. 

Registruokitės iki liepos 15 d. 

Registracijos anketos: www.ateitis.org 

Kviečiami visi moksleiviai, 
studentai ir sendraugiai 

Š.m. Moksleivių ateitininkų stovyklos būsimi vadovai. Pirmoje eilėje: Svaja Mikulionytė, Ingrida Miškinytė, Rita Bradūnaitė, Vija 
Sidrytė, Arija Kasputytė, Dainė Quinn. Antroje eilėje: Paulius Jankus, Kęstutis Kalvaitis, Tomas Quinn, Darius Jutzi. Trečioje eilė
je: Gytis Mikulionis, Danius Giedraitis, Matas čyvas, Andrius Giedraitis, Nerijus Aleksa, Julius Kasniūnas. 

Sendraugių ateitininkų (šeimų) stovykla 
liepos 29 d. - rugpjūčio 5 d. DAINAVOJE 

Nors jau visos vietos užimtos, visuomenė yra 
kviečiama atvykti į stovyklą kas dieną 10 vai. ryto 

pasiklausyti paskaitų. 
PROGRAMA: 

Pirmadienį, liepos 30 d. Vitas Underys: Visi norim dalyvauti! jspūdžiai grjžus 
iš APPLE kursų Lietuvoje. 

Antradienį, liepos 31 d. Ramūnas Astrauskas: „Šiandieninė lietuvių 
emigrantų visuomenė, gyvenimiškosios realijos ir perspektyvos". 

Trečiadienį, rugpjūčio 1 d. Elena Rančienė: ,,Šeima — modernumas ir klasika". 

Ketvirtadienį, rugpjūčio 2 d. Andrius Kazlauskas ir Danutė Sirgėdienė: 
„Švento Rašto pagrindai mūsų tikėjime". 

Penktadienį rugpjūčio 3 d. Pranas Pranckevičius: „Gamtosauga šeimoje"; 
Saulius Kliorys: „Gamtosauga kaime". 

Šeštadienis rugpjūčio 4 d. „Ateitininkų kaimas ir katalikų pasaulis: diskusijos 
apie sendraugių užduotis". Diskusijas praves Ateitininkų sendraugių sąjungos 
centro valdybos pirmininkė Janina Udrienė ir kiti valdybos nariai. 

Sendraugių poilsio ir studijų savaitė 
rugpjūčio 4 -11 d. KENNEBUNKPORT, MAINE 

Tėvy pranciškonų vasarvietėje 
Atvykę į Ateitininkų sendraugių poilsio ir studijų savaitę ne tik turėsite 
progą pasigrožėti Tėvų Pranciškonų sodyba bei Maine valstijos gamta, bet ir 
dalyvauti turiningose vakaronėse — koncertuose, paskaitose, pašnekesiuose. 

Štai kas jūsų laukia-. Koncertuoja pianistė dr. Frances Covalesky (Kavaliaus
kaitė) • Lietuviškų dainų vakaras — dainuoja „Sodžius" • paskaitos: Dan
guolė Kuolienė, ses. Onutė Mikailaitė, Vytautas Vebeliūnas • Poezijos 
vakaras — Antanina Žmuidzinaitė ir Izabelė Žmuidzinienė * Koncertuos 
sol. Danutė Mileikienė-Grauslytė 

Registruotis (užsisakant kambarį) raštinės administracijoje: 
Adresas: P.O. Box 980, Kennebunkport, ME 04046. Telefonas (207) 967-

4865 EI.pašto adresas: franciscanguesthouse@yahoo.com 

Jei turite klausimų, kreipkitės į Alfonsą Dziką: dzikas@comcast.net 
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KATECHEZĖ APIE SV KIRILĄ 
IŠ JERUZALĖS 

Birželio 23-ąją Vatikane įvyko 
šimtoji popiežiaus Benedikto XVI 
audiencija. Joje Ganytojas tęsė kate-
chezę apie ankstyvosios Bažnyčios 
mokytojus ir šįkart kalbėjo apie šven
tąjį Kirilą iš Jeruzalės arba tiesiog 
Kirilą Jeruzalietį. Jo gyvenime mato
me dviejų dimensijų susikirtimą: iš 
vienos pusės, sielovadinį rūpestį, iš 
kitos - dalyvavimą, nepaisant savo 
nenoro, karštuose tuometinės Rytų 
Bažnyčios ginčuose. 

Kirilas Jeruzalietis gimė apie 315 
metus Jeruzalėje arba jos apylinkėse. 
Įgijo puikų literatūrinį išsilavinimą, 
kuriuo vėliau rėmėsi jo bažnytinė 
kultūra, sutelkta į Biblijos studijas. 
Kunigu Kirilą Jeruzalietį įšventino 
vyskupas Maksimas, o vyskupo šven
timus suteikė Palestinos Cezarėjos 
metropolitas Akacijus. Akacijus buvo 
arijonas, tam tikros ankstyvosios 
Bažnyčios kristologinės teologijos, 
kuri vėliau daugumos buvo atmesta, 
šalininkas. Galbūt jis manė, kad Ki
rilas laikosi tokio pat požiūrio. Ta
čiau netrukus tarp Akacijaus ir Kirilo 
iškilo doktrininė priešprieša, o šią 
lydėjo ir teisiniai ginčai: Akacijus sie
kė, kad Jeruzalės vyskupija būtų pri
klausoma nuo Cezarėjos metropolito, 
tuo tarpu Kirilas siekė savivaldos. 
Dėl šių ginčų Kirilui per 20 metų teko 
net tris kartus palikti Jeruzalę ir 
vykti į tremtį. Nepaisant Kirilo ginčų 
su metropolitu Akacijumi, kai kas vis 
dėlto abejojo jo tikėjimo grynumu 
būtent todėl, kad jis buvo įšventintas 
vyskupu to paties Akacijaus. Tačiau 
rytų vyskupai, 381 metais pasibaigus 
Konstantinopolio II susirinkimui, 
pasiuntė laišką Romos vyskupui, 
kuriame sutartinai pripažino Kirilo 
Jeruzaliečio teisingumą, jo vyskupo 
šventimų teisėtumą ir nuopelnus 
sielovadiniame darbe, kurį 387 me
tais užbaigs Kirilo Jeruzaliečio mir
tis. 

Apžvelgęs Bažnyčios mokytojo 
gyvenimą, Benediktas XVI dėmesį 
nukreipė į jo dvasinį ir teologinį pa
likimą. Yra išlikusios 24 Kirilo Jeru
zaliečio katechezės, kuriomis jis, kaip 
vyskupas, apie 350 metus mokė kate-
chumenus arba neseniai pakrikšty
tuosius. Katechezėse kalbama apie 
krikštą, maldą, apie pagoniškų pap
ročių palikimą ir eucharistinę liturgi
ją, įvairias tikėjimo tiesas. Kirilo Je
ruzaliečio katechezėje apie krikščio

niškąjį mokymą glūdi ginčas su pago
nimis, su manichėjais ar su labai arti 
tradicinės žydų pasaulėžiūros išliku
siais krikščionimis. Kertiniai Kirilo 
doktrininės katechezės teiginiai yra 
Senojo Testamento pažadų išsipildy
mas ir krikščionio atgimimas per 
Krikštą. Kirilo Jeruzaliečio akimis 
Senasis ir Naujasis Testamentai skir
tingi, tačiau tarpusavyje giliai susiję. 
Kirilo mokyme viskas susiveda į Kris
tų — visa ko centrą. Moralinis moky
mas Kirilo sampratoje yra susijęs su 
tikėjimo tiesų mokymu. Kitaip ta
riant, dogma, tikėjimo slėpinys turi 
palaipsniui keisti tikinčiojo gyveni
mą, pažiūras ir elgesį, taip sukuriant 
naują gyvenimą Kristuje ir išpildant 
Krikšto dovaną. 

Katechezėje apie liturgiją Kirilas 
Jeruzalietis stengėsi parodyti perė
jimą nuo apeigų ir ritualų iki slėpi
nio, kurį tos apeigos bando perteikti. 
Panardinimas į vandenį krikšto metu 
simbolizuoja Kristaus buvimą kape, 
mirtį. Paniręs į vandenį tikintysis 
taip pat tarsi simboliškai miršta, at
siduria kape, kuriame nieko nemato 
ir nieko negirdi. Tačiau kaip Kristus 
prisikėlė, taip ir tikintysis išnyra iš 
vandens į šviesą, į gyvenimą, kuris 
jau nebėra senasis gyvenimas. Paniri
mas į vandenį Krikšto metu simbo
lizuoja du vienu metu įvykstančius 
įvykius: mirtį ir gimimą. Vanduo yra 
kapo tamsa, bet tuo pat metu išgel
bėjimo galybė. Tokia yra Krikšto sak
ramento tikrovė. Tokiu būdu Kirilo 
mokymas apima kūną, sielą ir dvasią. 
Liturginė sakramentinė katechezė 
yra pirmųjų dviejų, doktrininės ir 
moralinės, santrauka. Tokia visa api
manti ir jungtinė katechezė išlieka 
pavyzdžiu ir šiandieniniam kate
chetiniam krikščionių ugdymui — 
baigdamas pastebėjo Benediktas XVI. 

Po katechezės Ganytojas pasvei
kino didžiausias piligrimų grupes jų 
gimtosiomis kalbomis, taip pat ka-
mieninėms ląstelėms skirtos tarptau
tinės konferencijos dalyvius, pabrė
žęs, kad Bažnyčios nuostata kamieni-
nių ląstelių tyrimų klausimu yra 
aiški: tokie tyrimai turi būti drąsina
mi ir plėtojami, išskyrus tuos atvejus, 
kai yra pažeidžiamas žmogiškų būty
bių orumas. 

Pagal „Vatikano radijq" parengė 
N. Šmerauskas 

Kirilas 15 
Jeruzalės 
(Cyril of 
Jerusalem) 
yra žymus 
ankstyvosios 
Bažnyčios 
teologas, 
gerbiamas 
kaip šventasis 
abiejų -
Romos 
katalikų ir 
Rytų ortodok
sų — Bažnyčių. 
1883 metais Jis 
buvo paskelb
tas Bažnyčios 
Daktaru. 

Apie lietuviškus 
teatro liūtus 

amerikiečių spaudoje 
DALIA CIDZI KAITĖ 

Pirmadienio vakarą po ilgos pauzės vėl lankiausi teatre — Chopin 
Theatre, kuriame jau turėjo progos pasirodyti pora ir lietuvių 
teatralų, buvo rodomas vaidinimas pagal šiuolaikinės serbų dra-

maturgės Milena Markovic pjesę „The Tracks". Vaidinimą pastatė taip 
pat serbų režisierius Zeljko Djukic, jau daugiau nei dešimtmetį gyvenan
tis Amerikoje. Pirmadienį pasirinkau neatsitiktinai — po spektaklio čia 
pat, scenoje, vyko diskusija apie ką tik pamatytą vaidinimą: žiūrovai 
galėjo klausti režisieriaus, aktorių ir Čikagos spaudai rašančių teatro kri
tikų apie pasirinkimus, tematiką, patikusias ir nepatikusias scenas. Va
karas buvo tai, ko pasigedau anksčiau ir pasigendu dabar lietuviškame 
teatre — tiesioginio dialogo tarp teatro kūrėjų ir jo žiūrovų. 

Lietuvoje teatras buvo ir vis dar yra viena populiariausių ir gausiai 
lankomų meno sričių. Tačiau būti daugiau nei paprastu spektaklio daly
viu tada, kai aš rimtai susidomėjau teatru, o ir dabar, kai nauji vėjai šiek 
tiek palietė gerokai apdulkėjusius lietuviško teatro užkulisius, nebuvo 
lengva ir paprasta. Kelius ir būdus, kaip pakliūti į teatro pasaulį arba dar 
paprasčiau — prieiti prie režisieriaus arba aktoriaus ir užkalbinti, buvo 
galima suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Į vaidinimą Lietuvoje ėjome 
ir einame kaip į rimtą renginį, skirtingai nuo amerikiečių teatro, spektakliui 
pasibaigus, niekas nestoviniuoja ir nelaukia, kol aktoriai nusimes savo 
sceninius rūbus, nusiims grimą ir išeis pabendrauti su nors ir reiklia, bet 
įsimylėjusia, taigi, ir atlaidžia lietuvių publika. 

Todėl Lietuvoje liko nesutikti ir nepakalbinti tokie teatro galiūnai kaip 
Eimuntas Nekrošius, Rimas Tuminas, Vladas Bagdonas, Regimantas Ado
maitis, Dalia Michelevičiūtė, Valentinas Masalskis, Sigitas Račkys, Kostas 
Smoriginas, Dalia Tamulevičiūtė ir daugybė kitų aktorių ir režisierių. Me
nas apskritai buvo apsitveręs kažin kokia iš pirmo žvilgsnio nematoma, 
bet visada fiziškai apčiuopiama siena. Paprastam žiūrovui nelikdavo nie
ko kito, o tik iš tolo gėrėtis teatro, šokio, dailės ar muzikos pasauliu, nepa
liekant jam jokios progos peržengti sceną nuo žiūrovų salės skiriančią ribą 
ir draugiškai paspaudus aktoriaus, režisieriaus, muzikanto ar dirigento 
ranką padėkoti už suteiktą malonumą, o neretai ir katarsį. 

Todėl su nepaprastu smalsumu ir šiokiu tokiu pavydu skaičiau Kęstu
čio Nako straipsnį „The Lions of Lithuanian Theatre", pasirodžiusį gegu
žės-birželio žurnale „American Theatre". Straipsnio paantraštė — „The 
archetype of the auteur director continues to reign in post-Soviet Lithua-
nia" — sukonkretina ar susiaurina pasirinktą Nako temą. Autoriaus pa
sirinktas žodis „liūtai", gražiai nurodantis į lietuviškame teatre iki šios 
dienos egzistuojantį režisierių, o ne aktorių karaliavimą, man sukėlė pa
pildomų minčių. Ėmiau galvoti apie tai, kokie neprieinami tie liūtai ir 
liūtės buvo mano studijų metais. 

Nako straipsnis, dar vienai mano nuostabai, prasideda su lyg iš teatro 
ar filmo atklydusią scena (gal todėl, kad pats autorius yra dramaturgas, 
režisierius, aktorius, šiuo metu dėstantis Roosevelt University (Chicago), 
Teatro departamente, o praėjusį semestrą praleidęs Lietuvoje). Jis įtaigiai 
pristato Jaunimo teatro kavinę, o tiksliau — sceną iš Nako pokalbio su 
vienu iš žymiausių Lietuvos režisierių Jonu Vaitkumi. Per tankų melsvų 
dūmų kamuolį padavėja maldauja režisierių nerūkyti: „Prašau, — kreipiasi 
ji į Vaitkų, — žmonės prie kitų staliukų norės žinoti, kodėl jūs galite rū
kyti, o jie — ne". Taip lakoniškai ir daug ką apie Vaitkų pasakančiai pra
dedama trumpa amerikiečių pažintis su režisieriumi. Panašaus Nako pris
tatymo susilaukia ir kiti trys, jo aprašomi bei kalbinami režisieriai: Ri
mantas Tuminas, Eimuntas Nekrošius ir Oskaras Koršunovas. 

Kas mane labiausiai, skaitant Nako straipsnį, nustebino ir pamaloni
no, tai — pasirinktas straipsnio žanras, kur Nako samprotavimai, kitų 
kritikų pastebėjimai, šalia interviu su kiekvienu, išskyrus Koršunovą, 
režisierių. Tai populiarios amerikietiškos kritikos (ir nebūtinai teatrui 
skirtos) mokykla — rašyti paprastai, suprantamai, tačiau kondensuotai, 
išryškinant svarbiausius dalykus, net tada, kai yTa analizuojami gana 
sudėtingi reiškiniai. Ir nors straipsnio pavadinimas iš pradžių nuskamba 
ambicingai (tiesą pasakius, šie keturi režisieriai tikrai galėtų būti vadina
mi liūtais — juk jie karaliauja lietuviškoje teatro scenoje), skaitant junti, 
jog lietuviški liūtai Nako straipsnyje ne tokie jau ir neprieinami pasidaro. 
Svarbiausia, kad Nako pasakojimas, kaip režisieriai dirba, kokią medžiagą 
renkasi ir kaip ją pateikia žiūrovui, nėra šalta analitinė akademinė anali
zė, bet laisvai plaukiantis pokalbis, paįvairintas nuotrupomis iš interviu 
su minėtais režisieriais. Būtent tai leidžia už teksto pamatyti ir išgirsti 
tikrą žmogų. Sužmogintas režisierius — tokia retenybė Lietuvoje ir lietu
viškoje teatro kritikoje! 

Pabaigai, tie, kurie nori paragauti ne tik kitokios teatro kritikos, bet 
ir kitokios — amerikietiškos — teatro tradicijos, turėtų pasinaudoti pro
ga ir apsilankyti liepos 12 dieną įvyksiančioje to paties Kęstučio Nako re
žisuoto spektaklio „Railroad Backward" premjeroje. Trumpame būsimo 
spektaklio pristatyme režisierius teigia, jog vaidinimas seka keistą vieno 
čikagiškio kelionę po Illinois valstiją. Toje kelionėje jis susipažįsta su 
Abraham Lincoln, susiduria su „atbulo geležinkelio" paslaptimi, tampa 
piratu, prisijungia prie klajūnų, kurie terorizuoja valstiją. Nakas nesle
pia, jog vaidinimas bus tikra amerikietiška drama, panaši į Joseph Con-
rad romaną „Heart of Darkness", tačiau pažada, jog jame bus daug ir hu
moro. Nors spektaklis bus anglų kalba, tikrai žinau, jog po jo bus galima 
ne tik paspausti ranką režisieriui, vaidinusiems aktoriams, bet ir pasi
vaikščioti po sceną, pakvėpuoti teatro oru, paliesti Lietuvoje tik iš salės 
matomas paslaptingai šviečiančias senovines žvakides, scenos liūtų ne
retai pavadinamas barbarizmu „kandeliabrai". 
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MUONMOME 
KAS UŽDARINĖJA 

TAUTINES BAŽNYČIAS? 
VITALIIA PUNČIENĖ 

Uždaromos lietuviškos bažny
čios. Viena iš paskutiniųjų, užvėrusių 
duris tikintiesiems, buvo Aušros 
Vartų parapija, New York. Iš karto 
perspėsiu, kad šis mano straipsnis 
nėra apie AV bažnyčios uždarymą. Aš 
niekada nepriklausiau AV parapijai, 
aš toje bažnyčioje nesu net buvusi -
todėl nesiimu svarstyti šio klausimo. 
Lietuviškų parapijų uždarymas — tai 
lietuvių nutautėjimo ir tikėjimo pra
radimo pasekmė, o ne priežastis. Sio 
rašinio mintys sukasi apie tas parapi
jas ir apie tas bažnyčias, kurios bus 
uždaromos rytoj ar ateinančiais me
tais. 

išdavikais? Jaučiame nuoskaudą ir 
apmaudą, girdėdami panašius žo
džius. Ir kodėl apsisukę tokius pat 
„nuodus" sėjame savo aplinkoje, 
skaudindami kitus, šiuo atveju — vi
sus kunigus apkaltindami vaikų tvir
kinimu? 

Neseniai Irake buvo sušaudytas 
jaunas katalikų kunigas ir trys dia
konai, bandę jį užstoti. Ar tai ne tos 
pačios katalikų bažnyčios kunigas, 
paaukojęs gyvybę dėl Dievo ir žmo
nių? Ar kaip nors pasikeitė katalikų 
bažnyčia, kurią įkūrė pats Kristus ir 
paliko Sv. Petrui vadovauti, nes kai 
kurie kunigai padarė baisias nuo
dėmes? 

Kristus mums aiškiai parodė, 

Mes visi žmonės ir turime vieni kitiems padėti per
spėjimu, priminimu, malda. Aš tik netikiu tokiu kovos 
pobūdžiu, kai kovojama liežuviu, piktumu, paskalomis, 
prielaidomis, apibendrintais pareiškimais. 

Internetiniuose puslapiuose skai
tome ir asmeniniuose pokalbiuose 
girdime pasipiktinusių lietuvių prie
kaištus katalikų kunigams, bažny
čios vadovybei: „Kaip jie taip gali 
daryti? Jie tvirkino vaikus, o sumo
kėti už jų nuodėmes dabar turi lietu
viai savo bažnyčiomis!"; „Pasitikėti 
JAV, Lietuvos ir Vatikano hierarchais 
yra tuščias reikalas. Romos Katalikų 
Bažnyčios hierarchai yra visiškai 
nutolę nuo tikinčiųjų ir mėgsta pa
sirodyti teatrališkais apsirėdymais, 
kuriuos sukuria madų salonai"; 
„Kaip jie taip nesiskaito su žmonė
mis? Jie su bažnyčiomis elgiasi bai
siau nei komunistai: parduoda, griau
na. Mūsų vaikai taip nusivylė kata
likų bažnyčios vadovybe, kad atsi
sako eiti į bažnyčią, tuoktis bažny
čioje. Jeigu jau sutinka paprašyti 
Dievo palaimos savo santuokai, tai 
tik pas protestantus!" 

Man ramybės neduoda panašios, 
ore skraidančios mintys. Kristus 
mums sako: „Ne kas patenka į burną, 
suteršia žmogų, bet kas išeina iš 
burnos, tai suteršia žmogų" (Matas 
15:11). Dar toliau Kristus paaiškina: 
„O kas išeina iš burnos, eina iš 
širdies, ir tai suteršia žmogų" (Matas 
15:18). 

Man atrodo, kad mes visi turime 
susimąstyti, ką Kristus šiais žodžiais 
sako ir kaip mus perspėja. Ką mes 
mąstome ir kokius žodžius išleidžia
me iš burnos? Kur mūsų išsakytos 
mintys išskrenda ir kur jos nusilei
džia? Kaip mūsų išsakytos mintys 
paveikia kitus žmones? Ar mūsų gar
siai išsakyti nepagrįsti priekaištai 
visiems kunigams, bažnyčios vadovy
bei neprisideda, kad mūsų vaikai/-
draugai apleido Dievą, katalikų tikė
jimą ir lietuviškas parapijas, nebeat
siranda pašaukimų į kunigystę? 

Kodėl mums sunku suvokti, kad 
dauguma kunigų yra tikri Dievo ir 
mūsų tarnai, kurie patys labiausiai 
nukentėjo nuo kelių iškrypėlių „ku
nigų" nusikalstamos veiklos su vai
kais? Kodėl mums nepatinka skai
tyti spaudoje, kai Lietuvoje gyvenan
tys lietuviai mus pavadina Lietuvos 

kad vienas iš 12 apaštalų buvo Judas. 
Taigi, didelė tikimybė, kad ir dva
siškiai panašiu santykiu - 1:12 -
elgsis ne taip, kaip moko Sv. Raštas. 
Kodėl mes taip lengvai nusiviliame 
susidūrę su realybe? Kodėl vieno ar 
kelių kunigų nuodėmės sugeba 
užmušti mumyse tikėjimą/pasitikėji
mą Dievu, pasitikėjimą katalikų baž
nyčia? Juk visada egzistavo Judas, 
bet pirmieji krikščionys nepasipikti
no Kristumi ar Kristaus draugais, bet 
sekė paskui tikruosius apaštalus, 
kurie vedė link Tikrojo Dievo, net 
tada, kai jiems už tai reikėjo paaukoti 
gyvybę. Kas pasikeitė šiandien, kad 
mes ar mūsų vaikai dėl vieno nusi
kaltėlio poelgio atsižadame savo Kū
rėjo, žadėtosios amžinybės ir gal ne
sąmoningai, bet pasitarnaujame pik
tajam, griaunant bažnyčios autorite-
tą? 

Man susidaro įspūdis, kad mes 
dažnai susipainiojame, kuo mes tiki

me, kuo mes pasitikime. Šventasis 
Raštas ragina: „Nekraukite sau lobių 
žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur 
vagys įsilaužia ir vagia. Verčiau krau-
kitės lobį danguje, kur nei kandys, 
nei rūdys neėda, kur vagys neįsilau
žia ir nevagia, nes kur tavo lobis, ten 
ir tavo širdis" (Matas 6:19-21). Ar tai 
nėra raginimas nestatyti kažkokių 
didžiulių, brangių bažnyčių, prie tų 
pastatų neprisirišti ir niekad neuž
miršti, kad tai tik plytų ar akmenų 
krūva? Ar šis Kristaus pamokymas 
neskatina mūsų savo širdyse kurti 
Dievo šventovės, kurios niekas nepa
jėgs sunaikinti tol, kol plaka mūsų 
širdys? Ar žmonės, ištremti 15-25 
metų į Sibirą, neprarado mylimos 
bažnyčios ar kunigo? Neteko visko, 
bet su jais liko Dievas, kuris lydėjo 
juos į tremtį ir kurio niekas negalėjo 
išplėšti iš jų širdies. Jų tikėjimas 
niekad neužgeso, nes jis (tikėjimas) 
nepriklausė nuo konkretaus kunigo 
ar pastato likimo. Jie savo tikėjimą 
vežėsi į Sibirą savo širdyje ir grįžo su 
juo. 

* * * 

Amerikos bažnyčios hierarchijos 
elgesio su tikinčiais sulyginimas su 
sovietinės valdžios elgesiu yra absur
diškas. Sovietinė valdžia nedaug sug
riovė bažnyčių. Jas dažniau vertė 
sandėliais, muziejais. Sovietiniai pro
pagandistai žinojo, kad bažnyčia yra 
tik pastatas, kad daug svarbiau yra 
sukompromituoti, suniekinti kuni
gus, ir tikėjimas be kunigų (be 
autoriteto) sugrius savaime. Jie to ir 
siekė. Jie net turėjo šūkį: „Vienas 
blogas kunigas dirba 10 etatinių 
ateistų darbą". Jeigu Lietuvoje nebu
vo sunaikinti visi tikintieji ir tikėji
mas, tai tik dėl to, kad Lietuvoje gy
veno daug šventų kunigų, kurie savo 
sveikatą ir gyvybę paaukojo, kad tikė
jimas nebūtų sunaikintas. Piktasis 
nenugalėjo Kristaus įkurtos bažny
čios Lietuvoje, nors turėjo absoliučią 
galią. 

Gal ir yra panašumų tarp sovieti
nės ir amerikietiškos sistemos. Pik
tasis bet kurioje šalyje, bet kurioje 
sistemoje ir bet kurio žmogaus širdy
je ieško ir ieškos sau tarnų - bandys 
bet kokiomis priemonėmis sunaikinti 
kunigų ir bažnyčios autoritetą. 
Netapkime nesąmoningais piktojo 
tarnais ir neprisidėkime prie katalikų 
tikėjimo pamatų griovimo! 

Turbūt jums susidarė įspūdis, 
kad aš raginu nepastebėti kunigų 
blogų poelgių. Aš jokiu būdu neragi-

§v. Andriejaus bažnyčia. Philadelphia. 

Rūpintojėlis. 

nu nepastebėti ar ignoruoti kunigų 
ar katalikų bažnyčios vadovų blogų 
poelgių. Su blogiu reikia kovoti ir 
blogiui visada reikia priešintis. Jeigu 
susiduriame su netinkamu kunigo el
gesiu, kalbėkime su juo, kalbėkime 
su bažnyčios vadovybe. Mes visi 
žmonės ir turime vieni kitiems padėti 
perspėjimu, priminimu, malda. Aš tik 
netikiu tokiu kovos pobūdžiu, kai 
kovojama liežuviu, piktumu, paska
lomis, prielaidomis, apibendrintais 
pareiškimais. 

* # * 

Laikraščiuose skelbiama, kad 
Aušros Vartų parapija buvo gyvybin
ga ir gausiai lankoma. Deja, ne visos 
lietuviškos parapijos Amerikoje gali 
tuo pasigirti. Kiek aš matau ir gir
džiu, lietuviškos parapijos Amerikoje 
labai tuštėja su kiekvienu į Amžinybę 
iškeliaujančiu lietuviu. Negalės baž
nyčios mūsų laukti ir svetingai pri
imti, jeigu mes jas aplankysime tik 
per Velykas, Kalėdas, krikštynas ir 
laidotuves. Jos tikrai visos bus už
darytos. O kaip mes reaguosime, iš
girdę, kad ir mūsų bažnyčia ištuštėjo 
tiek, kad galų gale bažnytinei val
džiai nieko daugiau neliko daryti tik 
- užrakinti duris? 

Supyksime, nustebsime, pasibai
sėsime, skųsimės nuskriaustų vaikų 
balsais, kreipsimės į spaudą, popie
žių, teismus, Lietuvos ambasadorių, 
prezidentą, vyriausybę, šauksimės 
viso pasaulio pagalbos! Tokie spren
dimai, kaip bažnyčios statyba ar jos 
griovimas, negimsta per vieną dieną 
- jos uždarymui ruošiamasi metų 
metais. Lietuviškų bažnyčių likimą 
čia, Amerikoje, sprendžiame mes — 
parapijiečiai. Juk bažnyčią turime 
lankyti kiekvieną sekmadienį, o ne 
tada, kai neturime ką veikti! Juk tu
rime melstis kiekvieną dieną, turime 
išlaikyti savo parapiją, dalyvauti jos 
gyvenime, skelbti evangeliją, turime 
rodyti vieni kitiems krikščionišką 
meilę, padėti vieni kitiems, tarnauti 
vieni kitiems... 

Ar mūsų širdyse gyvena Kristus, 
ar mūsų širdyse yra nors mažiausias 
noras išlikti lietuviais, ar mes ski
riame savo tikėjimui nors mažiausią 
savo laiko dalį, ar mes esame pasi
ruošę nors mažumėlę pasiaukoti už 
savo tikėjimą, už savo lietuvišką pa
rapiją? Jeigu atsakymas - ne, tada 
būkime sąžiningi ir neieškokim kal
tų! Bent jau garbingai prisipažin-
<\r:.. Kad lietuviškas parapijas užda
ru-, r ;arno mes patys - kiekvienas 
a.-maniškai - kiekvieną sekmadienį. 
Patingėję sekmadienį nueiti į lietu
viška parapiją, pareiškiame visam 
pa.-auiiu, aiškiai ir akivaizdžiai — 
mums ta parapija nereikalinga! Mes, 
tikintieji, esame gyvieji akmenys, iš 
kuriu statomos bažnyčios, kuriose 
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Yra nors mažiausias noras išlikti lietuviais, ar mes 
skiriame savo tikėjimui nors mažiausią savo laiko dalį, 
ar mes esame pasiruošę nors mažumėlę pasiaukoti už 
savo tikėjimą, už savo lietuvišką parapiją? Jeigu atsaky
mas - ne, tada būkime sąžiningi ir neieškokim kaltų! 
Bent jau garbingai prisipažinkim, kad lietuviškas para
pijas uždarinėjame mes patys - kiekvienas asmeniškai -
kiekvieną sekmadienį. 

gyvena Dievas. Be tikinčių žmonių 
bendruomenės, bažnyčia yra tik 
plytų krūva. 

Kai mes apkaltiname kitus (baž
nytinę valdžią) dėl mūsų parapijų už
darymo, vadovaujamės vergų psicho
logija: „O, aš nekaltas vargšelis, ma
ne visi skriaudžia ir aš nieko padary
ti negaliu — esu visiškas bejėgis, 
taigi, nieko ir nedarau." Tokie pa
reiškimai rodo, kad mes neprisiima
me jokios atsakomybės dėl esamos 
situacijos (ištuštėjusios mūsų baž
nyčios), mes visai nematome savo net 
mažiausios veiklos stokos, kuri at
vedė prie ištuštėjusių bažnyčių ir 
todėl esame tikri bejėgiai iš tos si

tuacijos išsikapstyti, ją pakeisti. Tai 
ką belieka daryti bažnytinei valdžiai 
su ištuštėjusią bažnyčia? 

Kristus aiškina: „Kas klauso šitų 
mano žodžių ir juos vykdo, panašus į 
išmintingą žmogų, pasistačiusį namą 
ant uolos. Prapliupo liūtys, ištvino 
upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą na
mą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo 
pastatytas ant uolos. Kas klauso šitų 
mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į 
paiką žmogų, pasistačiusi namą ant 
smėlio. Prapliupo liūtys, ištvino upės, 
pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą, ir 
jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo 
smarkus" (Matas 7:24-27). Taip, at
sirado kunigų, kurie kaip vilkai, 
apsirengę avių kailinėliais, skriaudė 
vaikus, atsirado įtarumas, nepasi

tenkinimas. Bažnyčia buvo uždaryta 
ir mūsų tikėjimas (svarbiausia — 
mūsų vaikų tikėjimas) „sugriuvo". Ar 
tai nerodo, kad mūsų tikėjimas buvo 
pastatytas ne ant uolos, o ant smėlio 
— neturėjo jokio pagrindo atsilaikyti 
prieš bandymus — piktojo pinkles. 
Gal galime tai suvokti ir pradėti sta
tyti iš naujo šventovę Dievui savo 
širdyje, kurios nepajėgs sugriauti jo
kios mūsų aplinkoje vykstančios aud
ros, skandalai. 

* * * 
Dievas suteikė mums garbę gimti 

lietuviais, augti lietuviškoje katali
kiškoje šeimoje! Dievas taip myli 
lietuvius ir Lietuvą, kad net atsiuntė 
Mariją, kuri pasirodė Šiluvoje ir dau
gelyje kitų vietų. (Apie Marijos apsi
reiškimus Lietuvoje galite paskaityti 
kun. Roberto Gedvydo Skrinsko kny
goje „Piligrimo vadovas po stebuklin
gas Marijos vietas" http://users. 
churchserve.com/europe/domeika-
va/3/m.htm). Tai nebuvo atsitiktinu
mas, nebuvo klaida, kad mes gimėme 
lietuviais — tai paties Dievo planas! 
Nėra ats i t ikt inumas ar klaida ir 
mūsų tautiečių pastatytos bažny
čios. Ar mes įvertiname šias Dievo 
dovanas ir Jo mums suteikta garbę — 
būti lietuviais? Vertinkime šias do
vanas - neuždarinėkime patys savo 
tautinių katalikiškų parapijų! Ne-

šv. Andriejaus bažnyčia 2002 m. 
A. Sakalaitės nuotr. 

praeikime abejingai pro tas lietu
viškas bažnyčias, kurių durys šian
dien dar svetingai atidarytos! Rūpin
kimės savo siela, lietuviškomis mums 
patikėtomis bažnyčiomis ir tepadeda 
mums Dievas. 

Kaire pasiūlius jiems duonos, — jie vadina ją 
chopsu, — atsisakė valgyti, įvyniojo į audeklą, sa
kydami parnešią namiškiams parodyti, ką mes val
gome. Sakė, jeigu ir jie valgytų duoną, tai greitai 
mirtų. 

Ir Aleksandrijoje mačiau vieną kupranugarį, 
kuriuo arabas atjojo iš Rozetės. Šio gyvulio 

labai geras, greitas žingsnis, ir jis labai naudingas 
skubioms kelionėms. Ant jo galima uždėti balną, 
nes teturi vieną kuprą, ne dvi, kaip kiti kupranu
gariai, krovinių nešiotojai. 

Paskutinėmis rugsėjo dienomis apžiūrėjau, kas 
mieste ir prie uosto buvo verta apžiūrėti. Anksčiau 
išvykti negalėjome dėl sangiacho, nes jis pareikala
vo labai daug pinigų iš keturių mūsų laivų, kartu 
išplaukti nutarusių. Pagaliau, sumokėję nemažą 
sumą, pirkliai su juo susitarė. Bet, esant prie
šingam vėjui, išplaukti tegalėjome spalio mėnesio 
devintą dieną. 

SPALIO MĖNUO 

Devintą dieną, apie penkioliktą valandą, susė
dome į mūsų pasirinktą laivą, vadinamą saitija. Iš 
uosto išplaukėme šešioliktą valandą. Pavakariais, 
dvidešimt trečią valandą, dar buvo matyti barbarų 
žemės krantas. Rytojaus dieną jokio kranto jau 
nebuvo regėti. Vėl jį pagaliau pamatėme tiktai to 
paties mėnesio septynioliktos dienos rytą. 

Kartu su mumis iš uosto išplaukė keturi laivai. 
Vienas, už mūsiškį didesnis, buvo prancūzų. J is 
plaukė į Siciliją, paskui — į Marselį. Sis truputį 
atsiliko, nes, išplaukdamas iš uosto, atsitrenkė į 
povandeninius akmenis ar į Gariofilo uolą. Mat 
buvo išskleidęs bures anksčiau negu tame uoste 
galima pučiant stipriam šiaurės vėjui, kurį italai 
vadina Graeco Tramontano. Laivui tebuvo likęs 
dešimties uolekčių tarpas iki pavojaus. J au girdė
jau išgąsčio riksmus. Patyręs laivo vairininkas la
bai sunkiai sirgo. Jo pavaduotojai pasirodė nepa
tyrę praplaukti tą labai pavojingą uolą. 

Antras laivas vadinosi Perasto galera. Jame aš 
turėjau plaukti. Bet kai jo savininkas, nusipirkęs 
kitą laivą, į jį perkėlė labiau patyrusius jūrininkus, 
o anas, labai sunkiai prikrautas, niekur nežadėjo 
užsukti, man patarė neplaukti su juo. Toje galeroje 
plaukę labai turtingi pirkliai, davę kapitonui 
pinigų, pasiekė, kad juos iš uosto į jūrą ištrauktų 
du turkų karo laivai. Paskui audra tą laivą nunešė 
į Kiprą. Trečiasis laivas buvo tiesiai į Veneciją 
plaukiančio savininko. Šitą taip pat turkų karo 
laivas ištempė iš uosto. Ketvirtasis laivas buvo 
nelabai didelė mūsų prancūziškoji saitija. Ją buvau 
nusisamdęs, kad mane nugabentų j Kretą,, nes iš 
ten karo laivais jau galėjau pasiekti Europą per 
venecijiečių valdas. Ten ir sustoti buvo patogu, 
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jeigu dėl artėjančios žiemos pasidarytų pavojinga 
plaukti. Ypač kad, pirmiau ten būdamas, daugelį 
pažinojau. Buvau susitaręs su laivo savininku, kad 
mane išlaipins Kalolimionio (Calolimioni) uoste. Jį 
yra ir šv. Lukas minėjęs. Buvo patogus, kad arčiau 
Aleksandrijos ir dėl to, kad dėl artėjančios žiemos 
nesaugu buvo įplaukti į Archipelagą ir mane išlai
pinti kuriame nors uoste. Taip pat būtų buvę pavo
jinga iš Viduržemio jūros į tą pusę kreipti bures. 
Tačiau paskui viskas pakrypo kitaip. 

Spalio penkioliktą dieną, apie dvidešimt antrą 
valandą, kilo tokia baisi audra, kad tuos kar tu 
plaukusius keturis laivus vėtros išmetė kur kurį. 
Ypač baisiai blaškė mūsų saitija, nes buvo mažesnė 
už kitus, kol apie vidunaktį mums sužibo šv. 
Germano žiburėlis. Tą naktį mes jį matėme šešis 
kartus. Taip pagaliau audra nutilo. 

Rytojaus dieną, spalio šešioliktąją, jau pa
vakariais, vėl pakilo labai smarkus vėjas. Visą 

naktį buvo labai didelis pavojus. O septynioliktą 
dieną, prieš pat dvidešimt antrą valandą, mus su
purtė toks audros sūkurys, kad jau buvome visai 
netekę vilties išsigelbėti. Mat dvi priešingos pietų 
ir šiaurės vėtros, — itališkai Garbino ir Graeco, — 
viena po kitos baisiai stipriais gūsiais su lietumi, 
priešpriešiais pūsdamos, taip suko laivą ratu ir 
spaudė žemyn, kad pakilusios bangos siekė vir
šutinę stiebo dalį. Išmesdami akmenis, lengvinome 
laivą, kiek buvo galima, nes prekių jokių netu
rėjome. Bet dėl sūkurio smarkumo nepadėjo mums 
nė tas, nes bangos taip smarkiai šoko į laivą, kad 
atrodė jau tuojau mus paskandins. 

Nors naktis buvo visai tamsi, griaudžiant per
kūnijai ir baisiai blyksčiojant žaibams, jūrininkai 
pamatė salą su dviem viršuje kyšančiomis uolomis. 
Pamatė, kad esame nunešti į Archipelagą, prie 
dviejų, viena nuo kitos netoli esančių negyvenamų 
salų, paprastai vadinamų Divonijomis. Nieko dau
giau negalėdami padaryti, kadangi saitija buvo 
maža, nuleidę bures norėjo bent įplukdyti laivą į jų 
tarpą, kad, esant tarp dviejų salų, ne taip vėtroms 
trankant, nors kiek nuo tokios baisios audros ap
sisaugotų. 

Priplaukus arčiau, kažkaip ypatingai Dievui 
patvarkius, žaibams blyksčiojant, stiebo viršūnėje 
esąs jūrininkas pamatė, kad tenai ne dvi salos, bet 

viena. Kyšojo dvi uolos, atrodančios kaip dvi salos, 
į kurių tarpą buvo nutarta įplaukti. Taigi nuleido 
visas bures, palikdami tik vieną, vadinamąją 
trinchietą, kad galėtų praplaukti pro tą salą. Bet 
audra jau beveik skandino saitija. Nuo vėtros 
smūgių jau žiojėjo plyšiai. Reikėjo be perstojo semti 
iš apačios vandenį. Laivo kapitonas, visai netekęs 
vilties, viešai mums pasakė, kad jau visai nebegali
ma išsigelbėti, kad ten laivas suduš ir mes žūsime. 
Tą liūdną žinią išgirdę, kiekvienas susirūpinome 
savo siela. Dievui save pavedę, laukėme paskutinės 
valandos. 

Tuomet, jau po pusiaunakčio, vėl pamatėme šv. 
Germano žiburėlį. Tuojau šiaurys šiek t iek 

nurimo, ir, pietų vėjui stipriau saitija nešant, pra
plaukėme pro tą salą. Septynis kartus mums pa
sirodė šv. Germanas, ir kiekvieną kartą vėjas vis 
silpo ir silpo. Taip ėmė aušti. Prašvitus pamatėme, 
kad sala, į kurią buvome nukreipę savo bures, vadi
namoji Kaso (Casso) sala, visai negyvenama, baisi 
savo stačiomis uolomis. Jei būtume ją pasiekę, bū
tų buvęs didelis pavojus užplaukti ant povande
ninių uolų ir akmenų, kurių naktį nebūtume galėję 
nei pamatyti, nei dėl didelių bangų išvengti. Žai
bams blyksčiojant. buvo matyti tik labai aukštų 
uolų viršūnės. 

Aštuonioliktą dieną pamatėme Rodo salą. Tą 
visą dieną ir dalį nakties mėtė smarkus vėjas. Šv. 
Gąrmanui pasirodžius, jis tuojau nurimo, ir likusią 
nakties dalį buvo visai ramu. Kitą visą dieną pralei
dome klaidžiodami tarp Rodo ir Karpato (itališkai 
Scarpanto) salų. Poetai pasakoja, kad toje saloje 
buvo gimusi ir užaugusi Paladė. 

Laivo kapitonas, nepažindamas vietų, nedrįso 
plaukti artyn, bijojo sudaužyti laivą. Pagaliau 
vakare viename kyšulyje gyventojai uždegė ugnis . 
Yra toks paprotys, kada gyventojai, p a m a t ę 
klaidžiojantį laivą, uždega laužus, rodydami jūr i 
ninkams vietą, kur galima priplaukti. Juos pamatę, 
beveik visą naktį plaukėme pakrante. Apie ketvirtą 
valandą nakties, praslenkant tamsiam debesiui be 
lietaus, pasirodė šv. Germanas. Vėjas nurimo, nak
tis visai pragiedrėjo. 

Kiti tvirtina, kad tas šviesulys, tu rėdamas 
gamtinę savo pasirodymo priežastį, sušvinta t iktai 
lyjant. Todėl čia parašiau, kad tuo metu nelijo, o 
tas žiburėlis vis tiek suspindo, ir vėjas tuojau nuri
mo. 

Spalio dvidešimtos dienos rytą, priartėję prie 
salos, Įplaukėme į mažą anksčiau minėtąjį Agatos 
uostą, priimantį tik mažesnius laivus. I šmetę 
inkarus, ėmėmės taisyti laivo plyšius, tepti juos 
derva. Jūrininkai tvirtino, kad jeigu dar porą 
valandų audra būtų nesiliovusi laivą mėčiusi, mūsų 
saitija kartu su mumis tikrai būtų žuvusi. 

Bus daug iau . 

http://users
http://churchserve.com/europe/domeika-
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Nebent iš tiesų yra ką slėpti. . . 

,,Po kurio laiko skandalą sukėlę faktai pradedami aptarinėti vangiau, dėmesys 
nukreipiamas Į antraeiles detales, net pamirštama, kas sukėlė pasipiktinimą..." 

Andrius Navickas 

Jau Įprasta, kad Lietuvoje regu
liariai plyksteli skandalai, sukyla ais
tros, daugelis griebiasi už galvų ir sa
ko: „negi tai gali vykti nepriklauso
moje Lietuvoje" arba „atėjo apsivaly
mo metas - nuo šiol gyvensime ki
taip." 

Po kurio laiko skandalą sukėlę 
faktai pradedami aptarinėti vangiau, 
dėmesys nukreipiamas i antraeiles 
detales, net pamirštama, kas pra
džioje sukėlė pasipiktinimą ir aistrin
gas diskusijas. 

Skandalai Lietuvoje susidėvi, bet 
nesukelia realių permainų, nėra iš
raunamos juos sukėlusios blogybės. 
Neišsiaiškinus visos tiesos, su visais 
atspalviais, nepatogiais kampais, iš
purenama dirva naujiems skanda
lams ir dar sustiprinama vyraujanti 
nuostata, jog dėl Įtakos valdžioje gru
miasi klanai, kurie, be kitą ko, kovo
ja informacinius karus, vargu ar tu
rinčius ką bendro su visos valstybės 
gerove. 

Ar taip pat baigsis ir su Valstybės 
saugumo departamentu susijęs skan
dalas? Ar nenutiko taip, jog dėmesys 
pernelyg buvo sutelktas i VSD vado
vo keitimo trilerius, pamirštant tai, 
dėl ko išsiveržė neatsakytų klausimų 
lava? 

Prisiminkime, rugpjūčio 23 die
nos ankstų rytą, kai Gardine žuvo 
Lietuvos saugumo karininkas Vytau
tas Pociūnas. Jo mirtis sukėlė daug 
klausimų. Beje, susijusių ne tik su 
tiesioginėmis žūties aplinkybėmis, 
bet ir su tuo, kodėl aukšto lygio pro
fesionalas buvo išsiųstas iš Lietuvos? 

Pasirodė velionio bičiulių liudiji
mai, jog V Pociūnas žadėjo netylėti ir 
viešai išsakyti tai, kas ji neramino, 
išsakyti abejones, kad Lietuvos politi
kai ir net Valstybės saugumo dępar-s 
tamento pareigūnai sprendimus pri
ima, galvodami ne apie valstybės, bet 
apie atskirų verslo grupių interesus. 
Neprivalome besąlygiškai pasitikėti 
tokio pobūdžio tvirtinimais, tačiau, 
jei kyla bent mažiausia abejonė, rei
kia išsamaus ir sąžiningo tyrimo. 

Beje, tikrasis skandalas kilo net 
ne paskelbus apie Pociūno žūtį, bet 
tada, kai VSD vadovybė ir kai kurie 
politikai paskelbė, jog nereikėtų per
nelyg kapstytis po žūties aplinkybes. 
Susidarė įspūdis, kad yra, ką slėpti. 
Jei šis įspūdis neteisingas, tai reiškia, 
kad VSD vadovybė ir pilkaisiais kar
dinolais pavadinti politikai papras
čiausiai elgėsi kvailai. Juk būtent kai 
kurių politikų, specialiųjų tarnybų 
darbuotojų bei žiniasklaidos priemo
nių elgesys daugumai tapo svariausiu 
Įrodymu, kad su Pociūnu norėta susi
doroti. 

Ką žinome, prabėgus dešimčiai 
mėnesių nuo Pociūno žūties? Proku
ra tū ra konstatavo, kad žūtis buvo ne
laimingas atsitikimas, nes nepavyko 
nusta tyt i nusikalstamos veikos požy
mių. Esą nėra pagrindo teigti, jog Po
ciūnas buvo išstumtas ar nunuody
tas. 

Kita vertus, atidžiai perskaičius 
prokuratūros išvadas, aiškėja, jog ly
giai taip pat nesuprantama, kaip Po
ciūnas sugebėjo iškristi pro langą, ne
palikdamas net slydimo žymių. Pro
kura tū ra konstatuoja, jog nėra pa
grindo Įtarti savižudybę, nes Pociū
nas prieš žūtį buvo geros nuotaikos, 
kalbėjo apie ateities planus. 

Ar tikrai griežtai turėtume at
mesti galimybę, jog Pociūnas žuvo 
svetima valia? Žuvusiojo našlė atkrei
pia dėmesį, jog yra tam tikrų ženklų, 
pavyzdžiui, neaiškios kilmės pluoštas 
po velionio nagais, leidžiančių Įtarti, 
kad jos vyrui kažkas „padėjo". 

Todėl Pociūnienė reikalauja at
naujinti tyrimą. Beje, ne tik ji atkrei
pia dėmesį į keistą aplinkybę, kad Po
ciūno žūties vieta buvo tiriama tarsi 
nenoriai, nepasitelkus patyrusių kri
minalistų. Sunku atsikratyti minties, 
jog daug kam išvada „nelaimingas at
sitikimas" buvo labai patogi. 

Visgi daugiausia abejonių kelia 
kitas dalykas. Seimo nariai tvirtina, 
kad tiek buvęs VSD vadovas Arvydas 
Pocius, tiek kiti šios įstaigos darbuo
tojai juos tikino, kad Pociūnas buvo 
išgėręs, šlapinosi pro langą ir per ne
atsargumą iškrito. 

Tokią žūties interpretaciją, beje, 
vėliau nepaskelbdamas išsamaus pa
neigimo, paskelbė ir „Lietuvos ry
tas", kuris dar prieš tai bandė Įrodyti, 
kad Pociūnas buvo neištikimas žmo
nai, pats veržėsi išvažiuoti i Balta
rusiją. 

Panašu, kad tokius faktus dien
raštis gavo iš VSD arba sukūrė pats. 
Beje, tai tikrai svarbu išsiaiškinti. 
Prokuratūros pateikti duomenys ro
do, kad „Lietuvos ryto" paskelbti fak
tai neturi jokio pagrindo. Tai reiškia, 
jog jie yra šmeižtas. Esminis klausi
mas - ar dienraštis buvo suklaidintas 
ar paprasčiausiai norėjo suklaidinti 
kitus? 

Abiem atvejais tenka kalbėti apie 
nusikalstamą veiką. Tarkim, iki šiol 
prokuratūra jos nepastebėjo. Tačiau, 
jei ji nereaguos ir toliau, kils rimtų 
abejonių, ar net formaliai Lietuva ga
li vadintis teisine valstybe. 

Kodėl norėta suniekinti Pociūną? 
Paprasčiausiai nepatiko jo charakte
ris? Ar iš tiesų jis buvo surinkęs daug 
faktinės medžiagos, kuri galėjo at
skleisti labai daug kam nemalonią 
tiesą? 

Jei Pociūno žūtis tikrai nelai
mingas atsitikimas, tai tie žmonės, 
ant kurių šiandien teisingai ar ne
teisingai krinta įtarimo, jog jiems Po
ciūnas esą buvo labai nepatogus, še
šėlis, turėtų labiausiai norėti, jog žū
ties aplinkybės būtų ištirtos taip, kad 
niekam nekiltų nė mažiausia abejo
nė, o ne naudoti savo reputaciją su
tinkantį paaukoti populiariausią 
dienraštį kaip sakyklą. 

Nebent iš tiesų yra ką slėpti... 

Naujoji Akmenė — masalas ispanams Emigracijos mastai sumažėjo beveik perpus 
Vilnius, birželio 29 d. (BNS) — 

Naujojoje Akmenėje butų kainos per 
metus išaugo keliais šimtais procentų 
— dėl to nekilnojamojo turto agentū
ros „kaltę" verčia užsieniečiams. 

Dviejų kambarių butas kainuoja 
apie 30,000 litų — kainos per metus 
pakilo keliais šimtais procentų. Ne
mokamų butų, kuriais anksčiau gar
sėjo miestas, jau nebėra, penktadienį 
rašo dienraštis ,,L.T." 

Pirmąją mieste nekilnojamojo 
turto agentūrą ,,Danvytas" Įkūręs jos 
direktorius Vytautas Baltrušaitis sa
ko, kad Akmenę nusižiūrėjo ispanai: 
jiems parduoti 32 butai. 

,,Butus čia perka ir baltarusiai. 

Jie motyvuoja tuo, kad tikisi čia per
sikraustyti, gauti mūsų šalies piliety
bę — Lietuva jiems atrodo labai lais
va, be to, butų Klaipėdoje jie įpirkti 
negali", — sako V Baltrušaitis. 

Anot jo, iš svetur atvykusiems 
pirkėjams labiausiai rūpi, kiek kai
nuoja šildymas, ar daug skolininkų 
gyvena name ir ar yra gyventojų ben
drija. 

Mokestį už šildymą didžiausia 
problema laiko ispanas verslininkas 
Prudencio Pumar Lopez, trejus me
tus gyvenantis Naujojoje Akmenėje. 

Čia jis įkūrė siuvimo Įmonę, kur 
dirba 25 žmonės, be to, vyras ūkinin
kauja. 

Konservatoriai pareikš interpeliaciją K. Prunskienei 
Atkelta iš 1 psl. 
biudžeto lėšomis, nesuderinamas su 
privalomais viešųjų ir privačių in
teresų derinimo valstybinėje tarnybo
je reikalavimais", — sakoma VTEK 
išvadose. 

Ar valdančiai koalicijai priklau
sančių valstiečių liaudininkų vadovė 
K. Prunskienė nesupainiojo viešųjų ir 
privačių interesų, VTEK ėmėsi na
grinėti gavusi Seimo nario konserva
toriaus Jurgio Razmos prašymą. 

Kaip pranešė Vyriausybės spau
dos tarnyba, premjeras Gediminas 
Kirkilas susipažins su VTEK spren
dimu ir pareikalaus ministrės pasi
aiškinimo. 

Premjeras taip pat pavedė Vy
riausybės kancleriui išanalizuoti tei
sės aktus, kurie reglamentuoja lėšų 
panaudojimą visuomenės informavi
mui ir pateikti pasiūlymus, kurie už
tikrintų šių lėšų panaudojimo pagrįs
tumą ir tikslingumą valstybės nau
dai. 

Šiuo metu interpeliacija jau yra 
pareikšta keturiems ministrams, ku
riuos opozicinė Darbo partijos frakci
ja kaltina priėmus ne t inkamus 
sprendimus dėl bendrovės ,,Alita" 
privatizavimo. 

„Darbiečiai" siekia atstatydinti 
ministrus, kurie anksčiau dirbo Al
girdo Brazausko kabinete. 

Atke l ta iš 1 psl. 
Emigruoja daugiausia jauni žmo

nės. 2006 metais penktadalį emigran
tų sudarė 25-29 metų amžiaus gyven
tojai, 20-24 metų amžiaus gyventojai 
sudarė 15 procentų ir 30-34 metų am
žiaus — 12 procentų visų išvyku-
siųjų. 60 metų ir vyresnio amžiaus 
gyventojai 2006 metais sudarė tik 
apie 4 procentus visų emigrantų. 

2006 metais emigravę vyrai su
darė 53 procentus, moterys — 47 pro
centus visų išvykusiųjų. 44 proc. mo
terų ir 42 proc. vyrų, emigravo būda
mi susituokę. Maždaug pusė emi
grantų vaikų turėjo, bet tik kas an
t ras iš jų išvyko kartu su vaikais. 
2006 metais kas septintas emigruo
jant is asmuo buvo 0-14 metų vaikas. 

Emigracijos tyrimo rezultatai ro
do, kad kas antro emigravusiojo vai
kai liko Lietuvoje su vienu iš tėvų, se
neliais ar kitais giminaičiais. 

2006 metais kas penktas emigra
vęs buvo baigęs aukštąją ar aukštes
niąją mokyklą (2003 metais — kas 
septintas). Pernai sumažėjo išvyku
siųjų, turinčių vidurinį, specialų vi
durinį ir pagrindinį išsilavinimą, t. y. 
2,6 kar to mažiau nei 2005 metais ir 
dešimtadaliu — nei 2003-aisiais. 
Daugiau nei pusė 2003-2006 metais 
visų šio amžiaus emigrantų turėjo vi
durinį ir specialųjį vidurinį išsilavini
mą. 

Dauguma išvykusiųjų — nedir
bantys asmenys. Šeši iš dešimties 15 

metų ir vyresnio amžiaus emigrantų 
prieš išvykdami nedirbo. Kas šeštas 
emigravęs šio amžiaus gyventojas bu
vo specialistas (mokytojas, dėstytojas, 
gydytojas ir pan.) ar aptarnavimo sfe
ros ir prekybos darbuotojas (pardavė
ja, kasininkė ir pan.). Kas aštuntas 
emigrantas buvo nekvalifikuotas ar
ba aukštos kvalifikacijos (statybos ar 
pramonės Įmonių) darbininkas. 

Anot pranešimo, keičiasi emi
grantų išvykimo priežastys. 

2006 metais 63 proc. išvykusiųjų 
turėjo tikslą dirbti kitoje šalyje. Prieš 
metus tokių asmenų buvo 82 procen
tai. Daugėja išvykstančiųjų dėl šei
myninių aplinkybių, t. y. išvykstama 
pas anksčiau emigravusius šeimos 
narius ar sudarius santuoką su užsie
niečiais. Pernai dėl šios priežasties 
emigravo kas septintas (2003 metais 
— kas devintas) asmuo. Didėja iš
vykstančiųjų mokytis dalis: 2003 me
tais — 4 procentai, 2006 metais — 14 
procentų. 

Pernai į Lietuvą imigravo 7,700 
žmonių — tai 14 procentų daugiau 
negu 2005-aisiais. 

Daugiausia į Lietuvą atvyko iš 
Jungtinės Karalystės, Airijos, Rusijos 
Federacijos ir Baltarusijos. 

Daugumą — 71 procentą (5,500) 
— atvykusiųjų sudarė į tėvynę gyven
ti grįžtantys Lietuvos piliečiai. 2003 
metais sugrįžtantieji sudarė 28 proc. 
visų imigrantų. 
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Ar Iranas turi draugų? 

Irano prezidentas Mahmoud Ahmadinejad. 

Gediminas Dubonikas 

Irano branduolinės ambicijos ke
lią vis didesnį susirūpinimą Vakarų 
valstybėms. Pastaruoju metu pasau
lio žiniasklaida vis garsiau kalba apie 
galimą amerikiečių karinės galios 
panaudojimą prieš Iraną, jei ši valsty
bė ir toliau ignoruos tarptautinius ra
ginimus neplėtoti branduolinių ambi
cijų. Vis dėlto sunku pasakyti, kodėl 
Teheranas net ir karinės grėsmės ak
ivaizdoje laikosi kategoriškos linijos. 
Galbūt Irano pozicija tokia todėl, kad 
šalis tikisi draugiškų valstybių para
mos? 

Irano geopolitinė padėtis šią šalį 
padarė daugybės istorinių įvykių are
na. Atradus naftos klodus valstybė 
įgavo ypatingą statusą ir svarbą ne 
tik regione, bet ir pasaulyje. 1979 m. 
Irane įvyko islamiškoji revoliucija. Po 
Islamo respublikos įkūrimo susifor
mavo unikali politinė sistema, prime
nanti teokratinę respubliką su visuo
tiniais rinkimais. Irano ginkluotosios 
pajėgos yra pakankamai gerai gink
luotos, tačiau Vakarai kaltina Tehe
raną siekiant pasigaminti ir bran
duolinį ginklą. Nors tarptautinės or
ganizacijos nuolat perspėja dėl Irano 
branduolinės programos grėsmės, 
pasaulio dienraščių politikos apžval
gose pastaruoju metu galima įžvelgti 
kai kurių valstybių - visų pirma Ve
nesuelos, Siaurės Korėjos, taip pat 
Rusijos ir Baltarusijos vienokią ar ki
tokią paramą Irano politikai. 

Venesuela 

Tarpvalstybiniai Venesuelos ir 
Irano santykiai ypač sparčiai ėmė ge
rėti į valdžia Venesueloje atėjus įvai
riai vertinamam Hugo Chavez. Jau 
2005 m. TATENA parengus rezoliuci
ją dėl Teherano branduolinės progra
mos, vienintelė Venesuela balsavo 
prieš. 2007 m. sausį „Los Angeles Ti
mes" informavo, kad Irano preziden
tas M. Ahmadinejad ir Venesuelos va
dovas H. Chavez susitarė įkurti 2 
mlrd. JAV dolerių investicinį fondą, 
kuris finansuotų jų šalyse vykdomus 
projektus ir kuriuo galėtų naudotis 
visos Iranui ir Venesuelai draugiškos 
valstybės ir besivystančios šalys. Vis 
dėlto rimčiausias Venesuelos ir Irano 
bendradarbiavimo etapas prasidėjo 
energetikos srityje. 2007 m. pradžioje 
šių valstybių vadovai pareiškė, kad 
naftos rinkoje susiklostė perteklinės 
pasiūlos situacija, ir todėl OPEC or
ganizacijoje jos pritars naftos tiekimo 
mažinimui, kad būtų stabilizuotos 
kainos. Venesuela ir Iranas, nors du
jų neeksportuoja, o tik turi jų klodus, 
taip pat, ko gero, buvo pagrindinės 

iniciatorės siūlymo sukurti dujų kar
telį (mintis įkurti dujų kartelį kilo 
per Rusijos saugumo tarybos sekreto
riaus I. Ivanov vizitą Irane), panašų į 
naftą eksportuojančių šalių organi
zaciją OPEC. Iranui neabejotinai 
naudingas Venesuelos tarptaut in is 
palaikymas, tuo pačiu abiem valsty
bėms svarbus energetinis faktorius -
šių valstybių bendri veiksmai tarp
tautinės energetikos (visų pirma naf
tos) sektoriuje suteikia joms nemažą 
galią diktuoti savo pozicijas, nes 
energetika yra jau neatsiejamas poli
tikos svertas. 

Šiaurės Korėja 

Nors Siaurės Korėjos ir Irano 
santykiai praktiškai neturi istorinių 
tradicijų, šių valstybių suartėjimą ga
lima stebėti jau keletą metų. Abiejų 
šalių plėtojamos branduolinės ambi
cijos, tarptautinės bendruomenės ir 
ypač Vakarų kritika bei sankcijos 
Siaurės Korėją ir Iraną pavertė jei ne 
gana gerais draugais, tai bent partne
riais. Siaurės Korėja, labai panašiai 
kaip ir Iranas savo branduolinės pro
gramos atžvilgiu, teigia, kad raketų 
bandymai yra suvereni Siaurės Ko
rėjos teisė. 

2007 m. pradžioje Siaurės Korėja 
teikė Iranui pagalbą plėtojant bran
duolinę programą ir padėjo ruoštis 
požeminiams branduoliniams bandy
mams, panašiems į tuos, kuriuos 
Pchenjanas vykdė praėjusį spalį, pra
nešė „EUbusiness". O „The Daily Te-
legraph" akcentavo, kad Siaurės Ko
rėja sutiko pasidalyti savo branduo
linių bandymų rezultatais — pakv> 
etė Irano mokslininkų komandą ištir
ti praėjusių metų požeminius bandy
mus. 

Iš šių tarptautinės žiniasklaidos 
pranešimų galima daryti prielaidą, 
kad Iranas artimai bendradarbiauja 
su Siaurės Korėja ir studijuoja pra
ėjusių metų jos branduolinės bombos 
bandymų rezultatus, tuo pačiu siek
damas kuo greičiau vystyti savo 
branduolinę, ne vien taikiems tiks
lams skirtą programą. 

Taigi Siaurės Korėja ir Iranas 
šiuo atžvilgiu yra vienoje barikadų 
pusėje. Tuo labiau kad Siaurės Ko
rėjos branduolinis šantažas pasiteisi
no - JAV buvo priverstos tart is ir da
ryti nuolaidas Pchenjanui. Tad Kim 
Cen Ilas Iranui parodė, kad su JAV 
kalbėti iš jėgos pozicijų apsimoka. 

Ar Iranas siekia analogiško va
rianto - iš branduolinės programos 
išspausti kuo daugiau naudos, - su
dėtinga pasakyti. Irano tikriausiai 
nesudomintų nei energetinė parama, 
nei ekonominių sankcijų panaikini

mas. Telieka manyti, kad už Tehe
rano branduolinių ambicijų slypi kaž
kas daugiau. 

Baltarusija 

I ranas ir Baltarusija dvišalius 
santykius aktyviau plėtoti pradėjo 
taip pat tik 2006 m. pabaigoje. Ko ge
ro, neatsitiktinai Baltarusijos ir Te
herano bendri interesai išryškėjo su
siklosčius ypatingai tarptautinei si
tuacijai - didėjo įtampa ir energeti
niai nesutar imai tarp Maskvos ir 
Minsko, o tarptaut inė bendruomenė 
vis labiau kritikavo Irano branduo
linę programą. 

A. Lukašenko vizitas Teherane 
2006 m. pabaigoje, ko gero, taip pat 
buvo bandymas ieškoti alternatyvų 
mažėjančiai Maskvos paramai kom
pensuoti. Tuo labiau kad po 2007 m. 
pradžioje laikinai nutraukto rusiškos 
naftos tiekimo Baltarusija pareiškė 
ieškanti galimybių bendradarbiauti 
su kitomis žaliavą eksportuojančio
mis šalimis, tokiomis kaip Azerbai
džanas, I ranas ir Venesuela. 

Negana to, A. Lukašenka pareiš
kė, kad procesas jau vyksta ir rusai 
tu r i suvokti, jog jų naftą galima pa
keisti. Be abejonės, Baltarusijai bet 
kokie kontaktai su Iranu yra naudin
gi dvejopai. Visų pirma, tai galimybė 
parodyti Kremliui, kad šalis gali su
rast i alternatyvų Rusijos energijos 
šaltiniams. Be to, tai priemonė ieš
koti naujų rinkų pigioms baltarusiš

koms prekėms. 
Sunkiau pasakyti, kuo bendra

darbiavimas su Baltarusija naudin
gas Iranui. Spėjama, kad Teheranas 
akcentuoja draugiškus santykius su 
A. Lukašenko valdoma šalimi ne dėl 
ekonominės naudos. Ko gero, Iranas 
siekia glaudesnio bendradarbiavimo 
su kuo daugiau antivakarietiškai nu
siteikusių valstybių. 

Rusija 

Rusijos ir JAV interesų sankirta 
regione buvo ypač akivaizdi šaltojo 
karo metais. Sugriuvus Sovietų Są
jungai, Maskvos siekis užimti tvirtas 
pozicijas iš dalies išblėso - užteko ir 
kitų regionu, taip pat buvo nemažai 
vidaus prrMemų - nuo Kaukazo iki 
autonon įių sričių. 

Tačiau 2006 m. Rusija ir Iranas 
jau vedė derybas dėl urano sodrinimo 
Rusijos teritorijoje, Iranas tvirtino 
esąs pasirengęs derėtis dėl bendrų 
projektų gaminant branduolinį kurą, 
tačiau nesutiko atsisakyti savo bran
duolinės programos, teigdamas turįs 
teisę sodrinti uraną šalies teritorijoje. 
Vis dėlto Rusija akcentavo nere-
mianti branduolinių programų Irano 
teritorijoje. 

Maskva, ko gero, suprato, kad 
Teherano programa gali būti įgyven
dinama ne tik taikiems tikslams. 

(Bus daugiau.) 

Geopolitika.lt 

Venesuelos prezidentas Hugo Chavez. 

Kroviniu gabenmas 
laivu į visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. 

Air Frelght 
I Automobiliu, pirkimas bei 
siuntimas \ visas pasaulio šaiis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Truckiftg 

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

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

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

CHIRURGAS 
Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 

žarnyno, endokrinologinė ir 
laparoskopinė chirurgija. 

500 Barney Dr., Sulte A 
joliet, IL 60435 

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

wwwxerterfbnurge^ancl3reastrteaWuxir 

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

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

C h i r o p r a k t i k a ir 
m a n u a l i n ė t e r a p i j a 

Amber T e l e f o n a s ( 7 0 8 ) 2 3 9 - 0 9 0 9 
neartn # Manualinė terapija 
C e n t e r • Chiropraktika 

• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 
Dr. Vilija R. Kerelytė 

Ch i rop rak t i kos gydytoja 
6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463 

S, 
Dr. Vida (.Puodžiūnienė 

Heaithy Connection 
Chiropractic & Rehab a H c 

Manualinė ir f izinė terapija, sporto 
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, gaivos skausmai ir 
migrenos, artr i tas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 

16547 W. 159 Street 
Lockport, IL 60441 

Tel . 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerklės 
ligos 

/ VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D. 
( SUSAN T. LYON, M.D. 
/ Ausų, Nosies, Gerklės ligos 

L Chirurgi ja, 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 th St. 

Burbank, IL 60459 
Tel. 708-424-2024 

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

Širdies ; r kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VID^S J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOUXAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, !L 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH. M D SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

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

Š e i m o s d a k t a r a i i r c h i r u r g a i 
10811 W. 143 r d 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 

I0NAS V.PRUNSKIS, MD 
TERW DALIAS PRUNSK1S, MD 

Illinois Pain Inst i tute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847 -289 -8822 
M c Henry: 815 -363-9595 

Eik Grove: 847-718-1212 
www.i l l inoispain.com 

Akių ligos 

LINAS S1DRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (7013) 636-6622 
Holy Cross Hospital, #410S 

Tel. (773) 854-7960 

Dr. ELIGIJUS LEL1S 
Akių ligos ir chirurgija 

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

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

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ 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 
6 9 1 8 W. Archer Ave . St. 5 ir 6 

Chicago, IL 6 0 6 3 8 
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 VVest 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-265S; fax. 773-436-6906 

IMIGRACIJOS KONSULTANTAI: 
VISIEMS GYVENIMO ATVEJAMS? 

Pastaruoju metu, vis netylant 
kalboms apie imigracijos reformas 
bei su nerimu laukiant ženklaus 
imigracijos paslaugų kainų pakilimo, 
imigracijos specialistai-tarpininkai 
negali skųstis klientų trūkumu. Vie
na vertus, skubama pateikti prašy
mus JAV Pilietybės bei imigracijos 
tarnybai (USCIS) dar galiojančiomis 
senomis kainomis. Taip pat ne pas
laptis, jog nemaža dalis JAV gyve
nančių užsieniečių vis dar atidžiai se
ka naujienas apie galimą imigracijos 
reformą, susijusią su asmenų, nele
galiai esančių šalyje, legalizavimu. 

Kam bent kartą teko susidurti su 
USCIS pareigūnais (tarkime, pa
skambinus nemokama linija 1-800-
375-5283) ar apsilankyti interneto 
svetainėje (wvvrw.uscis.gov), tas, ko 
gero, galės patvirtinti, kad gauti tiks
lią ir, svarbiausia, glaustą, kon
krečiam atvejui pritaikytą informa
ciją iš šių šaltinių yra gana sudėtinga. 
JAV imigracijos teisė - paini ir nuolat 
besikeičianti sritis, todėl natūralu, 
kad daugelis žmonių, užuot klaidžioję 
po jos labirintus vieni patys, mieliau 
renkasi mokamą specialisto pagalbą. 

Ką derėtų žinoti, prieš renkantis 
imigracijos konsultantą? Kokių vė
liau gali kilti problemų dėl šio pasi
rinkimo? Kuo konsultantai pagal 
įstatymą gali ir kuo negali padėti? 

Pirmiausia, kad būtų paprasčiau, 
derėtų suskirstyti visus imigracijos 
konsultacijas teikiančius asmenis bei 
tarnybas į tris rūšis. Tai — imigra
cinės teisės advokatai, besiverčiantys 
oficialia praktika, Imigracinių ape
liacijų tarybos (Board of Immigration 
Appeals arba BIA) akredituoti as
menys bei visi kiti asmenys, teikian
tys panašaus pobūdžio konsultacijas. 

Imigracinės teisės advokatai -
specialų pasiruošimą turintys asme
nys, galintys visiškai atstovauti jūsų 
interesus, tiek teikiant prašymus bei 
apeliacijas imigracijos tarnybai, tiek 
- nagrinėjant bylą teisme. Jie pa
prastai gali suteikti ir visą infor
maciją, reikalingą konkrečiu atveju. 

BIA akredituotos Įstaigos bei 
ašmenys turi teisę dalyvauti kliento 
pokalbiuose su imigracijos pareigū
nais, tačiau negali atstovauti jų in
teresų teisinėse bylose. Jie taip pat 
platina bei padeda užpildyti USCIS 
formas įvairiems prašymams pateikti 
— su sąlyga, kad jūs iš anksto patys 
žinote, kokių formų bei dokumentų 
jums reikia. Nei BIA akredituoti 
asmenys, nei kiti imigracijos konsul
tantai (išskyrus šios srities teisinin
kus) negali patarti klientams, kokiais 
būdais jiems gauti kokių nors imig
racinių lengvatų, kaip pildyti pra
šymus (juose gali būti surašoma tik 
kliento pateikiama informacija). Ma
ža to, visi šie asmenys privalo iš 
anksto nedviprasmiškai informuoti 
klientus apie tai, jog jie nėra teisiniai 
patarėjai. 

Deja, pasitaiko atvejų, kuomet 
nesąžiningi konsultantai mėgina pa
sinaudoti menku klientų nusima
nymu apie įstatymų subtilybes, kar
tais - ir prastu anglų kalbos mo
kėjimu ar asmeniniais nusivylimais. 
Taip išviliojamos nemažos sumos 
pinigų ir sugriaunamos didelės viltys: 

dosniai sumokėjus už paslaugas, jo
kie prašymai imigracijos tarnybos 
taip ir nepasiekia, maža to, paaškėja, 
jog imigracinės lengvatos, kurias ža
dėjo konsultantai, iš tiesų jums ne
priklauso arba iš viso neegzistuoja. 
Pažadai apie darbo vizas bei „žalias 
korteles" nelegaliai šalyje esantiems 
asmenims, sufabrikuoti politinio 
prieglobsčio prašymai ar gyrimasis 
apie „pažįstamus imigracinėje tar
nyboje" tėra tik keletas pavyzdžių. 

Kuo konsultantai gali ir turi teisę 
padėti? Kaip minėta, daugelis jų gali 
parūpinti jums USCIS platinamas for
mas bei surašyti į jas jūsų pateiktą 
informaciją (tai gali būti naudinga, 
jei prastai kalbate ir/ar negalite ra
šyti angliškai patys). Taip pat jie gali 
platinti įvairią USCIS ar kitų oficia
lių įstaigų aprobuotą literatūrą imig
racijos klausimais, kuri jums padėtų 
savarankiškai pateikti prašymą. Kon
sultantas taip pat gali jūsų savaran
kiškai paruoštą prašymą pateikti 
USCIS. Tačiau jei nesuprantate kokių 
nors reikalavimų ar formų, abejojate 
dėl prašymo kategorijos ar su juo su
sijusių procedūrų, nepasitikėkite vien 
konsultanto sugebėjimais jums viską 
paaiškinti, o kreipkitės į advokatą. 

Į ką atkreipti dėmesį, ren
kantis konsultantą? 

• Mandagiai pasidomėkite jo iš
silavinimu bei kvalifikacija. Profesio
nalas dėl to neįsižeis, tuo tarpu as
muo, vengiantis tiesiai atsakyti į 
šiuos (ar bet kokius kitus) jūsų klau
simus, iškart sukels įtarimą. 

• Iš anksto aptarkite kainas. Dėl 
riboto paslaugų kiekio, konsultantų 
kainos turėtų būti ženkliai mažesnės 
nei tos, kurių užsiprašo advokatai. 
Jei pasirodo, kad skirtumas nežymus, 
gal vertėtų vis dėlto paieškoti profesio
nalaus teisininko (arba mažiau savo 
paslaugas įkainavusio konsultanto)? 

• Primygtinai prašykite sudaryti 
paslaugų teikimo sutartį ir pasilai
kykite visų dokumentų, kuriuos kon
sultantas pildo jūsų prašymu, kopi
jas. Sumokėję pinigus už paslaugas, 
būtinai išsaugokite kvitą. 

• Nepalikite konsultantui savo 
asmeninių dokumentų bei jų kopijų 
ilgiau, nei to būtinai reikia. 

• Prieš pasirašant bet kokius 
konsultanto užpildytus dokumentus, 
atidžiai perskaitykite viską, kas juose 
buvo parašyta. Jei negalite skaityti 
angliškai, iš anksto pasirūpinkite 
vertėju. Jokiu būdu nepasirašinėkite 
ant neužpildytų blankų. 

• Pagaliau, kaip ir bet kokiame 
sandoryje, nemokėkite visų pinigų iš 
anksto, kol neįsitikinote, jog paslau
ga jums bus suteikta — ir nesusivi
liokite pernelyg gražiai skambančiais 
pažadais. 

• Ar nutartumėte kreiptis į neak
redituotą konsultantą, ar — į profe
sionalų teisininką, nesigundykite 
vien reklamomis žiniasklaidoje ar iš 
lauko patikimai atrodančiais biurais. 
Geriau pasiklausinėkite pažįstamų 
— tie, kas jau buvo susidūrę su pana
šiomis problemomis, galės geriausiai 
patarti, kurį specialistą pasirinkti. 

Pagal amer i k i eč i ų ž i n i a s k l a i d ą 
p a r e n g ė V a i d a M a l e c k a i t ė 

http://www.illinoispain.com
http://wvvrw.uscis.gov
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Kryžiažodžio Draugas Nr. 016 atsakymai 

Vert ikal ia i : 
1. Spartis. 2. Magelanas. 3. Porteris. 4. Saugykla. 5. Auksiniai. 6. Safaris. 

9. Anksti. 10. Datulė. 13. Pigmalionas. 18. Akimi. 20. Dogma. 22. Smaragdas. 
23. Antarktis. 25. Leiburas. 26. Opakas. 27. Lavina. 28. Gurmanas. 29. Klou
nas. 31. Kanapės. 

Horizontaliai: 
7. Apnašos. 8. „Nabukas". 11. Argentina. 12. Langustas. 14. Sidabras. 

15. Užkandis. 16. Tegul. 17. Balsai. 19. Ėdalas. 21. Leipalingis. 24. Smėlio. 
27. Lagūna. 30. Punia. 32. Alergija. 33. Virbalai. 34. Jungtukas. 35. Infarktas. 
36. Vanagas. 37. Naginės. 

Kryžiažodžio atsakymas: Židinio a t b r a i l a . 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBOS 

P R A Š Y M A S 

Dantų gydytojai 

Prašome visus įsijungti į rengia
mą JAV LB Socialinių reikalų tarybos 
pastato remonto vajų. JAV LB Socia
linių reikalų tarybos pastatas, esantis 
Marąuette Park rajone, nupirktas 
1985 metais, iki šiol nėra kapitaliai 
remontuotas. Dėl natūralaus senėji
mo ir amortizacijos per pastaruosius 
keletą metų ypač pablogėjo pastato 
būklė. Aiškiai pastebimi Įtrūkimai ir 
plyšiai lubose, pro kuriuos, esant 
prastam orui, i pastato vidų varva 
vanduo. Plyšių gausu visame pastate, 
todėl norint sutaisyti stogą nuodug
niai ir ilgam laikui, būtinas kapitali
nis remontas. 

Smarkiai pablogėjus stogo būk
lei, lietus veržiasi j pastato vidų bei 
gadina vidaus apdailą. Nuo pastovaus 
vandens lašėjimo genda lubos, sienos 
ir netgi grindys. Remontas yra būti
nas. Nuo pastato Įsigijimo (1985 m.) 
praėjo jau daug metų ir nemažai 
liūčių sezonų, kurie sugadino stogo 
bei lubų dangas, lubose net susidarė 
didžiuliai plyšiai, kurie ne tik negra
žiai atrodo, bet ir yra pavojingi. 

Pastato vidus atrodo neestetiš
kai, nemalonu kviestis svečius, kurių 
tikrai atvyksta nemažai, kadangi čia 
veikia nemažai komitetų. Be Vyres
niųjų centro „Seklyčia", lietuviško 
radijo „Margutis II", Įsikūrusi ir „Mar
ąuette Park specialioji apsauga". 

Dabartinė situacija kenkia pasta
to estetiniam vaizdui, ir, tuo pačiu, 
bendram lietuviškų organizacijų 
Įvaizdžiui, mažina rinkos vertę bei 
sukelia daug nepatogumų šioje įstai
goje dirbantiems žmonėms. 

Prašome visų nebūti abejingais 
lietuviškoms organizacijoms! Mums 
reikia Jūsų paramos! 

Aukas siųskite: Marąuette Bank, 
sąskaitos numeris — 775655. Fed. 
Tax ID 36-3163350 (parašykite — 
pastato remontui). 

Soc. reikalų tarybos adresas: 
2711-15 W. 7 ls t Street, 
Chicago, IL 60629. 
Tel. 773-476-2655; 
Fax. 773-436-6909; 
ei. paštas: 
lhservices@sbcglobal.net 

Džiaugiamės, jog ir toliau aukojami pinigai „Seklyčios" stogui pataisyti. 

Pinigus stogo remontui aukojo: 

200 dol. — JAV LB Brighton Park apylinkės valdyba; 
100 dol. — Aldona Juozevičienė; 
30 dol. — K. ir V. Stankus. 

Nuoširdžiai dėkojame už JŪSŲ aukas! 

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 j Lietuvą 

1120 State St, Lemont, IL 
Tel. 630 257 0339; 888 594 6604 
www.alwayswithflowers.com feieftora 
www.aIwayswlthflowers.aet p ^ 

Pristatymas "7 dienas per savaitę 
Čikagoje, JAV, Lietuvoje 

ir visame pasaulyje 

D Ė M E S I O ! 
Nesenia i a t v y k o t e , i e š k o t e d a r b o a r b u t o , 

t a č i a u ske lb t is la ik raš ty je b r a n g i a i k a i n u o 
ja? N e b ė d a . DRAUGAS jūsų skelb imą Iš
spausdins n e m o k a m a i . T e r e i k i a p a s k a m b i n 
t i t e l . 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 a r u ž s u k t i | DRAUGO 
a d m i n i s t r a c i j ą . 

Dr. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 708-598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. L INA POŠKUS 
D a n t ų gydytoja 

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

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

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Wi l lowbro6k, IL 60327 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park,-IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVAL13 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127th St. 
Suite 101, Lemont, IL 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydyto ja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

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

Tel. 708-598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C DECKER, DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 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 i naują kab inetą 

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

www.pa rk r i dgesm i fes . com 
Pilna dantų priežiūra: 

• impiantai 
• t i l tai, karūnos, protezai 
• vaikų dantų gydymas 
• šaknies kanalų valymas 
• chirurgija 
• parodontozės specialistas kabinete 
• kosmetinės procedūros — „veneers", 

balinimas 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos l igų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

v iso ve ido atjauninimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, M D 
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523 

T e l . 6 3 0 - 5 7 1 - 2 6 3 0 

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

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 VV. 111 St Chkago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

Jg^^^cjgj^rgjg jg jg jg j i r^ 

VILNIUS 2007 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

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

Ruošiame 2008 m. keliones 
į Šiluvos 400 metų jubiliejų. 

Dėl Informaci jos skambin t i Ritai Penčylienei 
4 

Web site: www.vytistours.com 

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

E-mail: pencylar@comcast.net 

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

! 1 1 1 i i i 
1 i 
i i I i i i I i i 1 

' s ;afiyai^jt^T3foui^^^Liii3iETLi^ii'a^^ j 

mailto:lhservices@sbcglobal.net
http://www.alwayswithflowers.com
http://www.aIwayswlthflowers.aet
http://www.parkridgesmifes.com
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com


DRAUGAS, 2007 m. birželio 30 d., šeštadienis 

„LIKIMO VINGIUOSE" IR PASKUTINIS TANGO... 
EUGENIIA BARŠKĖTIENĖ 

Skaitau Prano Jurkaus „Likimo 
vingiai" ir mintimis grįžtu į tas die
nas, kada ir aš buvau Liubeko (Vo
kietijoje) gimnazijos mokinė. Jis vaiz
dingai atkuria tas aplinkybes, kurio
se buvo pradėtas darbas. Pačios di
džiausios pastangos buvo parodytos 
Martyno Geležinio, kuris buvo gim
nazijos direktorius. Suorganizavęs 
puikų mokytojų ir padėjėjų būrį, jis 
gimnaziją valdė tvirta ranka, tai ati
tiko jo pavardę. Tą jo tvirtą ranką 
teko pajusti ir man. 

Stovykla tautybių atžvilgiu buvo 
mišri. Buvo nemažai jaunimo, todėl 
stovykloje gyvenimas nebuvo nuobo
dus. Dažni šokiai suartino jaunimą. 
Šokiams grodavo kartais lenkų, kar
tais serbų, vokiečių, latvių ar mišrus 
orkestras. Pagal tai, kokios tautybės 
orkestras grodavo, tos tautybės dainų 
melodijos, kar tais net ir žodžiai, 
skambėdavo tarp šokančių. 

Mūsų lietuvaičiai dažniausiai 
ramstydavosi pasieniais arba sėdėda
vo suoluose. Nepasakyčiau, kad ne
mokėjo šokti, bet gal, teisingau pasa
kius, buvo labai išrankūs: ta per sto
ra, ta per aukšta, ta per daug kraiposi 
ir t.t. O tie, kurie šokdavo, turėjo 
savo nužiūrėtas, kurias dažniausiai 
šokdindavo. Na, o mes, „pilkos pe
lytės", jai kas nors išveda šokti — ir 
šokdavom, su bet kuriuo, nepaisant 
jo tautybės. Bet lietuvių garbei reikia 
pasakyti, kad reikalui esant, jie 
mums padėdavo išsisukti iš bėdos. 
Matydama besiartinant kokį padau
ginusį „dėl drąsos", šlitinėjantį šo
kėją, užtekdavo pasakyti „gelbėk" ir 
tuoj kuris pašokęs nuo suolo, apka
binęs tave, „nušokdindavo" link du
rų. Šokiui pasibaigus, sugrąžindavo į 

Liubekas šiandien. 

suolą. Džentelmenai — tikra ta žo
džio prasme. 

Turėjau par tner į serbą, kur is 
puikiai šokdavo valsą ir tango. Tango 
metu jis niūniuodavo šokių melodiją, 
neretai ir su žodžiais. Ir nuostabu, 
kad, kokios kalbos daina būdavo, jis 
mokėdavo žodžius. Tikriausiai iš
mokdavo iš solisto, dainuojančio or
kestrui grojant. Žinojau, kad jų tau
tybės žmonės tuoj išvyks į tėvynę. 
Prieš išvykstant, prieš paskutinį šeš
tadienį pakvietė mane „paskutiniam 
tango". Su džiaugsmu sutikau pra
leisti su juo paskutinį vakarą šokiuo
se. 

Visą savaitę svajojau apie atei
nantį šeštadienį ir tam ruošiausi. 
Prisiprašiau mamos, kad „sumoder
nintų" mano palaidinę. Šeštadienio 
diena buvo apsiniaukusi ir lynojo. 

Liubekas traukia turistus savo senais statiniais. 

Nenorėdama sušlapinti savo vienin
telio švarko, apsivilkusi ant rūbų 
chalatu, pasiūtu mamos iš vilnonės 
kariškos antklodės su adata (siuvimo 
mašinų turbūt niekas neturėjo, o jei
gu turėjo, tai nesigyrė), nuo bendra
bučio per aikštę nubėgau pas mamą, 
kuri gyveno kitame pastate, ir pasi
ėmusi palaidinę skubėjau atgal laiky
dama ją po skvernu, kad nesušlaptų. 
Prie bendrabučio durų stovi pats 
didenybė — direktorius, ir klausia: 

„Kodėl panelė su chalatu laksto 
po aikštę?" Aš nieko blogo nenujaus
dama linksmai atsakiau, kad buvau 
pas mamą, pasiėmiau palaidinę. 
Einu šį vakarą i šokius. 

„Į šokius neisi! Su chalatu galima 
į prausyklą, na, ir po kambarį vaikš
čioti, bet ne po aikštę bėginėti. Su
pratai?" Supratau, kurgi nesuprasi 
paties direktoriaus geležiniu balsu 
pasakyto įsakymo. 

Sugrįžusi į kambarį, radau visas 
jau besiruošiančias į šokius. Direk
torius jau buvo patikrinęs kambario 
švarą ir tvarką, davęs leidimą eiti į 
šokius. Tikrindavo kiekvieną šešta
dienį. Jeigu rasdavo kambarį nesu
tvarkytą ar dulkių ant spintos (ir ne
tingėk tu man, net ir ten patikrinti!), 
leidimo į šokius neduodavo visam 
kambariui . Vienos taisėsi kojines, 
jeigu turėjo, tais laikais kojinės buvo 
su siūle užpakalyje, kartais juodą, 
kar ta is tokios pat spalvos. Siūlės 
turėjo būti tiesios, kaip styga. Kurių 
kojos buvo tiesios, puiku, jeigu krei
vokos, buvo nelengva lygiai nutai
kyti, kartais reikėdavo prašyti pagal
bos. Kitos tvarkėsi plaukus, kuriuos 
buvo susisukusios ant skudurėlių (jų 
dėka garbanos atrodydavo labai na
tūralios). Pasakiusi, kad ateisiu vė
liau, laukiau, kol visos išeis. 

Likusi viena, pasiėmiau didoką 
sąsiuvinį, kurį mama buvo išmainiusi 
už cigaretes, ėmiau perrašinėti užra
šus. Staiga barbenimas į duris. Pa
maniusi, kad atėjo manęs ieškoti ne
sulaukęs salėje, tylėjau, lyg manęs 
nebūtų kambaryje. Antras barbeni
mas vis tiek tyliu. Staiga išgirstu di
rektoriaus balsą: „Reiškia nieko nėra 
kambaryje". Pašokusi nuo kėdės ati
dariau duris. „Tai ką veiki?" paklau
sė: „Ruošiu pamokas" — atsakiau. „Į 
šokius gali eiti, bet daugiau su cha
latu po aikštę nelakstyk ir gėdos gim
nazijai nedaryk". „Ačiū", —atsakiau. 

Uždariusi duris, atsisėdau ant 
savo lovelės ir svarstau — eiti — nei
ti. Buvo pikta, kad nurodinėja, ką 
daryti, lyg aš maža mergaitė būčiau. 
Eiti-neiti — neapsisprendžiu. Juk 
paskutinis vakaras su juo. Bet vis ka
žin koks pasipriešinimas įsakmiai 
erzina mane. 

Aš jau salėje. Jis laukė manęs 
prie durų. Džiaugsmingai sukomės 
tai valso, tai tango melodijų sūkuryje. 
Nežinau, kodėl jis manęs nekviesda
vo kitiems šokiams: nemokėjo, o gal 
aš prastai šokau? 

Artinosi laikas, kada turėjome 
grįžti į bendrabutį. Grįždavom visi 
kartu — taip saugiau ir smagiau. Jis 
tai žinojo ir šokant paskutinį tango, 
jis tyliai dainavo vokišką šlagerį (tą 
vakarą grojo vokiečių orkestras) — 
tūkstantis rožių žydi laukuose, tūks
tantis rožių skirta tau vienai... Pri
siminsiu tave, svetimam krašte sutik
tą mielą mergaitę, kuri buvo lyg 
žvaigždutė tamsiam danguje. Padė
kojus atsakiau, kad norėčiau šokti 
tango su savo išrinktuoju vestuvių 
dieną ir kad jis būtų toks pat geras 
šokėjas kaip ir tu. 

Kažin kas manęs klausia — „Ko
dėl nebuvai šokiuose?" „Buvau, šo
kau visą vakarą" — atsakiau. At
merkiau akis — aš guliu su chalatu 
savo lovelėj, o virš manęs baltuoja 
antro aukšto lovos lentos... 

Prano Jurkaus „Likimo vingiuose" 
birželio mėnesi buvo perkamiausia 
„Draugo" knygynėlio knyga. 
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Kelionė namo arba 
atostogų beieškant 

DOVILE BANIULYTE 

Vasaros sezonui prasidėjus, visi 
tik skuba, bėga, nekantrauja, tuo 
pačiu metu sukdami galvas, kur čia 
išlėkti paatostogauti, gal į Meksikos 
kaitriuosius kurortus, ar į šaltąją 
Aliaską? O gal iš viso nekelti kojų ant 
žemės ir maloniai paplaukioti kruizu 
aplink netoliese esančias Karibų sale
les? 

Vos tik žmogelis susigundo leisti 
sau pagalvoti apie nuostabiąsias ir 
ištisus metus svajotąsias atostogas, 
fantazijos greitai atsimuša j realybės 
sieną, kai pasižiūri į suplonėjusią 
savo piniginę. Ech, nusispjauna per 
kairįjį petį svajotojas, „gal reikės dar 
palaukti ir pataupyti. Ne, geriau grįž
damas iš darbo pamainos, nusipirk
siu loterijos bilietą, o tada jau atosto
gos ir pačios pas mane ateis. Vakar 
kaip tik per radiją skelbė, kad aukso 
puodas dar neišloštas, o ir pinigai 
kaip tik dabar man visai nepamai
šytų", galiausiai apsidžiaugė ir nu
sišypsojo kelkraščiu einantis žmoge
lis, kurio veidą nušvietė keli likę prie
kiniai auksiniai dantys. Jam beeinant 
namo, kitoje gatvės pusėje, didžiu

lėmis raidėmis spindėjo prieš kelias 
dienas nupieštas ir dar dažais kve
piantis užrašas — LOMBARDAS. 
Nors kojos pačios t raukte t r aukė kaip 
magnetas gundančio užrašo link, 
žmogelis iš visų jėgų sau mintyse kar
tojo: „Ne, tu negali ten eiti. Ne, tau 
gerai gyventi ir be atostogų." Kuo la
biau jo protas atsispyrinėjo pagundai, 
tuo labiau jo kojos suko užrašo link. 
Galiausiai, priėjo prie uždraustų du
rų ir sustojo. Dvejojo. Nedrįso. Žino
jo, kad jeigu pasiduos pagundai, tai 
grįžus į namus reikės atsiimti dvi
gubai — ir už atšalusią vakarienę, ir 
už tai, ką jis ketino daryti dabar. Ne, 
ryžtingai apsisprendė žmogelis, kiek
vienas turi savo kainą. Savąją žinojo 
ir jisai. Tad ilgiau nedvejodamas, iš
tiesta galva ir palinkusiais į priekį 
pečiais, žmogelis nedrąsiai pravėrė 
lombardo duris. Po geros valandos, 
uždarė jis supirktu vės duris ir vėl 
atsidūrė kelkraštyje. Akys sužibo 
nakties tamsoje, vos pasižiūrėjus į 
kumštyje laikytą žalių banknotų 
pluoštą, o bedantę šypsena nesilio
vė puošusi jo laimingo veido. „Atosto
gos, ruoškitės, nes jau a te inu ir 

MŪSŲ ŠEIMOSE ilfo 

aš." 

Gyvenimiška išmintis 

• Sunku įžvelgti brandžią asmenybę žmoguje, kuriam dar prieš penkioli
ka metų keitei sauskelnes. 

• Nėra nieko pikčiau, kai niekas nekviečia į vakarėlį, į kurį nė už ką nei
tumėte. 

• Visų pinigų neįmanoma uždirbti, deja, pralošti visus pinigus galima. 
• Jei atradote lobį, tai ketvirtį pasiimkite, o likusią dalį užkaskite atgal. 
• Patarimas: Negerkite rytais darbe stiprios juodos kavos, nes neužmigsite 

iki pat pietų. 

Patarimai tėvams, kaip auklėti vaikus 

1. Kai baigsite žaisti su vaiku, padėkite jį ten, iš kur paėmėte. 
2. Ką daryti, jei sūnus įlipo į medį ir nebegali išlipti? Jokiu būdu ne

bandykite purtyti medžio ir nemėginkite numušti berniūkščio pagaliu. Ru
denį vaikas prinoks ir nukris pats. Arba jį pakas pirmosios šalnos. 

3. Jei namuose nerandate savo vaiko, nepulkite panikuoti, bet ramiai 
pagalvokite, kur jį galėjote palikti pasivaikščiojimo metu. 

4. Jei nebeturite ką pasakyti vaikui, pritrukote žodžių, liepkite jam eiti 
praustis. 

5. Jei vaikas žagsi, užsikimškite ausis. Taip kurį laiką atsikratysite žag-
sulio. 

6. Idant geriau suprastumėte savo vaiką, galvokite ir jauskite kaip jis. 
Pamėginkite parūkyti slapčia nuo savęs cigaretę kaip sūnus ir iškulkite lai
dyne porą, trejetą langų. 

7. Idant neįvarytumėte vaikui nevisavertiškumo komplekso, niekada 
nerodykite esantys viršesni: kalbėdamiesi su juo rimtomis temomis šnai
ruokite į šonus ir krapštykite nosį. 

8. Jei dėl vaiko patekote į aklavietę, pastatykite jį į kampą. 
9. Jei norite, kad vaikas jus išgirstų, pamėginkite kalbėti tyliai su kuo 

nors kitu. 
10. Jei pastebėjote, kad vaikas rūko, neskubėkite jo bausti. Gal jam jau 

kur kas daugiau nei dvidešimt. 

Šypsenų vitražas 
• 

Muziejuje. 
-Tėti, kiek metų gali būti tai mumijai? 
- Nežinau, sūneli, moteris niekada neatrodo pagal amžių. 

Siuvykla. 
- Jūs pasiuvote man per ilgas kelnes. 
- Tikrai ne. Tai jūsų kojos paprasčiausiai per ilgos. 

Dailininko klausia: 
- Kodėl jūs tapote tik peizažus? 
- Todėl, kad nė vienas medis dar nepasiskundė, jog nutapiau nepanašų. 

Bernardinai . l t 

ŽIEDUS SUMAINĖ 

Jaunieji Ieva Marozaitė-Oonev ir llija Donev su klebonu kunigu Anthony 
Markumi po sutuoktuvių ceremonijos Švč\ Mergelės Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje Marguette Park. 

v 

Birželio 23 dieną Svč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje 
Marąuette Park susituokė lietuvaitė 
Ieva Marozaitė ir makedonietis llija 
Donev. Jaunuosius palaimino kle
bonas Anthony Markus. 

Jaunieji susipažino prieš dvejus 
su puse metų, susižadėjo per Kalėdas. 
Ieva 22-iejų metų University of Illi
nois at Chicago studentė, studijuo
janti architektūra. llija — 25-erių 
metų mokosi Richard J. Daley colle-

ge ir ruošiasi pradėti studijuoti far
maciją UIC. 

Jaunieji ir jaunosios tėveliai dė
kingi klebonui Anthony Markus, 
kuris pasakė gražų pamokslą ir net 
parūpino ikoną, kad sukurtų ortodok
sinę atmosferą jaunajam. Iškilmių 
metu gražiai vargonavo ir giedojo 
vargonininkė Jūratė Grabliauskienė. 

Sveikiname jaunuosius ir linki
me jiems visų planų ir svajonių išsi
pildymo! 

Jaunasis nenusižengė lietuviškiems papročiams — nešė jaunąja per tilta. 

Vasara vestuvių metas. Kiek daug sumainoma žiedų būtent šiuo gra
žiuoju metų laiku! Kas susituokė? Kur ir kada susituokė? Kaip švenčia
mos vestuvės Amerikoje? Galų gale, ar ir Jūs ten buvote, alų midų gėrėte, 
per barzdą varvėjo ir nieko burnoj neturėjote? Mums įdomu viskas! 

Siųskite aprašymus, senas ir naujas nuotraukas, reportažus, Įspū
džius, sveikinimus i „Draugą" adresu: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 
60629 arba ei. paštu: reaakcU3@craugas.org 

• ; . • • • • • - • • • • : ' 

http://Bernardinai.lt
mailto:reaakcU3@craugas.org
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NEKILNOJAMASIS TURTAS DRAUDIMO PASLAUGOS PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

I N D E Y £ N D t M T RE ALTO RS 
OF ILLINOIS INC. 

Peter Paulius 
708 214 5284 

X 
Ap ta rnau jame Čikagą ir j os apylinkes 

daugiau kaip 25 metus 

GREIT PARDUODA 
First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

Audrius Mikulis 
I s t Choice Real Propertys 

r — 
I 
I 

| Td.: 630-205-9262 
I E-mail: amikuUs@usa.com 
i Įva i rus nek i lno jamas t u r t a s : 
' * Nemokamas įkainavimas 

* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas r 

<-:. 
* Pardavimas £'-
* Surandame - < * • _ " 

I optimaliausią finansavimą 

PRIEŽIŪRA 

V I S K A S K A S R E I K A L I N G A 
V Y R E S N I A M Ž M O G U I . . . 
Švara, šviežias mais tas , g e r a 
p r i e ž i ū r a nuosavame name. . . 

t -773-744-61 Itf 
1 

P r i i m s i m e g y v e n t i p r i e šeimos 
pagyvenusį žmogų, kuriam reikalin
ga pagalba. Nuosavas namas, atski

ras kambarys, šviežias lietuviškas 
maistas. Mažas užmokestis. Gyve

name Oak Lawn. Tel. 773-968-1639 

GriUft. 
23 

Accent 
Homefinders 

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

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

SIŪLO DARBĄ 
IŠNUOMOJA 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti \ darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

U N I O N PIER, M l 
išnuomojamas 2 mieg. 

vasarnamis. Netoli ežero, 
didelis kiemas. 

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

PARDUODA 

Spa Cons tan t i ne grožio salonui 
reikalingi terapistai, manikiūristai, 

estetikos specialistai, registratoriai. 
Privalo turėt i leidimą. 

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

i " 
P A R D U O D A M A S 

„ C O N D O M I N I U M 
2 m ieg . , 2 tua le tų Pasaul io l i e t u 

v ių centre. Ka ina S I 59 ,000 

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

Darbui reikalingi dažytojai 
su darbo patirtimi. 

Būtina turėti automobilį. 
Pageidautina, 

kad kalbėtų rusiškai. 
Tel. 847-980-7887. 

P a r d u o d u p i l n ą 
L i e t u v i ų e n c i k l o p e d i j ą 
( B o s t o n o ) k o m p l e k t ą . 

T e i r a u t i s 
773-778-7864 

ĮVAIRUS* 

* Moteris ieško darbo senelių priežiūroje 
su grįžimu namo. Tel. 708-691-8650. 

ĮVAIRUS* 

* Energinga moteris, turinti patirties, 
atliekanti masažą, vairuojanti, ieško kom-
panjonės darbo. Gali gyventi kartu. Tel. 630-
518-1072. 
* Muzikinė grupė ieško žmogaus, gerai 
grojančio klavišiniais instrumentais. Tel. 
630-550-0544. 

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

T e l . 7 7 3 - 5 8 1 - 8 5 0 0 
• L ietuv iška duona ir raguo l ia i 
• Ves tuv in ia i ir įvairus t o r t a i 
• S iunč iame mūsų p r o d u k t u s UPS 
• A t i d a r y t a 7 dienas per savaitę 
• Ap lankyk i te mūsų svetaine — www. rac inebake ry . com 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai Ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
p i r m . - penkt . 

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

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

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

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

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS DR 
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;773-58l-8654 

STATE FARM INSURANCE 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

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

708-423-5900 

NAMŲ REMONTO IR 
STATYBINES PASLAUGOS 

i 
l 
l 
i 
l 
I 
l 
l 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
m MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

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

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

8 v.r. iki 4 v.c.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

Šildymas 
Šaldymas 

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

24 
vai. per para 

7 dienos 
per savaitę 

FREE 
EST1MATE 

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 
MORTGAGE COMPANY 

Paskolos nekilnojamam tur tu i 
Perfinansavimas „ n o elosing costs" 

GEDIMINAS ZAREMBA 
63091 S8865 

Illinois Residcntial Mortgage broker Bank 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
Te l . 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 

9 Lufthansa SAS nnnnif? 
r V l « l 

iitf^fy/J'Jbfis.Z'j::-* 

IGIAUSI AVIA-BIUETAI j LIETUVA, IR EUROPi 

mailto:amikuUs@usa.com
http://www.racinebakery.com
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ENGINig KfUENDOR 

2007 METAI 
LDEPA 

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

Liepos 8 d., sekmadienį: 6 vai. 
vakaro Čikagos Universiteto Rock-
efeller koplyčioje koncertuos karilio-
nininkas Stanislovas Žilevičius. 

Liepos 9 d., pirmadieni*. 7 vai. 
vakaro Čikagos Botanikos sode, Mc-
Ginley Pavilion Amerikos varpų mu
zikos mėgėjai galės klausytis Stanis
lovo Žilevičiaus skambinimo. 

Liepos 10 d., trečiadienį: 7 
vai. v. Naperville, IL, The Millennium 
Carillon, Riverwalk Park varpais 
skambins karilionininkas iš Lietuvos 
Stanislovas Žilevičius. 

Liepos 12 d., ketvirtadienį: 
„Prop" teatre 8 vai. v. įvyks Kęstučio 
Nako naujos pjesės „Railroad Back-
ward" premjera. Spektakliai vyks iki 
rugpjūčio 9 dienos. 

Liepos 15 d., sekmadienį: JAV 
LB Lemonto apylinkė Pasaulio lie
tuvių centro sodelyje ruošia vasa
ros gegužinę. „Bravo" šeimininkės 
vaišins cepelinais ir kitais gardu
mynais, muzikantas Edvardas gros 
„iki pirmųjų gaidžių". Pradžia 12 vai. 
p .p . 

— Svč. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje, Marąuette 
Park įvyks arkivyskupo Jurgio Matu
laičio minėjimas, kurio metu kalbės 
kun. dr. Kęstutis Trimakas. 

— Lietuvių Dailės muziejuje bus 
surengtos 2-ojo papildyto Nijolės 
Gaškaitės knygos „Pasipriešinimo is
torija 1944-1953 metai" leidimo su
tiktuvės. Pradžia 12:30 vai. p. p. 

Liepos 15-28 d.: Moksleivių 
ateitininkų sąjunga rengia mokslei
vių (baigusius 8-tą skyrių) stovyklą 
Dainavoje, Michigan. 

RUGPJŪTIS 

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

Rugpjūčio 12 d., sekmadienį: 
Ateitininkų Ąžuolyne įvyks Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos metinė 
gegužinė. 

Rugpjūčio 15 d., trečiadienį: 
Lietuvių tautinių šokių institutas 
kviečia visus narius, garbės narius ir 
rėmėjus į visuotinį narių suvažia
vimą, kuris įvyks Dainavos stovykla
vietėje. 

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

Rugpjūčio 19-26 d.: Neringos 
stovykloje, Vermont ruošiama kūry
binė stovykla suaugusiems „Meno8-
Dienos". Kviečiami visi kūrybinės 
dvasios žmonės, nuo 21 iki pensinio 
amžiaus. Programa vyks lietuvių kal
ba. 

Rugpjūčio 26 d., sekmadieni: 
Amerikos lietuvių Tautinės sąjungos 
Čikagos skyrius Ateitininkų namų 
ąžuolyne, Lemonte ruošia gegužinę. 
Pradžia 12 vai. 

RUGSĖJIS 

Rugsėjo 7 d., penktadienį: 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, 
rengiamas tautodailininkų iš Lietu
vos Dalios Kerpauskienės ir Vytauto 
Pastarnoko parodos atidarymas. 
Pradžia 7:30 vai. v. Atidaryme daly
vaus autoriai. 

Rugsėjo 7-9 d.: Pasaulio lietu
vių centre, Lemont įvyks 54-asis San
taros-Šviesos suvažiavimas. 

Rugsėjo 16 d., sekmadienį: 
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje 
salėje, Lemont Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misija ruošia Pabendravi
mo pietus. Pradžia 12:30 vai. p. p. 

— Lietuvių fondo Golfo diena. 
Rugsėjo 21-23 d.: JAV LB 

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

Rugsėjo 28 d., penktadienį: 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre 
atidaroma lietuvių kilmės dailinin
kės Reginos Benson tekstilės darbų 
paroda. Pradžia 7:30 vai. v. 

Rugsėjo 28-30 d.: Šv. Vincento 
Pauliečio lietuvių katalikų bažnyčia 
Girardville, PA paminės 100 metų 
jubiliejų. 

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

Janinos Monkutės-Marks paroda, atidaryta birželi Balzeko m u 
ziejuje, sudomino ir Jaunimą. Jone Kuprio nuotr. 

SPAUS 

Spalio 13 d., ketvirtadienį: 
Pasaulio lietuvių centre bus sureng
tos „Venecijos naktys" — pokylis su 
„Bravo" maistu, brolių Švabų links
ma muzika ir „Dainavos" ansamblio 
vyrais. Renginio pelnas bus paskirtas 
centrui išlaikyti. 

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

Spalio 21 d., sekmadienį: Jau
nimo centre su spektakliu „Reikia ark
lio" viešės Los Angeles dramos sam
būrio teatras. Rengia „Margutis II". 

— Pasaulio lietuvių centre Le
mont, IL 12 vai. p. p. apie žmonių su 
negalia padėtį Lietuvoje kalbės Vitas 
Underys iš Detroit, MI. Ruošia Korp! 
Giedra. 

— Lietuvos Dukterų draugija 
ruošia rudens vakarienę, kuri įvyks 3 
vai. po pietų Camelot renginių salėje 
(8624 W. 95th Street, Hickory Hills, 
IL.) Skambinti tel.: 708-599-5727 
arba 708-499-4845. 

Spalio 26 d., penktadienį: 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre 
įvyks akvarelisto Romano Borisovo iš 

Vilniaus parodos „Senosios Lietuvos 
pilys" atidarymas. Pradžia 7:30 vai. v. 

LAPKRITIS 

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

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

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

— Ateitininkų namuose įvyks 
Leono Kriaučeliūno 10-ties metų 
mirties minėjimas ir supažindinimas 
su jo visuomenine veikla. 

GRUODIS 

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

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

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

Per visą Amerika nuvilnijo minėjimai skirti Gedulo ir vilties dienai. Lemonte lietuviai rinkosi prie R. Mozoliausko sukurto paminklo „Partizano motina". 
Baniūtės Kronienes nuotr. 

-:-'•:• . . . - • • ; , • 
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FELIKSUI VAITKUI 100 
PETRAS PETRUTIS 

Dr. Jonas J. Bielskis, Lietuvos 
konsulas 1954 m. rašė: ...,,'Lituanica 
II' skridimą matomai daugelis pa
miršome. O tai buvo irgi didelis įvy
kis, sukėlęs Amerikos lietuvių visuo
menės susidomėjimą. Spaudoje buvo 
daug rašyta už ir prieš, daug pinigų 
tam reikalui sudėta, daug tuo laiku 
apie tai kalbėta. Knyga apie 'Litua-
nica II' dar neparašyta, o-vienok tai 
buvo svarbus istorinis epizodas mūsų 
išeivijos gyvenime. 

L JASRJNAS 

THE SECOND 
IRANSATIANTIC FUGHT 

...'Lituanica LT paruošimas ir 
transatlantinis skridimas yra kupi
nas istoriniai įdomių įvykių. Tai buvo 
dar viena JAV lietuvių pastanga ką 
nors nepaprasto Lietuvos naudai pa
daryti. Gal kas ateityje pasirūpins pa
rašyti apie tai knygą." 

Dr. J. J. Bielskio laiško originalas 
yra saugojamas Čikagoje veikiančio 
Lituanistikos tyrimo ir studijų centro 
archyve. O knyga apie „Lituanica II" 
buvo parašyta ir 1986 m. išleista Či
kagoje. Šios knygos autorius yra Ed
mundas Jasiūnas. Si knyga taipogi 
yra laikoma LTSC archyve. 

Šiemet, birželio 20 d., sukako 100 
metų nuo Felikso Vaitkaus gimimo. 
Naudojantis Edmundo Jasiūno anglų 
ir lietuvių kalbomis parašytos knygos 
„Antrasis transatlantinis skridimas" 
duomenimis, žvilgterėkime į Felikso 
Vaitkaus nueitą žemės kelią. 

Felikso Vaitkaus tėvai gimė ir au-
v 

go Lietuvoje (Žemaitijoje). 1904 m. jie 
atvyko į JAV ir apsigyveno Čikagoje, 
Bridgeport apylinkėje. Vaitkai užau
gino keturis vaikus — Feliksą, Adol
fą, Vincą ir Antaniną. Feliksas gimė 
1907 m. birželio 20 d. Bridgeport, Au-
burn gatvėje, kuri vėliau buvo ofi
cialiai pavadinta Lituanica Avenue. 

Iškilmingas F Vaitkaus pagerbimo 
posėdis Valstybiniame teatre. 

Feliksas Vaitkus mokėsi vietos 
pradžios mokykloje, o paskui Lind-
blom ir Parker vidurinėse mokyklose. 
Vėliau studijavo filosofiją ir biznio ad
ministravimą Čikagos universitete. 

1928 m. įstojo į JAV kariuomenę 
ir buvo paskirtas į inžinerijos dalinį 
Fort Riley, Kansas. 1929 m. buvo per
keltas į aviacijos mokyklą March Field, 
CA, kur atliko pirminį skraidymo ap
mokymą. Po to jis buvo perkeltas į 
Kaily Field, prie San Antonio, TX. 

1930 m. birželio 23 d. Vaitkui su
teiktas jaunesniojo leitenanto laips
nis. Jis paskirtas į I naikintuvų gru
pę, esančią Selfridge Field, prie Mount 
Clementi, MI. Čia jis buvo paskirtas į 
94-ąją naikintuvų eskadrilę. Ši eskad
rilė buvo JAV aviacijos elitas, sudary
tas iš pačių gabiausių lakūnų. 1930 
m. liepos 14 d. Vaitkui suteiktas lei
tenanto laipsnis. 

Dėl ūkinės krizės, mažinant ka
riuomenės etatus, 1931 m. spalio 23 d. 
Vaitkus buvo paleistas į atsargą. 
Feliksas Vaitkus turėjo piloto ir avia
cijos mechaniko licencijas. 

1933 m. rugsėjo 24 d. Chicago— 
Hamond, o dabar Lancing Municipal 
oro uoste (apie 30 mylių į pietryčius 
nuo Čikagos) buvo surengta Lietuvių 
aviacijos diena. Čia pirmą kartą savo 
akrobatinio skraidymo sugebėjimus 
parodė dar mažai lietuviams žinomas 
jaunas lakūnas ats. ltn. Feliksas Vait
kus, 

Po šios aviacijos šventės buvo 
įsteigtas Amerikos lietuvių Trans-At-
lantinio skridimo sąjunga (ALTASS). 
Pradžioje ALTASS centro valdybą su
darė: Antanas Kartanas — pir
mininkas; dr. Pijus Grigaitis — vice
pirmininkas ir reikalų vedėjas; An
tanas Vaivada — sekretorius; Jus
tinas Mackevičius-Mackiewich — iž
dininkas; Vincas Kareiva — vice-pir-
mininkas ir finansų komisijos pirmi
ninkas; Mykolas Narvydas — vicepir
mininkas ir finansų komisijos narys; 
dr. Aleksandras L. Davidonis — val
dybos narys ir Bronė Bitautienė — 
valdybos narė. 

Vėliau į ALTASS valdybą įstojo 
dar šeši asmenys — Geo J. Stungis, J. 
J. Hartmanavičius-Hertmanowicz, K. 
J. Savickas, A. Račkienė, P Šaltimie-
ras-Saliner ir A. Bacevičius. Pasku
tinieji keturi nariai iš ALTASS centro 
valdybos vėliau pasitraukė. 

Tuo metu Amerikos lietuvių tar
pe buvo nesutarimų, vieni rėmė ant
rojo skridimo idėją, kiti gi rūpinosi 
Dariaus ir Girėno atminties įamžini
mo paminklo pastatymu Čikagoje, 
Marąuette Park. 

Malonu pastebėti, kad, nepaisant 
nuomonių skirtumo, buvo įvykdytas 
antrasis transatlantinis skrydis. Taip 
pat buvo pastatytas paminklas Da
riui ir Girėnui atminti. Antrajam 
skridimui rengėsi Joseph R. James-
Janušauskas, tačiau, kilus nesutari
mams, jis atsistatydino. Jo vietą už
ėmė Feliksas Vaitkus. 

Feliksas Vaitkus 1935 m. vasario 
4 d. „Lietuvos aide" rašė: „Jei šis 
skridimas pavyks, kuo aš neabejoju, 
tai padarysiu Lietuvai gražiausią 
komplimentą, kokį tik galima pada
ryti savo tėvų kraštui, kad atskridęs 
galėčiau pasakyti: 'aš esu lietuvis.' 
Nors mes čia Amerikoje, ypač jaunie
ji, prie kurių ir aš priklausau, kal
bame svetima kalba, nors kai ku
riems iš mūsų Lietuva yra tik sukur
tas vaizdas iš tėvų pasakojimo, bet 
mes čia jaučiame, kad ji yra brangi 
realybė, kuriai mes pagarbiai nulen
kiame galvas. Nors mes dienos šviesą 

Feliksas Vaitkus prie „Lituanica II" lėktuvo. 

išvydome toli, 4,000 mylių nuo jos 
krantų, bet jaučiame, kad ji yra arti
ma, ir kad jos dalelė plaka mūsų šir
dyse. Aš tikiu, kad 'Lituanica II' su
mažins tą didelį tarpą tarp mūsų, 
amerikiečių, ir artimųjų Lietuvoje ir 
kad ji suartins abu tolimus krantus. 
Aš tikiu, kai Lietuva išvys lėktuvą 
virš Kauno aerodromo, ji supras, kad 
mes jos neužmirštame ir kad mes 
esame lietuviai." 

1935 metų vasarą pasitaikė ypa
tingai blogos oro sąlygos. Prasidėjo 
geresnių oro sąlygų laukimo agonija. 
Dėl ilgo laukimo Vaitkus pradėjo ne
rimauti. Tačiau dar daugiau nerima
vo lietuvių visuomenė, o ypač ALTASS 
vadovybė. Pagaliau, rugsėjo 21 d. 6 
vai. 45 min. New York vasaros laiku 
„Lituanica II" iš New York Floyd 
Bennett oro uosto pakilo žygiui į Lie
tuvą. Aviacijos istoriko Edv. Jablons
kį teigimu: „Vaitkus ir tyčia nebūtų 
galėjęs pasirinkti blogesnio oro..." Pa
našiai, tik kitais žodžiais, parašė ir 
kitas amerikietis istorikas R. S. 
Allen. 

Audrose virš vandenyno lėktuvas 
sunaudojo daug degalų. Vaitkus pa
matė, kad turimų degalų neužteks 
nuskristi į Lietuvą. Todėl jis nusp
rendė nutūpti Airijoje. Nutūpdamas 
planavo pasiimti apie 60 galonų ben
zino ir tęsti kelionę į Lietuvą. 

Knygoje „Antrasis transatlanti
nis skridimas" rašoma: „suradęs tin
kamo didumo pievą, pirmiausia nu
baidžiau nuo jos gyvulius. ... Tūpda
mas, poros pėdų atstume praskridau 
Šieno kupetą ir vieną iš tų akmeninių 
airiškų tvorų, kai vėjo gūsis vieną 
sparną pakėlė, o kitas užkliudė žemę. 
Lėktuvas staiga apsisuko, sužaloda
mas važiuoklę, dešinį sparną, prieki
nę liemens dalį ir propelerį. Po to 
buvo visiškai tyla..." 

Prie laukuose nutūpusios „Litua-
nicos II" subėgę apylinkės gyventojai 
rado Vaitkų iš lėktuvo jau išlipusį, 
sveiką ir nesužeistą. 

Pas ūkininką papusryčiavęs, 
Vaitkus pasiskolino dviratį ir nuvyko 
į Ballinrob miestelį. Apsistojęs vieti
niame viešbutyje, nuėjo ilsėtis. Tru
putį pamiegojęs, jis laikraščių kores
pondentams papasakojo apie savo 
kelionę... Ilgiau nedelsdamas nuvyko 
į Dubliną, o iš čia į Londoną. Iš Lon
dono nuskrido į Berlyną, o paskui 
traukiniu išvyko į Lietuvą. 

Feliksas Vaitkus buvo Lietuvoje 
labai iškilmingai sutiktas ir pagerb
tas. Tačiau čia ilgiau neužsibuvo. „Li
tuanica II" buvo nupirkta Lietuvos 
valdžios lėšomis. Vaitkai (Lietuvoje 
viešėjo ir jo žmona Marta) į JAV laivu 
sugrįžo 1935 m. lapkričio 20 d. 

Vaitkus, sugrįžęs į JAV trejetą 
metų gilino aeronautikos inžinerijos 
žinias Wisconsin universitete ir Ma-
ssachusetts technologijos institu
te. 

II pasaulinio karo metu buvo pa
šauktas į JAV oro pajėgų tarnybą. 
Karinės tarnybos metu jam buvo su
teiktas kapitono, o vėliau majoro ir 
pulkininko leitenanto laipsniai. Ka
rui pasibaigus Vaitkus tarnavo „Bo
eing" aviacijos kompanijoje. Kilus 
Korėjos karui Vaitkus vėl buvo pa
šauktas į aktyvią karinę tarnybą. 
1955 m. jis buvo pasiųstas į Vakarų 
Vokietiją, kur Lindsey aviacijos bazė
je, netoli Wiesbaden ėjo JAV oro pa
jėgų Europoje aprūpinimo viršininko 
pareigas. 

Mirė Vaitkus staiga ir netikėtai 
— 1956 m. liepos 25 d. nuo širdies 
smūgio, būdamas 49 metų amžiaus. 
Jo palaikai buvo pervežti į JAV ir pa
laidoti Kohler, WI kapinėse. 

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 
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A t A 
Garbės kuratorė 

HALINA JAKUBĖNAITĖ 
DILIENĖ 

v 

Mirė 2007 m. birželio 29 d. Čikagoje, sulaukusi brandaus 99 me
tų amžiaus. 

Gimė 1908 m. kovo 30 d. Biržuose, Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 55 metus. Gyveno Marąuette Park. 
Buvo našlė a ta gen. supt. kun. Povilo Dilio, sesuo a ta komp. 

prof. Vlado Jakubėno. 
Buvo ištikima Lietuvių Ev. Reformatų bažnyčios narė, eidama 

parapijos pirmininkės, kolegijos prezidentės, Moterų draugijos 
narės pareigas. Buvo žurnalo „Mūsų sparnai" redaktorė. 

Giliame nuliūdime pasiliko: duktė Erika Dilytė Brooks (Ed
mundas); sūnūs Ronaldas (Christy) Slavėnas, dr. Julius (dr. Gra
žina) Slavėnas su šeimomis, 12 anūkų, 2 proanūkiai; ilgametė šei
mos draugė dr. Ludmilla Finkelstein bei kiti artimi giminės JAV ir 
Lietuvoje. 

Velionė bus pašarvota Ziono Ev. Liuteronų bažnyčioje, 9000 S. 
Menard Ave., Oak Lawn, IL, 60453 (708-422-1433), sekmadienį, 
liepos 1 d. nuo 4 vai. p.p. iki 9 v.v. Atsisveikinimas 7 v.v. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, liepos 2 d. bažnyčioje. Lankymas 
nuo 9 v.r. iki 10 v.r. Laidotuvių apeigos 10 v.r. Po apeigų a.a. Halina 
bus palydėta į Lietuvių Tautines kapines. 

Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių E v. Reformatų bažnyčiai 
(Lithuanian Ev. Reformed Church) arba Brian D. Slavėnas IIE 
Scholarship Fund. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 

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

A t A 
BIRUTEI ČYVIENEI 

nelauktai iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame 
jos dukteris VIDĄ ir RITĄ, sūnus SAULIŲ ir VYTAUTĄ 
bei jų šeimas ir kartu liūdime. 

Marytė ir Kazys Ambrozaičiai, 
Ramunė ir Audronė 

Brangiai mamai ir močiutei 
A t A 

BIRUTEI ČYVIENEI 
mirus, vaikus VIDĄ, RITĄ, SAULIŲ, VYTAUTĄ ir jų 
šeimas bei kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Aldona ir Antanas Lipskiai 
Laura ir Albertas Valavičiai 

Rasa ir Paulius Ragai 
Praurimė ir Leonidas Ragai 

„Still Proudly Serving Lithuanian Families" 

HILLS 
FUNERALHOME 

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

Other Locations Available 
(708) 598-5880 

Formerly of Roseland" "Family Owned & Operated 

Tenai gimtan kraštan 
Kaip paukščiai mintys renkas. 
Benamę širdį neša 
Ir tuščios tiesias rankos. 

B. Brazdžionis 

KETURIASDEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A t A 
JUOZAS GRAŽYS 

J. Gražys gimė 1905 m. liepos 8 d. Rokiškio apskr., Mažeikiškių 
kaime, gausioje ūkininkų Antano ir Veronikos Gražių šeimoje. J. 
Gražys lankė Rokiškio gimnaziją, baigė Kauno Aukštesniąją Poli
cijos mokyklą, baigė Karo mokyklos karininkų aspirantų kursus. 
Užsitarnavo atsargos karininko laipsnį, dirbo Žemaitijos policijos 
viršininku. 

Palangoje pirko vieną iš grafaitės Tiškevičiūtės sklypų, pastatė 
namą ir poilsio vilą „Donatas", kurią administravo. 

Karo metu dirbo dviejuose darbuose — Savitarpio Pagalbos tar
nyboje, kuri teikė pagalbą nepasiturintiems ir gaisrininkų tarnyboje. 

1944 m. artėjant frontui, J. Gražys su šeima pasitraukė į Va
karus. Po karo Vokietijoje ilgiausiai išgyveno Rothenburg, o.d.T., kur 
buvo paskutinis D.P stovyklos administratorius. Prasidėjus emigra
cijai, tvarkingai perleido visus pastatus ir inventorių vietinei valdžiai. 

1950 m. pradžioje, su žmona Ernestina ir sūnumi Jokūbu, J. 
Gražys atvyko į Baltimore, JAY kur pradėjo dirbti statybose. Vėliau 
gyveno Racine, WI. 1954 m. apsigyveno Melrose Park, IL, kur su 
pagalba gerų kaimynų — K. Markurni, J. Pažerūnu, J. Černiumi — 
pastatė namą. 

J. Gražys buvo JAV Lietuvių Bendruomenės, Lietuvių fondo ir 
kitų tautinių organizacijų nariu. 

J. Gražys mėgo skaityti lietuvišką spaudą, B. Brazdžionio poezi
ją, žuvauti, statyti. 

Mirė 1967 m. liepos 3 d. nesulaukęs Lietuvos laisvės, kurios taip 
troško. 

Šv. Mišios už ata Juozą Gražį bus atnašaujamos sekmadienį, 
liepos 1 d. 9 v.r. Palaimintojo J. Matulaičio misijoje, Lemont, IL. 
Prašome gimines ir draugus prisiminti a.a J. Gražį maldoje. 

Sūnus Jokūbas, marti Gražina (Gečaitė), anūkas Jonas, 
anūkė Aleksandra (Gražytė) Simonaitienė, dr. Linas Simo
naitis, Arija Marija ir Petras Mindaugas Simonaičiai. 

A. a. Juozo Gražio atminimui šeima aukoja $1,000 t. Jėzuitų 
gimnazijoms Vilniuje ir Kaune. 

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 PHONES 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICACO 
& ALL SUBURBS 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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•A.a. visuomeni
ninkas, knygų au
torius inž. Ed
mundas Jasiūnas 
mirė 2007'm. birže
lio 28 d. ir bus lai
dojamas Kaune. Į 
Lietuvą nuolati
niam gyvenimui iš
vyko š. m. gegužės 7 

d. Edmundas Jasiūnas buvo elektros 
inžinierius, lakūnas, laikr_aščio „Lie
tuvių balsas" ilgametis vyr. redakto
rius, Filatelistų draugijos „Lietuva" 
ir Lietuvos aeroklubo garbės narys. 
Buvo veiklus Amerikos lietuvių inži
nierių ir architektų sąjungos ir Ame
rikos Lietuvių tarybos narys. Paren
gė albumus apie Dariaus ir Girėno 
bei Felikso Vaitkaus transatlantinius 
skrydžius. Apdovanotas Dariaus ir 
Girėno medaliu. Iki išvykimo į Lie
tuvą gyveno Čikagoje. 

•Gerbiamiems skaitytojams pra
nešame, kad liepos 4 d. redakcija ne
dirbs. Trečiadienio laikraščio numeris 
neišeis. 

•JAV LB Lemonto apylinkė lie
pos 15 d. 12 vai. ruošia vasaros ge
gužinę. Kviečiame atvykti visus: ma
žus ir didelius, jaunus ir pagyvenu
sius pasilinksminti, pabendrauti gra
žiame Pasaulio lietuvių centro sode
lyje. „Bravo" šeimininkės vaišins ce
pelinais ir kitais gardumynais. Troš: 
kūliui numalšinti —. gaivūs gėrimai. 

Muzikantas Edvardas pasiruošęs gro
ti „iki pirmųjų gaidžių". Smarkuoliai 
galės išbandyti savo sugebėjimus įvai
riose varžytuvėse, gražiabalsiai - dai
nų konkurse, mikliakojai - šokių ma
ratone. Malonių staigmenų sulauks ir 
vaikučiai - juos linksmins išradingas 
klounas. Veiks turtinga loterija. 

•Amerikos lietuvių Tautinės są
jungos Čikagos skyrius rugpjūčio 26 d., 
sekmadienį, Ateitininkų namų ąžuoly
ne (Lemont) ruošia gegužinę. Pradžia 
12 vai. Maloniai kviečiame visus atvykti. 

•Vyresniųjų lietuvių centrui „Sek
lyčia" pastoviam darbui reikalinga pa
galbinė darbininkė, indų plovėja ir vi
rėja dirbti kas antrą savaitgalį. Kreiptis 
tel. 708-271-7044 arba 773-476-2655 
(kviesti Ritą). 

NAUJI „DRAUGO" DIREKTORIAI 
girdas gimė Brockton, JAV, yra 
vidaus ligų gydytojas, nefrologas. 
1973 m. baigė Northvvestern Univer-
sity Evanston, IL. Įgijo teisę prakti
kuoti Illinois valstijoje. Dirbo Boston, 
MA, ir McGill, Kanada, universite
tuose. Jis yra Illinois universiteto 
Medicinos fakulteto profesorius. Pa
rašė knygą „Handbook of Dialysis", 
paskelbė apie 100 mokslinių straips
nių. 

Aktyviai dalyvauja lietuviškoje 
veikloje. 1981 m. buvo Pasaulio lietu
vių gydytojų sąjungos sekretorius ir me
dicinos programos vedėjas, 1985-1987 
m. pirmininkas. 1981, 1983 ir 1985 
metais padėjo rengti Amerikos lietu
vių gydytojų sąjungos žiemos semina
rus. Nuo 1977 m. dalyauja Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo darbe, 1985 m. 
buvo rengimo komiteto narys ir me
dicinos programos vedėjas. Korp. 
Fraternitas Lithuanica narys. 

Dr. JONAS DAUGIRDAS 

Katalikų spaudos draugijos po
sėdyje, įvykusiame gegužės 18 d., dr. 
Jonas Daugirdas buvo išrinktas nariu 
— draugijos direktoriumi. Dr. J. Dau-

IŠARTIIRTOLI* 

• Lietuvių tautodailės instituto 
visuotinis metinis narių suvažiavi
mas įvyks š. m. liepos 14 d., šeštadie
nį 11 vai. r. galerijoje, Neilson Park 
Creative centre, 56 Neilson Drive, 
Toronto, Ontario, Canada. Nariai 
kviečiami gausiai dalyvauti. Šiuo 
metu galerijoje veikia LT instituto 30 
metų jubiliejinė paroda. Kviečiame 
aplankyti šią tautinės dailės parodą, 
dėl informacijos kreiptis į LTI valdy
bos pirm. Aldoną Veselkienę. tel. 613-
359-6159. 

Soc. reikalų skyriaus raštinė Lemonte nedirbs 
nuo š. m. liepos 4 d. iki rugsėjo 5 d. 

Tuo laikotarpiu trečiadieniais nebus rodomi kino filmai. 

Lietuvos Vyriausybės Kanceliarijos biblioteka į mus kreipėsi su 
prašymu pabandyti rasti Lietuvių enciklopedijos (Bostono) trūkstamus 
tomus bibliotekai (1; 14; 22; 23; 29; 34 tomai). 

Maloniai prašytume, jeigu būtų kas nors JAV ar Kanadoje, kas norėtų 
padovanoti tuos tomus LRVK ar netgi visą jų rinkinį - biblioteka mielai 
ji priimtų ir būtų nuoširdžiai dėkinga. 

Su nuoširdžiausiais linkėjimais, 
Vytautas Mikelionis 

Užsienio lietuvių skyriaus vyr. specialistas 
Tel. +370 5 2629543; Fax. +370 5 2619431 

www.tmid.lt 

sekmadienį, liepos 22 d. 
Nek Pr. Marijos Seserų 
vienuolyno sodyboje 
PUTNAM, Connecticut 

METINIS PIKNIKAS 
Lietuvių Susitikimo Šventė 

11:00 Koncelebruojamos Šv. MIŠIOS 
- Pagrindinis celebrantas: vienuolyno kapelionas 

Kunigas Kęstutis Kevalas 

12:00 VAISĘS, užsiėmimai, sportas 

3:00 Neringos stovyklautojų PROGRAMA 

4:30 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS 

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti -
pasikvieskite ir savo draugus! 

ROTA KUNCIENĖ 

Gegužės 18 d. Katalikų spaudos 
draugijos posėdyje Rūta Kuncienė 
buvo išrinkta nare — draugijos direk
tore. Rūta Kuncienė — vilnietė, bet 
jau 14-ti metai gyvena JAV Ji baigė 
Vilnius universitetą, įgijo istorikės 
specialybę. Dirbo Lietuvos nacionali
niame muziejuje Vilniuje, buvo Nu

mizmatikos skyriaus vedėja. Ten dirb
dama surinko medžiagą ir išleido 
knygą „Lietuvos pinigai". Atvykusi į 
Čikagą Rūta įsitraukė į lietuvišką 
veiklą. Keletą metų ji dainavo Pa
laimintojo J. Matulaičio misijos cho
re. Dėstė lietuvių kalbą Maironio 
aukštesniojoje lituanistinėje mokyk
loje, Lemonte. Trejus metus Rūta bu
vo JAV LB Kultūros tarybos aktyvi 
narė. Be to, ji skaitė paskaitas Va
sario 16-tosios, Karaliaus Mindaugo 
750-ųjų metų karūnavimo ir kt. mi
nėjimuose. Rūta dėstė Lietuvos isto
rijos kursą Pedagoginiame lituanisti
kos institute, buvo jo direktorė. Pra
ėjusiais metais buvo komiteto narė, 
rengiant prelato Mykolo Krupavi
čiaus 100-mečio minėjimą Čikagoje. 
Ji priklausė ir visuomeniniam komi
tetui prelato palaikus perkeliant į 
Lietuvą. 2005 m. padėjo organizuoti 
pasaulio čempionų, Klaipėdos univer
siteto sportinių šokių ansamblio „Žu
vėdra" koncertą Čikagoje. 2007 m. -
IV JAV lietuvių jaunųjų atlikėjų festi
valio organizacinio komiteto narė. 

Kartu su vyru Vyteniu mėgsta 
sportą, keliones. 
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SKELBIMAI 

Advokatas 
Jonas Cibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

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

Toli tree 24 hr. 888-776^742 
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 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

TeL (773) 847-7747. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel . 877 -Gynejas arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

• „Lietuvos Našlaičių globos 
komitetas" š. m. birželio mėn. yra 
gavęs šias aukas paremti našlaičius: 
$250: Irene Worden — High Bridge, 
NJ. $150: Gražina Herzog — Rolling 
Hills Estates, CA; Andrea Weaver — 
Brooklyn, MI; Heidi Nordbrock — 
Chicago, IL; Bronė ir Alfonsas Nakai 
— Chipley, FL; JAV LB Cape Cod 

apylinkė — Mashpee, MA; Aldona 
Rulis — Orinda, CA; Gražina Kenter 
— Danbury, CT. Jūsų nuoširdžios 
aukos yra labai vertinamos! Lie
tuvos Našlaičių globos komitetas 
(Lithuanian Orphan Care, Inc.), 
2711 West 71st St., Chicago, IL 
60629. Tel. 773-476-2655. Fed. Tax 
ID #36-4124191. 

http://www.tmid.lt
http://www.johngibaitis.com

