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Kama 75 c. 

Iš ateitininkų veiklos. 
2 psl. 

Visų pirštai į save 
lenkti. „Draugas" 
keliauja kartu su JAV 
prezidentu. 

3psl. 

Mūsų šeimose. JAV LB 
Socialinių reikalų 
tarybos skiltis. 

4 psl. 

Šio šeštadienio priede. 
Sekminės — Dievo 
šventė. Dr. Juozui 
Kriaučiūnui — 95-eri. 
Jono Kuprio 
fotografijų paroda. 
Kad teatras būtų gyvas. 
Lietuvos muziejų 
150-metis. Leidiniai. 

Aš visuomet norėjau 
būti kunigu. Kaip 
senovėje sėjo žirnius.. 
Moterų ir vyrų 
nesusikalbėjimas. 

5 psl. 

Prisimenant a ta muz. 
Vytautą Rastonį. 

7 psl. 

Čiurlioniukai 
Čiurlionio galerijoje. 

8 psl. 

Sportas 
* Pergal ingai Airijos sos

t inė je a š tuon ių k o m a n d ų 
Europos moterų komandų 
čempionių taures B pogrupio 
varžybas pradėjo Lietuvos čem
pionės Šiaulių „Gintros-Uni-
versiteto" riedulininkės. Pirmo
siose rungtynėse lietuvaitės 3:0 
įveikė Kroatijos ,.HK Zrinjevac" 
komandą bei pirmauja savo 
grupėje. Du įvarčius nugalėto
joms pelnė Dovilė Jakaitė, vie
ną — iš Vilniaus HFTC koman
dos šiauliečių „pasiskolinta" 
Aurelija Griškutė. 

* Tarp tau t inės dviračių 
spor to sąjungos paskelbta
me pasau l io dvi ra t in inkių 
vertinime dvyliktąją vietą su 
110 įskaitinių taškų užima „SC 
Nobili Rubinetterie" komandai 
atstovaujanti Edita Pučinskai
tė. Jos komandos draugė Mo
desta Vžesniauskaitė (36 tšk.) 
tarp 112 pajėgiausių planetos 
dviratininkių užima 37-ąją vie
tą. 

* Antrąją pergale. Izrae
l io vyrų krepšinio čempio
nato pusfinalyje iškovojo re
guliariojo sezono nugalėtoja Tel 
Aviv „Maccabi" komanda su 
Šarūnu Jasikevičiumi. Euroly-
gos čempionai namuose 107:83 
nugalėjo Galil Eliyon „Hapoe!" 
komandą. Š. Jasikevičius nuga
lėtojams pelnė 23 taškus, atliko 
6 rezultatyvius perdavimus. 

Naujausios 
žinios 

* Rusijos ambasada atsi
sakė išduoti vizą opozicinės 
Tėvynės sąjungos vadovui An
driui Kubiliui. 

S->cialdcmokratai tik-
timmĖiti perrinks A. Brazaus
ką savo vadovu. 

Val iu tu s a n t y k i s 
1 USD — 2.723 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Politologai priekaištauja Seimui dėl chaotiško darbo 
Vilnius, gegužės 13 d. 

(ELTA) — Pusę metų dirban
tiems šios kadencijos Seimo na
riams politologai priekaištauja 
dėl chaotiškos veiklos, nesuge
bėjimo susitarti esminiais klau
simais, savo interesų propagavi
mo ir nuolatinių etikos pažei
dimų. Analitikų vertinimu, tai 
nulėmė pirmą kartą suformuota 
tokia įvairialypė valdančioji 
koalicija, užsitęsusios postų Vy
riausybėje ir Seime dalybos bei 
nemažai iš verslo atėjusių poli
tikos naujokų. 

Tačiau Vilniaus universiteto 

Tarptautinių santykių ir politi
kos mokslų instituto dėstytojas 
Alvidas Lukošaitis naująjį Sei
mą gyrė už ramesnį įstatymų ir 
kitų teisės aktų leidybos proce
są. Mat praėjusios kadencijos 
parlamentarai, pakeitę Seimo 
statutą, sugriežtino teisėkūros 
procedūras. 

„Liko dar porą žingsnių 
žengti, kad Seimo nariai apsira
mintų ypač su individualiomis, 
kartais visiškai nepagrįstomis 
iniciatyvomis, kai reikia, nerei
kia, šokama į tribūną pristatyti 
dažnai iš lubų nurašytų projek

tų", ironizavo politologas. 
Anot jo, tokie paradoksai 

būdingi pokomunistinių valsty
bių parlamentams. Kiekvienas 
bandymas politikams uždėti 
rimtesnį apynasrį Lietuvoje esą 
sukelia priešišką reakciją, o 
partinė drausmė pamirštama. 
A. Lukošaičio teigimu, būtent 
drausmingai veikiančios parti
jos užtikrina sklandų bet kokios 
parlamentinės sistemos funk
cionavimą. 

Pastaruoju metu bene la
biausiai partinę drausmę igno
ruoja socialdemokratai, vienas 

po kito kritikuojantys valdan
čiosios daugumos Politinės tary
bos patvirtintą mokesčių refor
mą ir teikiantys savus siūly
mus. Tačiau, politologo many
mu, tai yra labiau ne vienos par
tijos, o visos koalicijos proble
ma. 

„Akivaizdžiai nepavyko su
sitvarkyti su problemos sufor
mulavimu ir konkrečių žingsnių 
projektavimu. Viskas buvo ap
sukta iš antro galo: pirmiausia 
— idėjos, nepatvirtinti ir nesu
derinti siūlymai, paskui — keis
tos taktikos ir dar keistesni pa

siūlymai", kalbėjo pašnekovas. 
Tai esą nulėmė „marga ir iš

pūsta koalicija", kurios partne
riai dažnai veikia kas sau. „Su
galvoti kažką užsidarius miega
majame ir paskelbti atsidarius 
langą negalima. Reikia derinti 
su partneriais", pažymėjo A. Lu
košaitis. J i s pridūrė, jog po to
kių veiksmų buvo diskredituota 
pati mokesčių reformos idėja, 
todėl reikiamų įs ta tymų priėmi
mą visuomenė sut iks su kreiva 
šypsena, o reforma bus sunkiai 
įgyvendinama. 

N u k e l t a \ 7 psl. 

Pradeda veikti 
Lietuvos, 

Lenkijos ir 
Ukrainos 

parlamentinė 
asamblėja 

Luckas, gegužės 13 d. 
(BNS) — Įsteigta Lietuvos, 
Lenkijos ir Ukrainos tr išalė 
parlamentinė asamblėja. 

Steigiamąją asamblėjos 
deklaraciją penktadienį Ukrai
nos mieste Lucke pasirašė Lie
tuvos Seimo pirmininkas Artū
ras Paulauskas, Lenkijos parla
mento vadovas Wlodzimierz Ci-
moszevvicz bei Ukrainos parla
mento pirmininkas Volodymyr 
Lytvyn. 

Trišalė parlamentinė asam
blėja, anot deklaracijos, kuria
ma siekiant įgyvendinti LTkrai-
nos europinės ir euroatlantinės 
integracijos planus. 

Kaip rašoma steigimo dek
laracijoje, konsultacinė trijų 
valstybių parlamentų bendra
darbiavimo institucija nagrinės 
šalims svarbius klausimus, 
rengs bendrus tyrimus ir reko
mendacijas. 

Ukrainos parlamento pir
mininkas, kalbėdamas apie 
tarpparlamentinės asamblėjos 
naudą, pabrėžė jos svarbą sie
kiant gauti informaciją. 

„Mums. kaip niekada rei
kalinga visokeriopa jūsų pagal
ba, kad mes sužinotumėme, kas 
yra ES, kas yra NATO, kas yra 
eurointegracijos procesas", sa
kė V. Lytvyn. 

Tuo tarpu Lenkijos ir Lie
tuvos parlamentų vadovai, kal
bėdami apie pagalbą stojant į 
ES, teigė esą suinteresuoti Uk
rainos naryste ES bei NATO ir 
gerais Nukelta į 7 psl. 

Penktadienį beveik 49,000 abiturientų j klases sukvietė paskutinis skambutis. Brandos egzaminų sesija šiemet 
prasidės gegužės 18 d. ir truks visą mėnesį. Valstybinius arba mokyklinius egzaminus planuoja laikyti per 50,000 
kandidatų. Į šį skaičių įeina ne tik šių metų bendrojo lavinimo mokyklų abiturientai, bet ir profesinių mokyklų 
moksleiviai, suaugusiųjų mokymo centrų klausytojai ankstesnių laidų abiturientai. Nuotr.: Paskutinė pamoka 
Vilniaus j ėzu i tų gimnazi joje . Tomo Černiševo ELTA) nuotr 

E m i g r a n t a s m o k a d u k a r t 
Vilnius, gegužės 13 d. 

(BNS) — Pradėjusiems garsiau 
kalbėti apie užsienyje gautų pa
jamų apmokestinimo problemą 
emigrantams siūloma imtis lo
bistinės veiklos ir siekti įstaty
mų pataisų, rašo dienrašt is 
..Verslo žinios". 

Emigrantai skundžiasi , 
kad. norėdami grįžti į Lietuvą, 
jie turi mokėti skirtumą tarp 
Lietuvoje mokėtinų ir jau su
mokėtų užsienyje mokesčių. 

Tačiau teisininkai pažymi, 
kad tokia praktika būdinga ir 
kitoms šalims, o emigrantams 
padėtų nebent įstatymo patai
sos, nors patys užsienyje gyve
nantys lietuviai kalba apie ne
aiškumus įstatymuose. 

Seime jau užregistruotas 
projektas, pagal kurį pajamų 
mokesčio išvengti galėtų vasarą 

užsienyje studentų uždirbti pi
nigai. 

Komentuodama dabartinę 
emigrantų pajamų apmokesti
nimo tvarką Valstybinė mokes
čių inspekcija sako, kad jeigu 
nuolatinis Lietuvos gyventojas 
užsienyje turi įmonę, tai jo iš 
bendroves gauti dividendai ap
mokestinami taikant 15 proc. 
mokesčio tarifą, jei gauna iš ki
tų užsienio valstybių — taikant 
33 proc. mokesčio tarifą. 

Užsienyje sumokėtas mo
kestis nuo dividendų gali būti 
užskaitomas pagal dvigubo ap
mokestinimo išvengimo sutar
tis. 

Jei Seimui pavyktų nuo 
2006 m. pradžios sumažinti gy
ventojų pajamų mokestį nuo 33 
proc. iki 27 proc., mokesčių naš
ta mažėtų ir emigrantams. 

Prezidentas paskyrė Z. Balčytį finansų ministru 
Vilnius, gegužės 13 d. 

(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus penktadienį pasirašė 
dekretą, kuriuo atleido social
demokratą Zigmantą Balčytį iš 
susisiekimo ministro pareigų ir 
paskyrė jį finansų ministru. 

Prezidentas taip pat pasi
rašė dekretus, kuriuo pavedė Z. 
Balčyčiui laikinai eiti susisieki
mo ministro pareigas bei atlei
do iš posto dabartinį finansų 
ministrą Algirdą Butkevičių. 

A. Butkevičius atsistatydi
nimo pareiškimą parašė po to, 
kai valdančioji koalicija nepri
tarė jo siūlymui naująjį verslo 
mokestį skaičiuoti nuo įmonių 
pelno ir nusprendė šiuo mokes
čiu apmokestinti bendrovių 
apyvartą. 

Pagal Konstituciją minis
trus skiria ir atleidžia prezi
dentas premjero teikimu. 

Manoma, kad jau kitą sa
vaitę premjeras pateiks prezi
dentui kandidatą į susisiekimo 
ministro postą. 

Kol kas oficialiai neprane
šama, ką premjeras siūlys skir
ti naujuoju susisiekimo minis-

Prezidentas V Adamkus ir naujasis finansų ministras Z. Balčytis. 
Elton nuotr 

tru. 
51-erių Z. Balčytis Vilniaus 

universitete yra baigęs Finansų 
ir apskaitos fakultetą ir įgijęs 
ekonomisto-matematiko specia
lybę Jis yra dirbęs Maisto pra
monės ministerijos Projektavi

mo konstravimo biure. Naciona
lines filharmonijos direktoriaus 
pavaduotoju. Profesinių sąjun
gų reikalų valdytojti bei moky
mo centro direktoriumi. Vil
niaus asfalto-betono gamyklos 
direktoriumi 

Lietuvos 
pareiga — 

padėti stiprinti 
demokratiją 

Rytų Europoje 
Vilnius , gegužės 13 d. 

(BNS) — Lietuva jaučia parei
gą prisidėti prie demokratijos 
stiprinimo Rytų Europoje, pa
reiškė Užsienio reikalų minis
terijos sekretorius Albinas Ja
nuška. 

„Laisvų žmonių pareiga — 
padėti kitiems. Todėl Lietuva 
su kitomis ES valstybėmis pa
gal galimybes prisideda prie de
mokratinių institucijų stiprėji
mo Rytų Europoje", sakė A. Ja
nuška, komentuodamas Rusijos 
valstybės saugumo vadovo pa
reiškimus apie užsienio šalių 
iniciatyvas pakeisti autorita
rinį Baltarusijos režimą. 

Rusijos Federalinės saugu
mo tarnybos (FST) direktorius 
Nikolaj Patrušev ketvirtadienį 
Valstybės Dūmoje pareiškė tu
rįs žinių, jog užsienyje sudari
nėjami pasirengimo pakeisti 
valdžią Baltarusijoje planai. Į 
tai esą ketinama įtraukti ir ne
seniai vykusios Ukrainoje 
..oranžinės revoliucijos" daly
vius. 

Anot K. Patrušev, neseniai 
Bratislavoje vyko kai kurių už
sienio atstovų susitikimas, ku
riame buvo svarstomos galimy
bės tęsti „aksomines" revoliuci
jas Nepriklausomų Valstybių 
Sandraugos teritorijoje, ir tam 
esą skiriamas ati t inkamas fi
nansavimas. 

Anot A. Januškos, „Lietu
voje — demokratinėje valstybė
je — mes džiaugiamės, kad mū
sų nevyriausybinės organizaci
jos stiprios, kad jos per savo 
projektus finansuojamos ir iš 
Vakarti, ir iš Rytų" 

„Mes nebijome pilietinės 
visuomenės stiprėjimo. Tuo 
mes ir skiriamės nuo valstybių, 
kurios bijo žmonių revoliucijom 
už laisvę", sakė A. Januška 

Min imos 
Steigiamojo 

Seimo 
susir inkimo 

met inės 
Viln ius , gegužės 13 d. 

(BNS) — Minint Steigiamojo 
Seimo sus i r ink imo 85-ąsias 
metines, prie Seimo at idaryta 
II-ojo Seimo pirmininko Anta
no Tumėno vardu pavadinta 
gatvė. 

1920 m. iš r inktas 150 na
rių Steigiamasis Seimas į pir
mąjį posėdį susirinko gegužes 
15 d. Šiais meta i s sukanka 
125-osios A. Tumėno gimimo 
metinės. 

Minint Steigiamojo Seimo 
susirinkimą gegužės 15 d. prie 
Seimo rūmų bus iškelta istori
nė Valstybės vėliava, pasodinta 
ąžuolų alėja, sk i r t a a tmint i 
Steigiamojo Seimo vadovą 
Aleksandrą Stulginskį. 

S te ig iamas is Se imas pa
tvirtino 1918 m. vasario 16 d. 
Lietuvos Tarybos paskelbto Ne
priklausomybės Akto įgyvendi
nimą. 

„Gal ima nemėgti kurio 
nors politiko, gal net vienos ar 
kitos politinės jėgos, bet būtent 
galimybes laisvai reikšti valią, 
nuomonę, galimybę valdyti šalį 
per savo atstovus užtikrina tik 
parlamentarizmas", teigė Sei
mo pirmininkas Artūras Pau
lauskas. 

Min i s t r o kelias 
j Seimą — 

asfa l tuotas 
Vi ln ius , gegužes 13 d. 

(BNS) — Į finansų ministro 
postą paskir tam buvusiam Su
sisiekimo ministerijos vadovui 
Zigmantui Balčyčiui savo rin
kėjus pavyko pamaloninti ne 
tiek, kiek buvo užsimojęs, rašo 
dienraštis „Lietuvos rytas". 

Šilalės-Silutės apygardoje į 
Seimą išr inktas socialdemokra
tas šią savaitę pateikė Vyriau
sybės nutar imo projektą, ku
riuo pasiūlė Žemaičių Nau
miestyje esančioms Klaipėdos 
bei S. Dariaus ir S. Girėno gat
vėms rekons t ruot i paskirt i 
600,000 litų. bet vėliau suma 
sumažinta iki 200.000 litų. 

Seimo opozicijos atstovai 
įtaria, kad skirstydamas lėšas 
susisiekimo ministras naudoja
si tarnybine padėtimi. 

L ibera lcent r i s tas Eligijus 
Masiulis neabejoja, kad rinki
mų apygardoje, kurioje Z. Bal
čytis jau du kar tus iš eilės iš
rinktas į Seimą, kelių priežiū
rai skiriama per daug dėmesio. 

Po to, kai 2001 m. Z. Balčy
tis tapo susisiekimo ministru. į 
dviejų Žemaičių Naumiesčio 
gatvių remontą jau investuota 
3 mln. litų. 

Baiminamasi , jog tapęs fi
nansų ministru Z Balčytis irgi 
gali pernelyg globoti savo rinki
mų apygardą. 

Popiežius 
Benediktas XVI 

pradėjo Jono 
Pauliaus II 

beatifikacijos 
procesą 

Roma gegužes 13 d. 
(AFP/„Reuters"/BNS) - Po
piežius Benediktas XVI pa
skelbė, kad Vatikanas, smar
kiai sutrumpindamas būtinas 
procedūras, pradėjo jo pirmta
ko Jono Pauliaus II beatifikaci
jos procesą. 

Jonui Pauliui II balandžio 2 
d. mirus, pasigirdo raginimai 
skubiai paskelbti jį šventuoju. 
Jei Benediktas XVI nebūtų at
sisakęs tvarkos, pagal kurią 
beatifikacijos procesą galima 
pradėti tik po penkerių metų 
nuo mirties, Jono Pauliaus II 
paskelbimo palaimintuoju pro
cedūros prasidėtų ne anksčiau 
kaip 2010-aisiais. 

Apie šį savo sprendimą Be
nediktas XVI praneša lotynų 
kalba parašytame laiške, kurį 
perskaitė kardinolas Jose Sa-
raiva Mai t ins , vadovaujantis 
Vatikano Kanonizacijos kongre
gacijai. 

Popiežiaus sprendimas lei
džia šiai kongregacijai nepaisy
ti įprastinių taisyklių, kuriomis 
siekiama sudaryti sąlygas ob
jektyviau įvertinti asmens gy
venimą. Šį kartą paspartinti 
beatifikacijos procesą prašė net 
aukščiausio rango prelatai. 

P, Auštrevičius 
siūlo įsteigti 
Emigracijos 

reikalų komisiją 

Petras Auštrevičius 
Mykolo Ambrazo (ELTA I nuotr 

Vilnius , gegužės 13 d. 
I BNS) — Opozicinės Liberalų ir 
centro frakcijos narys Petras 
Auštrevičius siūlo Seime įsteig
ti nuolatinę Emigracijos reika
lų komisiją. 

Siūloma įsteigti Emigraci
jos reikalų komisija turėtų nau
jai įvertinti valstybės politiką 
emigracijos atžvilgiu, teikti pa
siūlymus mokesčių, švietimo ir 
socialinės politikos klausimais. 
inicijuoti reikiamas įstatymų 
pataisas. 

„Tai. kad per pastaruosius 
15 metų išvyko beveik 10 proc. 
Lietuvos gyventojų, reikalauja 
iš esmės pakeisti požiūrį į esa
mą padėtį ir išliekančias emi
gracijos tendencijas", teigia P. 
Auštrevičius. 

Oficialiais duomenimis, per 
15 metų iš Lietuvos išvyko apie 
300,000 gyventojų, tačiau ma
noma, jog emigravusių yra ge
rokai daugiau. 

P Auštrevičiaus teigimu, 
emigracijos problemoms spręsti 
ir ryšiams su užsienyje gyve
nančiais lietuviais palaikyti 
neužtenka vien tik Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento pastangų. 
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Iš Ateitininkų 
Gyveninio 

M e d ž i a g ą s iųs t i : 

V i da i K u p r y t e i c / o D r a u g a s 

4 5 4 5 W 63 St C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 
e-adresas: d r a u g a s @ a t e i t i s . o r g 

Didelė dovana 
Ateitininkų šalpos fondui 

Ateitininkų šalpos fondo 
taryba ir valdyba džiau
giasi kiekviena auka kuri 

skiriama Fondui remti katali
kiško lietuviško jaunimo, atei
tininkų, veiklą abipus Atlanto. 
Dėkingi už kiekvieną auką ne
paisant didžio, ar tai būtų vie
nas doleris ar tūkstantis. Atve-

dr . Pe t ras I. j o k u b k a Nuotrauka Antano Sutkaus 

jis, kad kas nors kreiptųsi į fon
dą su tikrai stambia auka ypa
tingai retas. 

A.a. prel. Juozas Prunskis, 
kurio mirties antrosios metines 
sueina šį pavasarį, savo gyveni
mo paskutiniuose metuose AŠF 
paskyrė $100,000, kad iš to in
dėlio palūkanų AŠF remtų Lie
tuvos ir JAV jaunųjų ateitinin
kų veiklą. Tai nebuvo prelato 
Prunskio vienintelė auka AŠF; 
per eilę metų prelatas AŠF 
paskyrė tūkstančius. Prelato 
šimto tūkstančių auka atrodo 
buvo pati stambiausia AŠF 
istorijoje iki šių metų. 

2004 m. pabaigoje šiai ra
šančiai paskambino iš St. Pete 
Beach, FL, teisės daktaras 
Petras I. Jokubka su siūlymu be 
jokių apribojamų paskirti ne 
pilnai $144,000 (akcijomis ir 
grynais) Ateitininkų šalpos fon
dui. Akcijos ir pinigai buvo dr. 
Jokubkos pervesti Ateitininkų 
šalpos fondui šių metų vasario 
mėnesį. Už jo nuoširdumą ir 
dosnumą, Petrui Jokubkai AŠF 
taryba ir valdyba ypatingai 
dėkingos. Šitoks įnašas padidi
no AŠF pagrindinį indelį per 
pusę milijono. 

Dr. Jokub
kai paskyrus 
AŠF tokią dide
lę sumą, jo pa
prašiau, atsaky
ti į keletą klau
simų Ateitinin
kų puslapiui 
..Drauge". 

— Kodėl , 
nusprendet sa
vo s a n t a u p a s 
p a s k i r t i a te i 
t i n i n k a m s ? 

— Išklausęs 
L. Šalčiuvienės 
paskaitą apie 
atei t ininkus ir 
jų veiklą, žino
damas kad atei
tininkų organi
zacija yra patriotinė, katalikiš
ka auklėjimo organizacija, susi
dedanti daugiau iš akademinio 
jaunimo, visi nariai praktikuo
jantys katalikai, nutariau savo 
santaupas paskirti jiems. 

— Kokiu būdu J ū s savo 
pa l ik imą paskyrė t? 

Nepilnai $150,000 pasky
riau pinigais ir akcijomis, kurie 
yra investuoti Schwab Co Ta 

suma susideda iš mano surink
tų 42,000 dol. krikščioniškos 
demokratijos veiklai paremti , 
turiu galvoje ateitininkijai ir 
kaimo jaunimui, ir mano 
įneštų virš 100,000 dol. Ta 
visa suma buvo inves
tuojama Karaliaus Min- __ 
daugo fondo vardu. Ka- x 

dangi valdy
bos nariai ir di 
rektoriai nebemato 
galimybės ateityj 
tęsti savo darbą, 
nutarėm fondą per
duoti Ateitis Relief 
Fund, Inc." (Atei
tininkų šalpos fon
dui). Šis Karal iaus 
Mindaugo fondo 
valdybos nu ta r imas 
buvo pateiktas me
tiniame KMF susi
rinkime, 2005 m. 
vasario 18 d., Three 
Paims Pointe Win-
dsor salėje, St. Pete 

Beach, FL. 
Priedo esu paskyręs Atei

tininkų šalpos fondui „Revoca-
ble trust" būdu 250,000 dol. Ta 
suma investuota į „ M u t u a l 
funds" ir akcijas. 

Aš linkiu, kad Ateitininkų 
šalpos fondo valdyba išvystytų 
veiklą pasiekti visus geros va
lios lietuvius viengungius ir 
bevaikės šeimas, juos ragin
dama paskirti tes tamentu savo 
sutaupąs šiam kilniam tikslui. 
Kas gali būti kilnesnio kaip 
ruošti jaunimą l ietuvybės ir 
krikščioniškų idealų išlaiky
mui? Šiais moderniais laikais, 
kada tautos jungiasi į blokus ir 
yra pavojus mažoms tautoms 
ištirpti didelių t au tų kat i le , 
mums svarbu, kad nors lietuvių 
kamienas išliktų Lietuvoje. 
Svarbu, kad išsisklaidę po visą 
pasaulį lietuviai savo vardą 
išlaikytų ir, nors gal net ne
kalbėdami lietuviškai laikytų 
save lietuviais ir gintų Lietuvos 
interesus, kaip kad daro, pavyz
džiui, sen. Richard Durbin. 

Būtų gerai, kad ats irastų 
ateitininkų tarpe daugiau tokių 
idealistų, kaip dr. Antanas Raz
ma, kuris savo pusę amžiaus 

V i l n i a u s a t e i t i n i n k a i p o k a s s a v a i t i n i ų šv. M i š i ų . N u o t r a u k o j e a n t r a s iš d e š i n ė s Šiaul ių seminar i j o je s t u d i j u o j a n t i s , 
c l e v e l a n d i š k i s Lukas L a n i a u s k a s . Nuo t rauka R a m u n ė s Kub i l i ū t ės 

Registruokimės į Jubiliejinę stovyklą 

N e p r a 
leiskite istori

nio momento! 
Visi mokslei

viai, s tudentai ir 
sendraugia i kviečiami 

dalyvauti Jubiliejinėje stovyklo
je , birželio 29 - liepos 4 d. 
Dainavoje. Pakviesk i te savo 
draugus, atvykite kar tu! 
INTERNETO SVETAINĖ 

Visą registracijos informaci
ją rasi te Ateitininkų Jubilieji
nės stovyklos interneto svetai
nėje: w w w . a t e i t i s . o r g / j u b Ten 
ta ip pat rasi te bendrą informa
ciją apie stovyklą, registracijos 
anketas , narių apklausą ir nuo
t raukas iš 1975 m. Jubiliejinės 
stovyklos. Apsilankykite! 

Registraciją t va rko Živilė 
Vaitkienė 216-642-4678; el-paš-
tas : z ivi lev@cox.net 

BE KOMPIUTERIO? 
Jeigu nepatogu prieiti prie 

registracijos anketų internete, 
kviečiame kreiptis į savo miesto 
ar rajono ryšininkus. J ie mielai 
J u m s parūpins anketas. 
RYŠININKAI 

BOSTONAS: Lionė Kazlauskie
nė (781) 721-0535 
ČIKAGA: Pranutė Domanskienė 
(708) 246-0049 
DETROITAS: P ranas Zaranka 
(734) 525-6771 
KLEVELANDAS: Živi lė Vai tk ienė 
(216) 642-4678 

LOS ANGELES IR VAKARAI: 
Marytė Newsom (310) 553-2836 
P U T N A M A S / C O N N E C T I C U T : 
Ses. Margarita: (860) 928-7955 
PHILADELPHIA /BALT IMORĖ/ 
VAŠINGTONAS: Onilė Šeštokie
nė (610) 565-5498 te 

TORONTAS: Judita Čuplinskie-
nė (416) 533-7425 

Apklausa „Ateitininkija 2005 
N e v i e n v a ž i u o j a n t i e m s į s t o v y k l ą , 

b e t V I S I E M S a t e i t i n i n k a m s 

tf 

Šiuo metu vyksta nepapras
tai svarbus atei t ininkų narių 
apklausos projektas. Yra būti
na, kad kiekvienas ateit ininkas 
dalyvautų apklausoje . Nuo 
nario, kuris kadaise dalyvavo 
studentų stovykloje ir dabar 30 
metų niekur nedalyvauja, iki 
veikliausio valdvbos nar io. 

kiekvieno ateitininko atsiliepi
mas yra ypatingai svarbus. 
Prisidėkite prie šio projekto. 

Apklausą galima atl ikti 
in terne te : w w w . a t e i t i s . o r g 
arba w w w . a t e i t i s . o r g / j u b 
svetainėse. Apklausa raš tu 
parūpins Vytas Kliorys: 216-
531-6459. 

Č i k a g o s A t e i t i n i n k ų 
š e i m o s š v e n t ė 

Čikagos atei t ininkų šeimos 
šventė įvyks š.m. birželio 5 d. 
Šv. Mišios Pal. Jurgio Matu
laičio misijoje 9:00 vai. ryto. 
Iškilmingas posėdis 10:30 vai. 
Pasaulio lietuvių centro didžio
joje salėje. Po to, Ateitininkų 
namų gegužinė. Visi kviečiami. 

Kara l iaus M i n d a u g o f o n d o m e t i n i o s u s i r i n k i m o m e t u , v a s a r i o m ė n . F l o r i d o j e . P i r m o j e e i l ė 
je iš k: Vy tau tas M a ž e i k a , k a n a u n i n k a s B e r n a r d a s Ta la iš is , a k t . I r e n a L e o n a v i č i ū t ė , L a i m a 
Šalč iuv ienė, d r . Pe t ras I. Jokubka, P e t r u t ė j o k u b k i e n ė . Už jų f o n d o n a r i a i i r sveč ia i . N u o 
t rauka V y t a u t o M a ž e i k o s . 

paskyrė organizuodamas Lietu
vių fondą ar Juozas Giedraitis, 
kuris tiek metų pašventė orga
nizuodamas Tautos fondą. Dar 
vienas toks pasišventęs idealis
tas gali sukaupti Ateitininku 
šalpos fondui du, tris milijonus. 
Turėdamas tokią sumą Fondas 
galėtų turėti pusiau apmokamą 
administratorių ir tęsti darbą 
šimtmečius. Kartą ateitininkai 
turėtų pasišvęsti ir savo organi

zacijai, o ne išskolinti talentus 
kitiems. 

• • • 
Šiek tiek papildysiu dr. 

Jokubkos pirmo klausimo atsa
kymą. Kur rašo, kad „papasa
kojo Šalčiuvienė" dr. Jokubka 
galvoje turėjo L. Šalčiuvienės 
pranešimą pateiktą Karaliaus 
Mindaugo fondo metiniam susi
rinkime. Pranešime L. Šalčiu
vienė minėjo, kad pagal kun. 

Dailininkai 
kviečiami į 

Jubiliejinę stovyklą 
Visi kūrybingi meno mylė

tojai ir dailininkai kviečiami 
dalyvauti su savo darbais meno 
parodoje, kuri bus suruošta 
Jubiliejinėje stovykloje. Meno 
darbai maloniai laukiami ir iš 
tų, kurie negalės patys daly
vauti stovykloje. Dėl informa
cijos kreipkitės į Danguolę 
Kuolienę: 781-383-6081; dan-
guole@kuolas.com 

Vaikams paroda bus ruošia
ma atskirai. 

Dermatologijos l igų ir odos vėžio 
| specialybė, k o s m e t i n ė ch i ru rg i ja , 

viso veido atj a t m i n i m a s 
RUTH .JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mali # 318 Oak Brook. IL 

60523 
Tel. 630-571-2630 

GAILE SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midwest Heart Speciahsts 
15900 W. 127th S t Ste 200 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan. Central 
DuPage. Edward ir Elmhurst ligoninėms. 

J o n o A i s č i o k n y g o s 
s u t i k t u v ė s 

Poeto Jono Aisčio III tomo 
raštų knygos sutiktuvės įvyks 
gegužės 22 d., sekmadienį, 
12:30 vai. p.p. Lietuvių dailės 
muziejuje, Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. Knygą išleido 
Ateities literatūros fondas. Šį 
l i teratūrinių raštų tomą pri
statys prof. dr. Vioieta Kelertie
nė. Meninėje programos dalyje 
solistė Nijolė Penikaitė dainuos 
Aisčio eilių dainas , akompo-
nuos muz. Manigirdas Mote-
kai t is . Į sut iktuves atvyksta 
poeto našlė A. Aistienė. Rengia 
JAV LB Kultūros taryba. 

Stasio Ylos „Ateitininkų va
dovą" AŠF įkurtas 1916-17 me
tais. Fondas veikia maždaug 90 
m., turėjęs per t rauka karo 
metu, atsikūręs 1945 m. Vokie
tijoje ir pradėjęs veikti JAV 
1948 m. Pranešėja susirinku
siems paaiškino, kur ir kiek 
AŠF skirsto lėšas, kokiu būdu 
sutelkia lėšas, kiek šiuo metu iŠ 
viso ižde yra ir pranešė, kad 
šiems, 2005-tiems metams, AŠF 
tarybai pirmininkauja dr. Ma
rytė Meškauskaitė ir valdybai 
pirmininkauja dr. Vytenis Da
rnusis. 

Dr. Petrui Jokubkai ir Ka
raliaus Mindaugo fondo valdy
bai už jų dovaną Ateitininkų 
šalpos fondui nuoširdžią padėką 
reiškia AŠF taryba ir valdyba. 

L . Š . 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste 5 r 6 

Chicago, i L 60638 
Tel. 773-229-9965 

Vaiandcs naga' susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoia 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODWAU3 
Dantų gydytoja 

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

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 
SURENDER LAL, M.D. 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst IL 60126 

630-941-2609 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI.. Orland Park, IL 
Tel. 708-349-0887 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms 

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D. 
SUSAN T. LYON, M.D. 

Ausų, Nosies, Gerklės Ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

7350 W. College Dr'rve, Suite 208 
Palos Heights, IL 60463 

Te). 708-361 9199 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūsles, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
«wwjBrta<owjgwy«ndbwaBlw«*uani 

Dr. VILIUS MIKATT1S 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medical clinic 
10811 W. 143 S t Orland Park. IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S 640 S. Krgery Hwy. WfcAbrook 
Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozes ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry. 815-363-9595 
EkGrove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

EUGENE C. DECKER DDS, P.C. 
DANU! GYDYTOJAS 

uefjvars sutvarkys dantis už premama Kaną. 
Sjsennui Kabe* anęjskai artsa ietuvšKai 
4647 W 103 St Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

N 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
Criopracfc&Rehab 

CUc 
Manualine ir fizine terapija, sporto 

traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

cata rimai. 
16547 W. 159 th Street 

LockporLlL 60441 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviška! 

Dr. V.J. VASAiT iENĖ 
Dantų gydytoja 

4817 W. 83 St, Burbank, IL 
Tel . 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. EL IGUUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValterSt Lemont IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200 
Joliet, IL 60435 

Te l . 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACnC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA. 
nugvos. <aMa geM» •aunr-r, 

("r -sgrenosl aportHų t raumi ! 
6645 W. Stanley Ave 

Berwyn. IL 60402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus Kalbame lietuviškai 

DR. L PETREIKtS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL 
1 mvlia i vakarus nuo Harter"" AM 

T el . f70S) 598^055 
Valandos pagai sus>tar ~a 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

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

9 8 3 0 S.Ridge land A v e . 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hospi ta l , # 4 1 0 S 

Tel. (773) 884-7960 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-233-5630 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTE 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
chiropraktika.manualine terapija, 

akupunktūra. 
6420 W127 St #106. Patas Hts, IL 60463 

Te l . 708 -239 -0909 
Kalbame lietuviška;. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Pnimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road. 
Tel. 773-585-2802 

Valandos pagai susitarimą kasdien, 
išskynus sekmadienį 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų.pOslės ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142 

(262)9488990 

RAMONĄ C. MARSH, M D SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetine chirurgija. 

3235 W. 111 St Ctfcago, L 60855 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9 5 2 5 S.79 th Ave . , H ickory Hi l ls , IL 

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DAUA E CEPELE, DDS. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame l ietuviškai 
10 S. 640 Kinaery H i g h w a y 

Wil lowbrooR. K 6 0 5 2 7 
Te l . 630 -323 -2245 

Valandos paga l sus i ta r imą 

VIDAS J. NEMICKAS, MD. 
KARDICIOGAS-SIFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Dr. DANA M. SALIKUS 

Dantų gydytoja 
38 Oak Creek Plaza 
Mundelein, IL 60060 
T9|. B47-949-7300 

Valandos pagal susitarimą 

i 
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„DRAUGAS" KELIAUJA KARTU SU 
JAV PREZIDENTU 

ALGIS ZAPARACKAS 

Š.m. gegužės 3 d. iš Baltųjų 
rūmų gavome pranešimą, kad į 
žiniasklaidos atstovų kadrą, 
keliaujantį kartu su JAV prezi
dentu George W. Bush į Lat
viją, Olandiją, Rusiją ir Gru
ziją, į t rauktas ir dienraščio 
„Draugo" atstovas. Vienintelis 
kitas etninis laikraštis, gavęs 
kvietimą į šią kelionę, buvo 
daugiau kaip 95 metus New 
York mieste rusų kalba leidžia
mas „Novoje Russkoje Slovo" 
dienraštis, kuriam kelionėje 
atstovavo leidyklos prezidentas 
ir vyr. redaktorius Lavvrence 
(Valery) Weinberg, o „Drau
gui", kuris jau gyvuoja 96-
uosius metus ir yra vienintelis 
lietuviškas dienraštis, leidžia
mas už Lietuvos ribų — Algis 
Zaparackas (jis taip pat vado
vauja Detroito telkinio Lietu
viškų melodijų radijo valandai, 
transliuojamai šeštadieniais, 8 
vai. r., randamai internete 
www.wpon.com). 

Kai prieš 11 metų JAV prez. 
Bill Clinton vyko į Latviją, 
lenkų radijo programos vedėjas 
Jurek Rozalski buvo pakviestas 
važiuoti kartu ir atstovauti len
kų radijo tinklui JAV. Į keliau
jančių su JAV prezidentais sąs
tatą anksčiau visuomet buvo 
įtraukiami „Amerikos Balso" 
(VOA) ir „Laisvosios Europos" 
radijo atstovai. Užsidarius 
„Laisvosios Europos" radijui, 
atsirado vietos ir „Draugui", ir 
„Novoje Russkoje Slovo". VOA 
atstovavo Ali Farhoodi. 

Su prezidentu keliaujančią 
spaudos grupę sudarė: AP, 
Reuters, AFP. DPA (vokiečių), 
EFE (ispanų), Kyodo News ir 
ANSA. Taip pat pagrindinių 
JAV laikraščių žurnalistai — 
,,New York Times", ,,Wall 
Street Journal", „Chicago Tri
būne", „USA Today", „Finan
cial Times", „Washington Post", 
italų, japonų, Korėjos. Olan
dijos, Vokietijos laikraščių žur
nalistai: savaitinių žurnalų ko
respondentai, fotografai, tele
vizijos — CNN, ABC, CBS. 
NBC, FOX žurnalistai, video fil-
muotojai ir gausus būrys jų 
pagelbininkų. Iš viso žiniasklai
dos komandą sudarė daugiau 
kaip 110 žmonių, kurie per še
šias dienas aplankė Latviją, 
Olandiją, Rusiją, Gruziją. Iš 
šios komandos buvo išrinkta 
mažesnė grupė, kuri stebėjo 
kiekvieną prezidento žingsnį — 
ji visur keliavo su JAV prezi
dentu. 

Kelionėje prez. George W. 
Bush nebendravo su spaudos 
atstovais. Veteranai man pasa
kojo, kad patogiau keliauti 
spaudos lėktuvu, kur gavome 
daugiau dėmesio, turėjome dau
giau erdvės ir buvo progų ben
drauti. Mūsų lėktuvas buvo 
..United" firmos. Skrydis pra

sidėjo viena diena anksčiau — 
išskridome į Europą gegužės 5 
d., 8 vai. vakaro. 

Kelionės išlaidos, kur ios 
susidėjo iš mokesčio už skrydį, 
rašomųjų priemonių nuomą, 
telefoną, kabelius, foto reikme
nis, transportaciją autobusais , 
mašinomis, nakvynes ir maistą, 
buvo padengiamos pačių kelei
vių. Nakvynės ir maisto išlaidas 
susimokėjome tiesiogiai vieš
bučiams, o kitos sąskaitos už 
įvairius reikmenis iš Baltųjų 
rūmų susisiekimo depar tamen
to bus pristatytos vėliau. 

Kadangi šių kelionių išlai
dos yra aukštos, vis daugiau 
mažesnių TV ir radijo stočių 
savininkų pasitenkina, gauda
mi žinių per internetą ir agen
tū ra s . „Draugui" ir Lie tuvai 
buvo svarbu turėti savo atstovą 
ir stebėtoją, patirt i kitų žurna
listų, ypač europiečių, nuomonę 
apie Lietuvą bei jos ka imynus . 
L. Weinberg sveikino lietuvius 
už gerą ir sėkmingą lobizmo 
Washington, DC, akciją. 

Nelengva buvo „Draugui" 
gauti pakvietimą į šį skrydį. Ir 
anksčiau buvo bandymų pa
kliūti į skrydžius su JAV prezi
dentu, keliauti į Prahą, Lenin
gradą ir Vilnių, bet kitos Euro
pos ir rusų žinių agen tū ros 
visuomet turėjo pirmenybę. Re
ginai Narušienei buvo sute iktas 
Baltųjų rūmų leidimas dalyvau
ti iškilmėse Vilniuje, ka i ten 
lankėsi prez. Bush. „Draugas" 
anksčiau taip pat turėjo dau
giau ryšių su Baltaisiais rū
mais, todėl t ikiuosi , k a d ši 
kelionė bus pradžia ir sulauk
sime nuolatinio „Draugo" ko
respondento, akredituoto prie 
Baltųjų rūmų, kar tu su ki tais 
spaudos atstovais. 

Kadangi šios kelionės pa
grindinis tikslas buvo paminėt i 
60 metų sukaktį nuo Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos, prieš 
pradėdamas reportažus iš ke
lionės, norėčiau skaitytojus pa
kviesti pasidalinti savo įspū
džiais iš Antrojo pasaul inio 
karo. Kur buvau, kai baigėsi 
Antrasis pasaulinis karas? 

Mano tėvas, Antanas Zapa
rackas, kuris yra Lietuviškų 
melodijų radijo valandėlės ben
dradarbis, taip apibūdino įvy
kius prieš 60 metų. 

„Po dienos poilsio atėjo vy
resnysis miško darbininkas ir 
nusivedė mane į mišką. Parodė, 
kur jie dirba — reikėsią kirsti 
medžius. Buvo 10 darbininkų. 
Vyresnysis darbininkas apvedė 
mane aplink tos girininkijos 
plotus ir pasakė, kad kasdien 
turėsiu prižiūrėti, ar kas nors 
be leidimo nekerta miško. Pa
skyrimu buvau p a t e n k i n t a s , 
nes galėjome gyventi toli nuo di
delių miestų, negrėsė bombar
davimas. Naktimis girdėjome, 
kaip anglų ir amerikiečių lėktu
vai bombarduoja Wiurzburgą ir 
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..Draugo" bendradarbis Algis Zaparackas (kairėje) su Baltarusijos opozici
jos vadu Anatolij Labedko Maskvoje. 

kitus miestus. Laukėme karo 
pabaigos, bet savo nuotaikas 
slėpėme nuo vokiečių. Taip iš
gyvenome apie metus. 

Artėjo frontas. Girdėjome 
pa t rankų garsus , vėliau jau 
kulkosvaidžių ir net šautuvų 
šūvius. Vokiečių kariuomenė 
bėgo, mažai gynėsi. Pagaliau į 
mūsų kaimą įvažiavo keletas 
amerikiečių džipų su kariais. 
J ie buvo ginkluoti kulkosvai
džiais, šautuvais ir granatomis. 
Dar prieš j iems įvažiuojant, 
miesto burmistro įsakymu, visi 
namai pasipuošė baltomis vė
liavomis — vadinasi, pasidavė 
be mūšio. 

Amerikičių kar ių dalinys 
apsistojo kaime. Vokiečius iš
varė iš gyvenamųjų namų. 
Užėjo ir į girininkiją, bet rado 
mūsų girininką mirusį. Matyt jo 
nervai neišlaikė, kad vokiečiai 
pralaimi. Sužinoję, kad esame 
užsieniečiai, mus paliko ramy
bėje. Kitą dieną amerikiečiai 
išvažiavo tolyn. 

Vokiečiams visiškai kapitu
liavus, mūsų mieste. Neustadt 
an der Aisch, įsikūrė Amerikos 
karių komendantūra ir rusų 
kariuomenės atstovybė. Rusai 
išreikalavo iš amerikiečių ko
mendanto, kad išleistų įsakymą 
visiems užsieniečiams rinktis į 
jų paskirtą stovyklą, o iš ten 
visi bus vežami į savo kilmės 
kraštus. Pagal vokiečių paprotį, 
vienas miesto burmistro paskir
tas asmuo pere ina gatve su 
skambalu ir praneša valdžios 
įsakymus. Šis įsakymas, kad 
visi užsieniečiai rinktųsi rusų 
vadovaujamoje stovykloje, mus 
gerokai išgąsdino. Nieko nelau
kęs, pasiskolinau iš miško dar
bininko dviratį ir išvažiavau į 
Wiurzburgą. Žinojau, kad tame 
mieste įsikūrusi Lietuvos at
stovybės įstaiga. Miestas buvo 
apie 50 km nuo mūsų gyve
namos vietovės. 

Atvažiavęs į Wiurzburgą, 
pervažiavau sugriautą miestą ir 
pakraštyje. prie apgriauto 
namo pamačiau plevėsuojančią 
trispalvę. Name buvo pora lie

tuvių, kurie rūpinosi pabėgėlių 
reikalais. Jie anglų kalba pa
rašė pažymėjimą, prašant ame
rikiečių kariuomenės vadovybės 
padėti lietuviams pabėgėliams. 
Pagal vyriausios amerikiečių 
karo vadovybės įsakymą, pa-
baltiečiai yra politiniai pabė
gėliai. Jeigu jie nenori, negali 
būti prievarta grąžinami į savo 
kilmės kraštą. Nuorašą įtei
kėme tos srities amerikiečių 
komendantui , ir pačiu laiku, 
nes rusai, su amerikiečių karių 
pagalba, jau rinko užsieniečius į 
tą stovyklą. 

Aš su žmona ir sūnum Algiu 
buvau susitaręs susitikti pas 
Kučinskus. Nuvažiavus pusę 
kelio, mane sulaikė amerikie
čiai kariai ir pareikalavo 
„American Pass". Aš jiems mė
ginau aiškinti, kad tur iu tik 
Lietuvos pasą, Amerikoje nesu 
buvęs ir neturiu jokio Amerikos 
paso. Liepė dviratį palikti prie 
džipo, įsodino į mašiną ir vežė 
miestelio link, kuriame buvo 
rusų prižiūrima stovykla. Pri
važiavus miestą, kaip tik va
žiavome gatve pro Kučinskus. 
Jie, stovėdami prie gatvės, ma
tė, kad mane veža. Visi labai 
išsigando, nes manė, kad veža į 
rusų stovyklą. 

Privežė prie buvusios kino 
salės, liepė eiti į vidų. Ten buvo 
daug užsieniečių, vokiečių. Kiek 
palaukus, atėjo jaunas ameri
kietis karys ir pradėjo šaukti po 
vieną asmenį į kitą kambarį-
Kai buvo mano eilė, jis vėl rei
kalavo „American Pass". Sa
kiau, kad neturiu. Tada jis pa
klausė, ar nebuvau gavęs mies
to burmistro pažymėjimo? Sa
kiau, kad gavau, užpildžiau ir 
turiu pas save stalčiuje. Ame
rikietis mane išbarė, liepė tą 
pažymėjimą visuomet su savimi 
vežiotis, nes tai ir yra „Ame
rican Pass". Išrašė pažymėjimą, 
galiojantį 24 vai. ir liepė ka
reiviui mane vežti ten, iš kur 
paėmė. Pasiėmiau dviratį ir grį
žau į namus. Vėliau tą „Ame
rican Pass" visuomet su savim 
turėdavau"... 

Marius Polikaitis gieda eku
meninių pamaldų už Lietuva 
metu, S.m. gegužės 8 d. Šv. 
Vardo katedroje, Čikagoje. 

jono Kuprio nuotrauka. 
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DANUTĖ BINDOKIENĖ 

Visų pirštai [ save lenkti 

Pagal lietuvių liaudį — net šventųjų. Tad 
ko benorėti iš Lietuvos žemės ūkio mi
nistro, jei jis visų pirma pasirūpina savo 

interesais? Amerikoje tai kasdieninis reiškinys: 
verslininkai, pramonininkai ar šiaip turtuoliai 
dosniai pila pinigus į politikų „rinkiminės kam
panijos kibirėlius", tvirtindami, kad už tą 
paramą nereikalauja nič nieko, duoda iš geros 
širdies. O jei kandidatas laimi įtakingą vietą 
valstijos, miesto ar valstybės valdžioje, po kiek 
laiko, žiūrėk, jau ir šnabždama, kad už paramą 
atsidėkojo konkrečiu būdu — pvz., pelningų 
darbų paskyrimu ir kt. Neseniai ir Illinois vals
tijos gubernatorius dėl to pakliuvo į teisėtvar
kos nemalonę, nors teismai mandagiai „pa
laukė", kol pasibaigė jo kadencija... 

Jeigu JAV pasitaiko įvairių „skandalų ir 
neskaidrumų", tai ką bekalbėti apie Lietuvą, 
kuri po ilgų okupacijos dešimtmečių dar vis 
dažnai pameta „kelią dėl takelio", ypač jei tas 
„takelis" veda į asmeninę naudą. Mūsų liaudis 
teigia, kad „ant juodo rūbo visi krislai geriau 
matyti", o tą pa tar lę galima pritaikyti ir 
Lietuvai, nes „ant jos rūbo" labai greitai paste
bime kiekvieną, net mažiausią, krislą ir iš jo 
kelis vežimus priekaištų priskaldome. Kartais 
ir be reikalo, bet kartais būtina pirštu baks
telėti į tas negeroves (nors mūsų, t.y. užsienio 
lietuvių, nuomonių retai paisoma). 

Tas nuolatinis Lietuvos valdžios veiklos ste
bėjimas ir kiekvieno poelgio ar pasisakymo 
atidus perkratinėjimas mūsuose pasireiškia 
galbūt ir dėl to, kad visuomet sielojamės savo 
tėvynės reikalais. Gerai žinome, kad net aukš
čiausiose valdžios kėdėse šiandien sėdi ne
aiškios (arba net skaisčiai raudonos) praeities 
individai. Optimistai prileidžia, kad jie nuošir
džiai darbuojasi nepriklausomos, savo šalies 
labui, bet pesimistai vis negali užmiršti iš „kur 
jie yra atėję". 

Šiandien su neslepiamu pasitenkinimu 
dalis mūsų tautiečių stebi naują painiavą 

Lietuvos Vyriausybėje: ūkio ministro Viktoro 
Uspaskicho galimas machinacijas su Europos 
Sąjungos specialiosios žemės ūkio ir kaimo 
plėtros paramos programos lėšų panaudojimu. 
Sakykime, kad visa tai tik „patirties stoka", 
kaip aiškina Vyriausybės vadovas, Algirdas 
Brazauskas. „V. Uspaskichas niekada nebuvo 
valstybės tarnautojas. Valstybės tarnyba turi 
savo reikalavimus ir taisykles. ...Mes dirbame 
ir mokomės. Aš nieko blogo nematau, nes tai 
yra politinės pareigos. Jos reikalauja tam tikro 
tarnybinės etikos supratimo ir laikymosi. 
Galbūt šiek tiek praktikos nebuvo..." Tikrai 
kilnu, kad premjeras savo Vyriausybės narį, 
įtariamą „įsipainiojus į interesų konfliktą", užs
toja. 

Kol kas dar neaišku, ką gi V. Uspaskichas 
padarė, ar ko nepadarė. Tiesa, yra „kažkoks 
neskaidrumas" su pinigų (8.7 mln. litų) sky
rimu „Krekenavos agrofirmai"; tiesa, kad su 
šia firma yra susijęs valdančiosios Darbo parti
jos vadovas, ūkio ministras V. Uspaskichas bei 
valdančiosios Valstiečių ir Naujosios demok
ratijos partijų sąjungos narys, Seimo pirm. 
pavaduotojas Alfredas Pekeliūnas; tiesa (bent 
taip opozicija teigia), kad V. Uspaskichas, besi
lankydamas kovo mėn. Maskvoje, esą tarėsi su 
Maskvos vyriausybės atstovu Baltijos valsty
bėms Aleksandr Mizgar, siūlydamas įsteigti 
bendrą įmonę ir perleidžiant dalį „Krekenavos 
agrofirmos" akcijų... Bet Lietuvos žemės ūkio 
ministras tvirtina su jokiu Rusijos vyriausybės 
atstovu nesitaręs, o jeigu ir kuomet buvo su 
„kažkuo" susitikęs, net jo pavardės neprisime
na... 

Tai palyginti maži „skandaliukai", kurie 
verpetais sukasi Lietuvos valdžios sluoksniuo
se. Galime juos palaikyti natūraliu, visame 
pasaulyje pasitaikančiu, valstybes vidaus poli
tikos reiškiniu. Tačiau jie užsienio atidžiai ste
bimi ir daromos ne visada Lietuvai palankios 
išvados. 

KURI KELIONĖ ĮDOMIAUSIA? 
ALEKSASVITKUS 

Nr. 4 

Mes nutarėme keliauti nedideliu be pretenzi
jų laivu. Pavyko rasti tokį buvusį mokslinių tyri
nėjimų laivą, talpinantį tik 122 keleivius. Laivas 
su specialiai sus t ipr intu korpusu pralaužti 
ledams, pakankamai mažas praplaukti ten, kuri 
didieji turistiniai milžinai negali nei pasirodyti. 
Jokių vakarinių ar išeiginių rūbų, tik stori šilti 
marškiniai, megztiniai ir storos striukės. Kelionė 
knibždančiai pilna gamtos, bet ne keleivių. 

Šeštadienį, gruodžio 19 d.., palikome Čikagą. 
Miami oro uoste pakeitėme lėktuvą, ir po ilgoko 
skridimo nusileidome Buenos Aires, garsėjan-
čiame kaip elegantiškiausia Pietų Amerikos 
sostinė. Čia praleidome dvi naktis. Nors čia esa
me buvę dar prieš 20 metų, nustebome, kaip 
miestas yra išaugęs, ir vis dar nepraradęs euro
pietiško žavumo. Vėl stebino mus 9 de Julio 
Avenida, plačiausia gatvė visame pasaulyje, ir jos 
judėjimo, autovežimių, žmonių, srautas. Užsu
kome ir į nepaprastai ištaigingai išdėstytą mi
rusiųjų miestą, kur namų dydžio paminklai slėpė 
ten palaidotuosius turtuolius, tarp jų ir Eva Pe-
ron mauzoliejų. Vaizdas nustelbė ir kitas žinomas 
kapines, garsųjį Milano „cimiterio". 

Apžiūrėję Buenos Aires garsųjį San Telmo 
„blusų" turgų, vykome į užmiestį pamatyt i 
Argentinos kaubojų — „gauchos" — gyvenimą. 
Stebėjomės jų raitelių miklumu ir po to bandėme 
prisijungti ir prie jų dainavimo. Jų plačios kelnės 
ir „boleadoras" greitai sužavėjo mūsų grupės mo
teris, ir netrukus, tvirtai laikomos kaubojų, jos 
sukosi argentiniško šokio sūkuryje. Prie pietų 
gausiai pilstytas vynas padare savo: neatsiliko ir 
mūsų vyrai. Lygiai kaip ir senas ispaniškas 
priežodis sako: „Despues de comer, duerme la 
siesta, y despues de cenar, vete de fiesta". (Po 
pietų pamiegok, po vakarienės puotauk.) 

Grįžę į viešbutį, randame „Buenos Aires 
Herald" dienraštį, skelbiantį, kad Amerikos 
Atstovų rūmai nubalsavo apkaltinti prezidentą 
Clinton priesaikos sulaužymu, ginantis dėl 
Monica Lewinsky aferos. Lieka tik Senatui 
panašiai nubalsuoti . Nejaugi, grįžus namo, 
Clinton jau nebebus mūsų prezidentas? 

Ir kaip paliksi Argentiną, dar kartą neiš
gyvenęs jos karščiu pulsuojančio tango9 Kitą 
dieną, pasismaguriavę itališkame restorane „La 
Parolaccia", nuvykome į garsųjį San Telmo 
rajoną, kur Casa Blanca teatre argentiniečiai 
užkariavo mūsų širdis ir sielas jausmingais tango 
judesiais. Ne vienas mūsiškių tik atsiduso, bet vis 
tik turėjo pripažinti: „Taip nepašokčiau jei ir 50 

metų jaunesnis būčiau". 
Naujas skrydis mus „pametė" mažame Us-

huaia miestelyje, Tierra del Fuego (Ugnies žemė) 
provincijos sostinėje. Nebuvo daug laiko, bet dar 
spėjome pasigėrėti patagoniško stiliaus nepa
žabotos gamtos Lapataia valstybiniu parku, ku
riame pavažinėjom dvi valandas senovišku trau
kiniu „EI Tren del Fin del Mundo". Čia baigiasi ir 
garsusis Panamerican Highway. einąs per visą 
Amerikos kontinentą. 

Pagaliau atvykome prie mūsų laukiančio 
laivo. Čia mus pasitiko įgula su vyno stiklais, 
trumpu sveikinimu ir nurodymais, kaip surasti 
mūsų kajutę. Iš jos turėjome vaizdą į jūrą. Tiesa, 
ne visas langas, bet tik apskrita stiklo skylė. 
Apsidžiaugėme, kad kajutėje vietos buvo daugiau 
negu tikėjomės, ir kad čia praleisime vienuolika 
naktų, nesirūpindami jokiais kraustymais. 

Mūsų laivą statė jugoslavai sovietams tyri
nėjimo tikslams. Ant gelbėjimosi liemenių dar 
matėme „Leningrad". Visa kita, atrodo, pasi
keitė. Žlugus sovietų imperijai, laivą nupirko 
amerikiečiai, 1998 m. Danijos laivų statyklose 
perdirbo į turistinį laivą, įregistravo Bahamų 
salose ir pavadino „Clipper Adventure". Mes 
atradome laivą su vokiečių įgula, amerikiečių 
personalu ir filipiniečių tvarkytojais, iš viso 78 
žmonėmis 122 keleivių aptarnavimui. Pats laivas 
mažokas, tik 328 pėdų ilgumo, 4,364 tonų, su gan 
kukliu, 14.5 mazgų greičiu. Nei nedrįsk tai paly
ginti su didžiaisiais liuksusiniais laivais. 

Ne, nebuvo blogai. Mes radome ir malonią 
valgyklos salę, barą, skaityklą, gimnastikos kam
barį, ir net grožio saloną! Tik nežinau, ar pagy
venusioms keleivėms tas salonas kuo nors padėjo. 
Plaukiant vaizdus buvo galima stebėti ar iš nuo 
vėjo apsaugoto salono, arba nuo įvairaus aukščio 
denių, ar visuomet atdaro paties kapitono laivo 
valdymo centro. Bus daugiau . 

įpper Advrnturer" 

http://www.wpon.com


DRAUGAS, 2005 m. gegužės 14 d., šeš tadienis 

MŪSŲ ŠEIMOSE fm 
GARBES DOKTORATAS 

PROF. VYTAUTUI 
BIELIAUSKUI 

chologijos daktaro laipsnį įsigi
jo Tuebingeno universitete, Vo
kietijoje. Atvykęs į JAV, dėstė 
King's College Wilkes-Barre, 
PA, vėliau įsijungė į College of 
William and Mary dėstytojų 
personalą, o Xavier universi
tete pradėjo dirbti 1958 metais. 

Universitete jis užėmė 
daug svarbių ir aukštų postų, 
yra išleidęs tris knygas ir iš
spausdinęs 102 straipsnius psi
chologijos mokslo temomis 
anglų, prancūzų, vokiečių ir 
lietuvių kalba. Tris kartus pa
gerbtas „Outstanding Educator 
of Amerika" žymeniu ir kitais 
apdovanojimais. 1990 m. jam 
suteiktas „Ellis Island Medai of 
Honor" žymuo, kuris suteikia
mas asmenims, pasižymin-
tiems tvirta etnine tapatybe ir 
savo moksiniu įnašu prisidė
jusiems prie JAV mokslo bei 
kultūros puoselėjimo. 

Pranešime taip pat pa
žymima, kad prof. V. Bieliaus
kas yra veiklus lietuvių ben
druomenėje, daug metų ėjęs (ir 
tebeeinantis) vadovaujančias 
pareigas, ypač daug pasidar
bavęs, Lietuvai siekiant ne
priklausomybės. 

Sveikiname prof. Vytautą 
J. Bieliauską su Xavier univer
siteto Garbės daktaro laipsniu 
ir kartu su visa lietuvių tauta 
džiaugiamės jo pasiekimais! 

n:e:;au.-r. .-
Š.m. gegužės 14 d., t.y. 

šiandien — Xavier universitete, 
Cincinnati, OH, vyko 167-ųjų 
mokslo metų pabaigos cere
monijos. Jų metu buvo įteikti 
diplomai 500 mokslą baigu
siųjų studentų, taip pat suteik
tas Humanitarinių mokslo gar
bės daktaro laipsnis t r ims 
nusipelniusiems asmenims. 
Tarp jų yra ir lietuvių visuo
menei gerai pažįstamas prof. 
V y t a u t a s J . Biel iauskas . 

Xavier universiteto atsiųs
tame pranešime rašoma, kad 
dr. Vytautas Bieliauskas yra su 
šiuo universitetu susijęs j au 47 
metus . Gimęs ir pirmuosius 
mokslus baigęs Lietuvoje, psi-

Svenciant Motinos diena s.m. gegužes H d. — mamos, marti, 
anyta ir anūkėliai dalyvavo iškilmingose ekumeninėse pamal
dose Šv. Vardo katedroje. Koks nuostabus pavyzdys šios šeimos 
jaunajai kartai ir mums visiems! B kairės: Audra Kubiiiūtė-
Daulienė su Aru ant ranku, Daiva ir Gintarė Daulytės; už jų — 
Salomėja Dautienė; dešinėje — Karolina Kubilienė. 

Indrės Tijūnėlienės nuotrauka. 

Reikalavo neklastoti 
santuokos anuliavimo procesų 

ILGIAUSIŲ METŲ! 
Sveikiname dienraščio 

„Draugo" moderatorių 
kun. dr. Viktorą 

Rimšelį, MIC, 
š. m. gegužės 11 d. 

sulaukusi brandaus 
90 metų amžiaus. 

Ilgiausių, kūrybingų ir sveikų metų! 

Popiežius Jonas Paulius II 
griežtai įspėjo, kad nebūtų 
manipuliuojama bažnytiniais 
santuokos anuliavimo proce
sais. Paskelbtame kreipimesi 
j Vatikano apeliacinio teismo 
,,Rota Romaną" narius popie
žius sakė, jog nuo tokių mėgi
nimų neapsaugoti nė bažnyti
niai teisiniai procesai. Jei tiesos 
klastojimas toleruojamas, pro
cesas vykdomas nusižengiant 
taisyklėms Už tai Bažnyčios 
teisė numato griežtas bausmes. 

Popiežius kategoriškai at
metė pasiūlymus konstatuoti, 
kad santuoka Kiekinė visuomet. 

i 

! 

?;asBS 

„Draugo" redakci ja , 
adminis t rac i ja i r darbuotoja i | i 

Kun. dr Viktoras Rimšelis, MIC. į 

EDMUNDAS VIŽINAS, M. D., 
LEMONTE 

Dr. Edmundas Vižinas ati
darė savo kabinetą Lemonte, 
pasidalinęs patalpas su dr. 
Faith Meyers, vaikų ligų spe
cialiste, 15900 West 127 gatvė, 
suite 261, Lemont, Illinois 
60439. Dr. E. Vižinas čia dirbs 
antradieniais ir šeštadieniais, o 
kitomis dienomis savo pirmame 
kabinete, 6918 West Archer 
gatvėje. 

Dr. E. Vižinas yra vidaus 
ligų specialistas, patvirtintas 
„American Board of Internal 
Medicine". Jis taip pat specia
lizuojasi nervinio įtempimo, 
cukraligės ir cholesterolio su
trikimuose, ir yra gerai kvali
fikuotas gydyti beveik visas 
suaugusiųjų ligas. 

Dr. E. Vižinas yra kilęs iš 
Čikagos, Bridgeport apylinkės, 
kur lankė Šv. Jurgio pradžios 
mokyklą. Toliau vidurinės 
mokyklos kursą ėjo DeLaSalle 

kai ji visiškai žlugusi. Tokių 
bandymų pasitaiko pirmiausia 
Jungtinių Valstijų Katalikų 
Bažnyčioje. Jonas Paulius II 
pabrėžė, jog tai „prieštarauja 
elementariausiems Bažnyčios 
teisės ir katalikų mokymo prin
cipams". Bažnytinių santuokos 
anuliavimo procesų teisėjus 
taip pat įspėjo priimant nuos
prendžius nesivadovauti „klai
dinga užuojauta" ar klaidin
gomis visuomenėje paplitu
siomis mąstymo srovėmis. Ne
teisingi nuosprendžiai niekada 
nėra pastoracinis sprendimas. 
Norėdamas priimti teisingą 

Dr. Edmundas Vižinas. 
institute, o Loyola universitetą 
Čikagoje baigė Magna Cum 
Laude. Mediciną studijavo 
Čikagos universiteto Pritzker 
medicinos mokykloje, kurią 
baigė 1978 metais. Rezidencinę 
vidaus ligų medicinos praktiką 
atliko Medicinos centre prie 

JAV LB K r a š t o v a l d y b o s 
S o c i a l i n i ų re ikalu t a r y b a 

Ruošia: A l d o n a Š m u l k į t i e n ė 
2711 West 71 Street, 
Chicago . 1L 6 0 6 2 9 
Tel. 773-476-2655; fax. 7 7 3 - 4 3 6 - 6 9 0 6 

/ / SOCIAL SECURITY" ATEITIS 
(tęsinys) 

Patogus gyvenimas, išėjus į 
pensiją, priklauso nuo kelių 
dalykų: „Soc. Security" išmokų, 
pensijos gaunamos iš darbo
vietės ir santaupų. 

Šiandieną apie pusė visų 
dirbančiųjų gauna pensiją iš 
darbovietės ir daugelis žmonių 
netaupo tiek, kiek turėtų tau
pyti. 

„Soc. Security" išmokos 
maždaug sudaro 40 proc. dirbu
siojo uždarbio, bet dauguma 
finansiniu patarėjų sako, kad 
reikia 70 proc. ar daugiau turė
to 'uždarbio, kad būtų galima 
patogiai gyventi išėjus į pensiją. 
Patariama taupyti, nors ir nu
matoma gauti pensiją iš darbo
vietės. O jei negaunama pensi
jos iš darbovietės, tada reikia 
pradėti taupyti anksčiau ir dau
giau. 

Dirbantiesiems, sulauku
siems 25 m. amžiaus, „Soc. 
Security" kiekvienais metais 
pasiunčia „Sočiai Security Sta-
tement" (pranešimą). Tas 

pranešimas parodo uždarbį ir 
numato pensijines „Soc. Securi
ty" išmokas, o taip pat neįgalu
mo bei išmokas, šeimos na
riams, mirus dirbusiajam. 

Tuo pranešimu reikia nau
dotis ateities finansus planuo
jant, kurie turėtų apimti visas 
pajamas, sutaupąs, investicijas, 
pensijas iš darbovietės ir „Sočiai 
Security" išmokas. 

Pagrindinė „Soc. Security" 
ateities finansinė problema yra 
besikeičianti demografija. Žmo
nės gyvena ilgiau ir yra svei
kesni. 

Kai 1935 m. buvo sukurta 
„Soc. Security" programa, 65 
metų sulaukęs pensininkas 
vidutiniai gyvendavo dar 12.5 
metų. Šiandien jis gyvena 17.5 
metų ar ilgiau. 

Jei prisidės 79 milijonai 
vadinamųjų „baby boomers", 
kurie pradės išeiti į pensiją 
2008 m., tai maždaug 30 m. 
laikotarpyje bus beveik dvigu
bai daugiau vyresniųjų, negu jų 

AUKSINE VEDYBŲ 
SUKAKTIS 

Kazys ir Aldona Jankauska i 2005 m. balandžio 11 d. šventė 
savo vedybų 50-ąjį jubiliejų. 

A. ir K. Jankauska i daug metų gyveno Marąuette Park, o 
1986-aisiais persikėlė į Darien, IL. Jie abu yra labai veiklūs 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, apie 20 metų priklauso 
misijos chorui. 

Sukaktuvininkų vaikai — Algis, Kęstutis, Gražina ir Rūta su 
savo šeimomis — didžiuojasi savo tėvais, džiaugiasi jų globa, dėko
ja jiems už meilę, kurią patyrė visą savo gyvenimą, ir linki Dievo 
palaimos tolimesniam gyvenimui. 

R.J. 

Loyola universiteto Mayvvood, 
Illinois. 

Dr. E. Vižinas dvejus metus 
dirbo US Public Health tarny
boje, o po to atidarė savo kabi
netą Čikagos Garfield Ridge 
rajone, kur ir dabar tebedirba. 
J i s priklauso MacNeal, La-
Grange, Hinsdale ligoninių 
daktarų štabams, o greitai 
dirbs ir Good Samaritan ligo
ninėje. 

Dr. E. Vižinas su žmona ir 
trim vaikais gyvena Willow-
brook priemiestyje. Gražina 
Vindašiūtė-Vižinienė yra dip
lomuota gailestingoji sesuo, 
baigusi DePaul gailestingų 
seserų mokyklą su BSN diplo
mu. Ji dirba kartu su dr. E. 
Vižinu. Jie abu laisvai kalba 
angliškai ir lietuviškai. 

Dr. E. Vižiną galima 
pasiekti šiais telefonais: (773) 
229-9965 arba (708) 373-6095. 

yra šiandien. Tuo pačiu metu 
dirbančiųjų skaičiaus santykis, 
kurie moka „Soc. Security" 
mokesčius, šiandien yra 3.3 
vienam pensininkui, o 2031 m. 
gali nukristi iki 2.1 vienam 
pensininkui. Tai apsunkins 
„Soc. Security" finansavimą. 

Daugelis žmonių galvoja, 
kad „Soc. Sec." mokesčiai yra 
laikomi sąskaitose ^accounts;, 
kurios neša palūkanas ir yra 
paskirtos jų ateities pensijos 
reikalams. Iš tikrųjų yra taip: 
„Soc. Security" yra „pay-as-
you-go ret i rement system". 
„Soc. Security" mokesčiai 
mokami dirbančiųjų ir jų darb
davių yra naudojami šių dienų 
pensijinėms išmokoms, o taip 
pat neįgalumo ar šeimos na
riams (mirus dirbusiajam) skir
toms išmokoms. 

„Sočiai Security" neina dau
giau mokesčių, negu išmoka 
išmokoms. Kas lieka, eina į 
„Soc. Serurity Trust funds". 
Tuose „Trust" fonduose nėra 
jokių didelių rezervų. Tie pini
gai palyginti yra nedideli, 
atsižvelgiant į ateities išmokas. 
2018 m. bus daugiau išmokų, 
negu surinktų „Soc. Sec." mo
kesčių, ir „Soc. Security" pradės 
imti pinigus iš Trust fondų. 
Trust fondai bus išsemti 2042 
m. Tada „Soc. Security" negalės 
daryti visų išmokų, jei jos sis
temoje nebus padaryta pa-

nuosprendį, teisėjas privalo 
paisyti viso katalikų mokymo. 
Santuokos anuliavimo procesai 
vykdomi norint patikrinti, ar 
santuokos sudarymas nebuvęs 
niekinis. Be bažnytinio pripa
žinimo, kad santuokos sudary
mas buvęs niekinis, kartą 
sudaryta santuoka, Bažnyčios 
akimis, galioja iki vieno iš 
sutuoktinių mirties. Pasaulyje 
per metus paskelbiama apie 
60.000 tokių nuosprendžių, iš 
jų maždaug 40,000 Jungtinėse 
Valstijose BŽ, 2005 m. Nr . 3 
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ARTIMŲJŲ LANKYMAS SUKELIA 
STRESĄ 

Daugelis vidutinio amžiaus vyrų jaučia stresą, lankydami savo 
artimuosius ir tik 2 proc. jų mano, kad tai atpalaiduoja, rodo žur
nalo „Best Life" atliktas tyrimas. 

Apie 92 proc. iš 1 tūkst. 55 tyrime dalyvavusių vyrų nuo 35 iki 
60 metų sakė taip pat jaučią stresą, kilus finansinėms proble
moms. Du trečdaliai vyrų teigė, kad susitikimas su draugais ir 
laikas, leidžiamas kartu su žmona ir vaikais, yra labiausiai 
atpalaiduojanti veikla. K'+:i 

Aldona ir Kazys Jankauskai 1955 m. balandžio 11d. 

keitimų. 2042 m. bus galima 
išmokėti maždaug 73 proc. iš
mokų. 

Yra keletas galimybių ga
rantuoti „Soc. Security" išmo
kas ir toliau ateities kartoms. 
Bet kiekviena tų galimybių 
reiškia „trade-offs" apie ku
riuos reikia žinoti. Ir juo grei
čiau pakeitimai „Soc. Security" 

sistemoje bus padaryt i , tuo 
maženis bus pasėkų smūgis. 

Pvz., kai kurie žmonės 
galvoja, kad išmokos turėtų 
būti sumažintos ar mažiausiai 
jų augimas ateityje turėtų būti 
sulėt intas. Vienas būdų tai 
padaryti — prailginti išėjimo į 
pensiją amžių. 

(bus daug iau ) 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

Ekumeninėse pamaldose už Lietuvą, vykusiose Šv. Vardo kate
droje, Čikgoje, gegužės 8 d . susitiko dvi vaikystės dienų draugės: 
Austė Paliokaitė Vyganticnė (kairėje) ir Nijolė <iaižutytė 
Stakauskienė. 

Indrės Tijūnėlienės nuotr. 



AS V I S U O M E T NORĖJAU BŪTI K U N I G U 
Turime dar nemažai para

pijų, kurias vadiname lietuviš
komis. Jos buvo įkurtos, bažny
čios pastatytos lietuvių pastan
gomis bei lėšomis, bažnyčių in
terjerus puošia lietuvimas ypač 
brangių šventųjų, Dievo Moti
nos paveikslai bei statulos, lie
tuviška ornamentika, sekma
dieniais ir šventadieniais pa
maldos tebevyksta lietuvių kal
ba, aidi lietuviškos giesmės. 

Tačiau reikėtų labai paieš
koti, kad rastume „grynai 
lietuvišką" parapiją, kurios 
aplinkoje negyvena kitakalbiai, 
o bažnyčioje pamaldos neauko-
jamos ir kita kalba. Tai ne
išvengiama, gyvenant valstybė
je, toli nuo savo kilmės krašto. 

Čikagoje dar yra trys para
pijos, kuriose vyksta pamaldos 
lietuvių kalba. Lietuviškiausia 
tarp jų — Švč. Mergelės Ma
rijos Gimimo Marąuette Parke 
— puikuojasi lietuviško sti
liaus, arch. J. Muloko suprojek
tuota bažnyčia, dažnai vadina
ma lietuviška bazilika. Sek
madieniais sumos metu į šią 
bažnyčią susirenka daug nese
niai iš tėvynės atvykusių lietu
vių. Šių mūsų tautiečių dėka, 
bažnyčia vėl prisipildė tikin
čiųjų, o didžiųjų švenčių metu 
net vietos pritrūksta ir pavėla
vusieji turi „ramstyti bažnyčios 
sienas". 

Neseniai parapijai paskir
tas, dar palyginti jaunas ir 
pajėgus, lietuvių kilmės kle
bonas kun. Anthony (Antanas) 
Markus. Šiandien, t.y. gegužės 
14 d., klebonas A. Markus 
švenčia savo kunigystės 25 m. 
sukaktį. Tai gera proga su juo 
geriau susipažinti ir Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijie
čiams, ir apskritai mūsų skai
tytojams. 

—Kun. Markau, papasa
kokite apie savo kilmę — 
kiek joje lietuviško kraujo? 

—Aš gimiau Čikagoje. Ma
no senelis pietinėje Čikagos da
lyje turėjo maisto parduotuvę, 
kurią vėliau mano mama pa
vertė užeiga. Apylinkėje gyveno 
įvairių tautybių žmonės, kurie 
dažnai lankydavosi mūsų užei
goje, todėl anksti pripratau prie 
įvairių kalbų ir žmonių. 

—Ar J ū s ų tėvų tikroji 
pava rdė b u v o Markus? 

—Ne, Merkys. Bet aš vis 
dar mėginu tai patikrinti. Kai 
suradau savo senelio mirties 

pranešimą, ten buvo parašyta, 
kad jis kilęs iš Ukmergės, bet 
kai nuvykau į Lietuvą ir pasi
teiravau archyvuose, nebuvo 
rasta Ukmergėje žmogaus su 
tokia pavarde. Taip ir pasi
baigė. Aš iš tikrųjų nežinau, ar 
jo pavardė buvo Merkys, ar 
Merkis, todėl dar vis mėginu 
surasti savo šaknis. 

—Kur sene l i s pa la ido 
tas? 

:,—Jis palaidotas Šv. Kazi
miero kapinėse, Čikagoje, bet 
ant jo antkapio pavardė jau yra 
Markus. Kai jis į Ameriką at
vyko 1910 m., gavo darbą žy
diškoje skalbykloje Roseland 
apylinkėje, tuomet jo pavardė 
buvo pakeista į Markų. Mano 
tėvo vardas buvo Anthony (An
tanas), mamos Valerija, bet ją 
vadino Violet. Aš turiu trejais 
metais už save vyresnę seserį, 
kuri ištekėjusi, turi dvi dukras 
ir gyvena Beverly apylinkėje. 

—Kokias mokyklas lan
kėte ir baigėte? 

—Pradžios mokykla buvo 
St. Margaret of Scotland — ai
riška. Mano senelis priklausė 
Visų Šventųjų parapijai — jis 
buvo bažnyčiai dovanojęs vieną 
langą su šv. Antano paveikslu, 
todėl mūsų šeima dažnai lanky
davosi abiejų parapijų bažny
čiose — ir savo apylinkėje, ir 
Visų Šventųjų parapijoje. Kai ši 
parapija buvo uždaryta aš iš jos 
gavau Švč. Marijos, Rožančiaus 
Karalienės, statulą. Norėjau 
gauti šv. Antaną, nes mano 
senelis turėjo ypatingą pamal
dumą į šį šventąjį, bet man 
nepavyko. 

—Kodėl n u s p r e n d ė t e 
tapti kunigu? 

—Aš visuomet norėjau būti 
kunigu, turbūt nuo antrojo sky
riaus. Taip pat visuomet žino
jau, kad studijuosiu istoriją... 
Greičiausiai tai buvo mano mo
kytojų seselių — kazimieriečių 
ir Notre Dame vienuolių — įta
ka. Vėliau baigiau Mundalein 
kunigų seminariją ir buvau 
įšventintas kunigu. 

— T u r b ū t J ū s ų t ė v a i 
buvo labai religingi? 

—Taip, ypač mama. Labai 
būčiau norėjęs pažinti savo se
nelį. Jis mirė, kai buvau de
šimties metų. Tik tiek žinau, 
kad jis niekuomet su Lietuvoje 
pasilikusiais giminėmis nesu
sirašinėjo, nepalaikė jokio ryšio. 
Nežinau to priežasties, galbūt 

Kun. Anthony Markus. 
Jon o Kuprio nuotrauka. 

yra buvęs kažkoks nesutari
mas. Mano tėvas mirė prieš 35 
metus, o mama — prieš dešimtį. 

—Per 25 metus Jūs tur
būt darbavotės kel ių parapi
jų s ie lovadoje. Gal galėtu
mėte jas paminėt i? 

—Švč. M. Marijos Gimimo 
parapija buvo mano pirmoji, po 
to Šv. Antano parapijoje Cicero, 
tuomet Švč. Širdies — lenkų, 
meksikiečių — visai netoli Šv. 
Kryžiaus bažnyčios. Kai toji pa
rapija buvo panaikinta, mane 
perkėlė į Švč. M. Marijos Nekal
to Prasidėjimo parapiją, kurioje 
išbuvau 5 metus; tuomet buvau 
perkeltas į Holy Redeemer 
(Evergreen Park), kurioje dar
bavausi 6 m. ir netrukus po to 
buvau paskirtas Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos klebonu. 
Galima sakyti , kad turėjau 
daug patirties, dirbdamas su 
įvairiais klebonais ir įvairių 
tautybių žmonėmis. 

—Kur J ū s jautė tė s ge
riausiai? 

—Aš manau, kad tai buvo 
Holy Redeemer ir Sacred Heart. 
Pastaroji buvo ypatinga tuo, jog 
klebonas mokėjo kelias kalbas 
ir buvo įsitikinęs, kad visų tau
tybių parapijiečiai tur i vieni 
kitus remti, gražiai sugyventi, 
būti kaip viena šeima. Kartais 
Mišios buvo aukojamos net 
trimis kalbomis, daugiausia di
džiųjų švenčių. Pirmosios ko-
munijos, mokslo metų užbaigi
mo progomis. Žinoma, Mišios 
pasidarydavo labai ilgos, bet 
buvo visgi įdomu. Žinote, aš tai 
matau dabar mūsų parapijos 
mokykloje — lietuviukai drau
gauja su Afrikos amerikiečiais. 

meksikiečiais, filipiniečiais — 
vaikai nemato skirtumų, visus 
žmones vienodai priima. 

—Švč. M. Marijos Gimi
mo parapija yra pirmoji 
v ie ta , kur J ū s esate kle
bonu? 

—Taip. 
—Kiek šeimų priklauso 

šiai parapijai? 
—Knygose yra apie 400. Aš 

mėginu kalbinti neseniai atvy
kusius lietuvius, kad užsiregis
truotų, bet ne visi nori tai pa
daryti, turbūt dėl asmeniškų 
(imigracijos statuso) priežasčių. 

—Šiai parapijai priklau
so anksčiau atvykę (arba čia 
gimę) lietuviai, naujieji imi
grantai iš Lietuvos, ameri
kiečiai, meksikiečiai, filipi
n ieč ia i , Afrikos amerikie
čiai. Kaip Jūs tikitės šiuos 
skirtingus žmones sujungti į 
vieną tvirtą parapijos šei
mą? 

—Mano pagrindinė priežas
tis, dėl kurios aš sutikau tapti 
klebonu, turėjo du tikslus: su
vienyti lietuvius (kas man iki 
šiol nepavyko) ir skleisti pamal
dumą į Šiluvos Mergelę Mariją. 

Aš tikiu, kad Šiluva yra 
atitrūkusių nuo Bažnyčios ka
talikų simbolis. Kiekviena para
pija turi žmonių, kurie yra ati
trūkę nuo bažnyčios, sakramen
tų, todėl aš tikiu, kad mes čia 
turime simbolį, kuris gali tuos 
nuklydusius susigrąžinti prie 
Dievo. Visi žino Čenstachovą, 
visi žino Gvadalupę, bet mažai 
kas yra girdėjęs apie Šiluvą. 

—Lietuviai didžiuojasi 
šia parapija, gražia bažny
čia. Net ir neseniai atvyku
sieji. Todėl labai svarbu, kad 
j ie parapijoje jaustųsi savi . 
Ką manote, reikėtų daryti, 
kad norėtų priklausyti para
pijai, ne tik atsilankyti pa
maldose sekmadieniais? 

—Visų pirma jie turi mani
mi pasitikėti. Aš tik noriu būti 
priimtas ir atlikti pareigas, 
kurios man patikėtos. Aš neno
riu nieko perimti ar pakeisti, 
bet noriu dirbti parapijos sielo
vadoje, susipažinti su parapi
jiečiais. Man dar sunku su lie
tuvių kalba... Žinau, kad darau 
klaidų, bet stengiuosi išmokti. 
Kai kelis kartus mėginau kal
bėti lietuviškai, buvau stipriai 
sukritikuotas. Bet aš mokausi 
ir tikrai išmoksiu. 

—Kai a t r a n d a t e p rogą 

atsipalaiduoti n u o kasdieny
bės, kas J u s labiaus ia i do
mina? 

—Man pat inka žemė, auga
lai. Esu gamtos žmogus. Nese
niai pirkau 15 akrų žemės Mi-
chigan valstijoje. Kai turiu lai
ko, nuvažiuoju. Jau išvaliau 
šiukšles, kurių ten buvo daug. 
Aš visuomet norėjau įruošti 
Mergelei Marijai šventovę Ši
luvos šventovės pavyzdžiu. 
Anksčiau buvau numatęs tai 
padaryti Indianoje, netoli 

.Crovvn Point, bet žemę nupirko 
kiti. Metams bėgant , aš esu 
prisirinkęs įvairių daiktų iš 
uždaromų bažnyčių. Pvz., kai 
griovė Šv. Ju rg io bažnyčią 
Bridgeporte, aš įsigijau lentų iš 
buvusių suolų, vienas mano pa
žįstamas pastatė man altorių iš 
buvusių klausyklų durų; iš kitų 
lietuviškų bažnyčių esu įsigijęs 
Marijos paveikslų — Vilniaus 
Dievo Motinos, Žemaičių Kal
varijos, Šiluvos, Trakų — tas 
paveikslas yra mano mėgsta
miausias ( suprask i te ta i vis 
reprodukcijos, ne originalai)... 

—Ar ant tos J ū s ų žemės 
jau yra namas? 

—Ne, ten nėra nieko, jokių 
pastatų. 

—Ar J ū s p lanuojate ten 
statyti koplyčią? 

—Taip, bet dabar tur iu 
šiuos planus laikinai atidėti į 
šalį, nes atsirado daug naujų 
darbų, perėmus parapijos kle
bono vietą. Ilgainiui, manau, 
žmonės galėtų atvažiuoti, pasi
melsti, tai būtų lyg maža Šilu
vos šventovė Marijos garbei. 
Ten labai graži vieta, kalvota. 
Aš jau pasodinau medelių pa
kelėje, kiekvieną medį pavadi
nau kurio šventojo vardu. 

—Sve ik inu J u s , šven
čiant 25 m. k u n i g y s t ė s su
kakt į . Dėkoju, k a d sut ikote 
pas ida l i n t i min t imis . Linkiu 
s ė k m ė s s i e l o v a d o s darbe 
naujoje J u m s parapijoje. 

—Mano tikslas — būti geru 
klebonu visiems parapijiečiams, 
įjungti ir tuos, kur ie dar neuž
siregistravę. Per Šiluvos Dievo 
Motinos užtarimą, tikiu, kad tai 
bus galima atlikti . Aš tik pra
šau manimi pasit ikėti ir duoti 
man progą parodyti , kad ne
atėjau skaldyti, o vienyti. Ačiū 
Jums, kad suteikėte galimybę 
man pasisakyti. 

Kalbėjosi 
D a n u t ė B i n d o k i e n ė 

K A I P SENOVĖJE Ž IRNIUS SĖDAVO, 
SVOGŪNUS S O D I N D A V O 

LIBERTAS KLIMKA 

Mūsų liaudiškųjų tradicijų 
kalendoriaus populiariausi var
dadieniai atitinka svarbius 
pokyčius gamtoje bei su jais 
susijusių darbų pradžią ar 
pabaigą. Iki vienos kurios šven
tės reikėdavo padaryti tam 
tikrus darbus, po kitos - pradėti 
naujus. Antraip žemdirbio triū
sas perniek, - ruduo nelauks... 

Gegužės 8-ąją pagal bažny
tinį kalendorių, būdavo pager
biamas šventasis Stanislovas, 
Krokuvos vyskupas, gyvenęs XI 
amžiuje. Tai dangiškasis mūsų 
kaimynės Lenkijos globėjas; jo 
gyvenimą ir gerus darbus yra 
aprašęs X a. istorikas Janas 
Dlugošas, karalaičių auklėtojas. 
Šventojo statula puošia ir 
Vilniaus arkikatedros fasado 
frontoną. Viena iš legendų apie 
šv. Stanislovą mini jį mėgus 
žirnienę - pasninkų valgį. Ge
gužės antroji savaitė - pats 
laikas žirnių sėjai: žemė pa
kankamai būna įšilusi, sliekai 
ją urbia. Kartu daržuose būdavo 
sodinami svogūnai, todėl kaime 
ir sakoma, kad Stanislovo var
dadienis - „cibulinis". 

Žirniai senovėje - vienas 
svarbiausių tradicinio maisto 
komponentų, gi svogūnai - vita
minų aruodas: laiškai - vasarą, 

pynė galvučių - žiemą. Žirniai, 
sugrūsti su bulvėmis — žemai
tiškoji kiunkė. Ir žirninius 
kleckus žemaičiai valgydavo su 
rūgščiu pienu. Aukštaitijoje 
mėgstami žirniniai blynai - nuo 
keptuvės su kopūstienių daži-
niu. Ir žirnių „zacirka" labai 
skani. Dzūkai pasikepdavo 
žirninių bandų, jas valgydavo 
užpylę spirgučiais. Tik per 
gavėnią žirninis maistas pabos
davo; net priežodis toks: „Nusi-
griso kaip žirniniai blynai". 

Štai todėl žirnių sėja, svo
gūnų sodinimas yra apgaubti 
didele atida: čia gausu visokių 
tikėjimų bei maginių atodairų. 
Tiesa, kiek skirtingų įvairiuose 
regionuose ir vietovėse: nelygu 
dirva ar pasėlių rūšis. Vienos 
kokios bendros taisyklės nėra. 
Darbą pradėdavo, žinia, ne sek
madienį ar atlaidų dieną. O štai 
penktadienis - t inkama diena, 
nes pasninkaujančios ir kir
mėlės. Apskritai reikia vengti 
sėjai dienos, kurios pavadinimo 
viduryje būtų raidė „r", kaip 
žodyje „kirmėlė". Dar manoma, 
kad žirnius gerai sėti tokią 
savaitės dieną, kokią rudenį 
iškrito pirmasis sniegas; arba 
kokią dieną nuaidėjo pirmasis 
griaustinis. Tada tai pasėliai 
bus „laimūs" - gausiai užderės 
ir bus gerai suverdantys . 

Aukštaitijoje manoma, kad tur
gaus dieną pasėti žirniai uždera 
taip, kad jų derl iaus pilnai 
užtenka šeimynai, ir dar lieka 
pardavimui. Pradžioje savaitės 
pasėjus būna ankštingi. Kiek
vienais metais laikantis tos 
pačios savaitės dienos, rūšis 
neišsigimstanti, baltieji žirniai 
neišvirsta rudaisiais. O būna jų 
visokių: be paminėtųjų, dar ir 
rainieji, pilkieji, valakiški, cuk-
ravotieji. greičiukai, skubučiai 
irkt. 

Teisingai parinkti savaitės 
dieną sėjai - toli gražu dar ne 
viskas. Būtina ir į dangų pasi
žvalgyti, - kokie debesys, iš kur 
pučia vėjas, kokia mėnulio fazė. 
Pastebėta, kad šiaurės vėjui 
pučiant pasėti žirniai nekirmi
ja, tačiau ir ilgai nesuverda. 
Pietų vėjas esąs derlingesnis. 
Geras patarimas toks: pradėjus 
sėją, berti tris saujas žirnių į 
pietų pusę. Dangus sėjos metu 
turė tų būti „garbiniuotas, 
virkščiuotas" - nuvilnijęs debe
sų bangelėmis, panašiomis į 
virkščias. 

Daug ko reikia laikytis, kad 
žirniai būtų apsaugoti nuo kir-
mijimo. Darbą pradėti ankstų 
rytą, saulei netekėjus. Pusry
čiams suvalgyti jaučio pažandę 
arba kiaulės koją - joje daug 
kauliukų, tiek bus ir žirniukų 

ankštyse. Bet jei einant į lauką 
po kojomis pasipintų kiaulė, 
teks grįžti namo. Antraip visas 
darbas prapuls - atiteks kir
mėlėms. Nebent sėjėjas apsi
vilktų išvirkščiais kailiniais. 
Arba nubiržytų lauką su šiau
dais, likusiais nuo kiaulės svi-
linimo. Nuo kirminių gali gel
bėti ir sėklos pabarstymas pele
nais, bet tai reikia padaryti 
būtinai penktadienį. Sėjant nei 
sėjėjui, nei biržytoju negalima 
kramtyti žirnių, nes tada juos 
griauš ir kirmėlės. Taip pat tar
pusavyje nesikalbėti. Į sėtuvę 
pravartu įsidėti kiaušinį, tai ir 
žirniai užaugs stambesni. 

Labai derlius priklausęs ir 
nuo mėnulio. Kai jaunas stojas, 
žirnis taip nori dygti, kad, 
padėjus ant būgno, pašoksta 
aukštyn. Tačiau šioje fazėje 
pasėti labai žydi ir nemezga 
ankščių iki rudens. Geriau luk
terti trys dienos iki arba po jos -
ir ankščių daug, ir pilnutėlės 
Jeigu pasitaikytų kurioje rasti 

devynis žirnius, galima pokštų 
prikrėsti. Įmesi į vežimą, - tas 
važiuodamas apvirs; įmesi kam 
nors į lovą, - miegantis iškris. 
Čia jau dvelkteli tikėjimu ste
buklinga žirnių galia. Ir tikrai: 
sakmės pasakoja, kad žirniauti 
ant avilio skrendančios raga
nos, - žirnių žiedai suteikia 
joms aiškiaregystės gebėjimą. 
Žirniauti ateinanti gyvačių ka
ralienė, pasivertusi nirtulingu 
eržilu. Visą lauką nuniokiojan-
ti. Turbūt iš čia ir tikėjimas, 
kad į žirnių laukų iš ežero per 
ryto rasą iššliaužia pasimaitinti 
unguriai. Bereikia tas šliūžes 
pabarstyti smėliu, negalės su
grįžti ežeran. Įdomus ir toks 
paprotys: kai lekia bičių spie
čius, jį galima sustabdyti be
riant žirninius mil tus. 

Geras še imin inkas žirnių 
pasėdavo ir prie kelio, tegu 
pasiraško pakeleiviai . Nors 
patarlė apie varguolį sako: 
„Gyvena, kaip žirnis prie kelio -
kas eina, tas ir raško". O ką 
reiškia pasakymas: „Visą naktį 
žirnius srėbė"? - Nagi miego
damas knarkė... 

Svogūnų sodinimo taisyklės 
irgi gana sudėtingos. Svarbu, 
kad jie beaugdami nevirstų 
žyduoliais. Todėl negalima im
tis šio darbo, kai danguje ma
tosi abu šviesuoliai: saulei 
nenusileidus, jau pateka mė
nulis. Jo a tmaina turėtų būti 
dylanti. Ir nebus žyduoliai, per
pylus svogūnų sėklą pro rato 
stebulę. Pasodinus lysvę, jos 
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Moterų ir vyrų 
,, nesusikalbėjimai 

Neseniai lankydamasi Vil
niuje į Kosto Smorigino reži
suotą spektaklį bilietus pirkau 
dėl dviejų priežasčių: pirma -
norėjau pamatyti daugiau nei 
prieš dešimtmetį sukurtos Rob 
Becker „Caveman" pjesės , 
kurios pastatymas jau keletą 
metų su didžiausiu pasisekimu 
rodoma Amerikoje (ir ne tik), 
lietuvišką variantą, an t ra -
pažiūrėt i , ka ip buvusio kino 
teat ro patalpose įgyvendinta 
mano buvusi ,,9vajonė". Mat dar 
studijų metais, kai tik nueida
vau į šį kino teatrą, svajodavau, 
kad čia būtų galima įrengti 
klubą su kėdėmis ir staliukais, 
kur scenoje, kuri nežinia kodėl 
ten buvo įrengta, būtų galima 
rodyti spektaklius, o žiūrovai 
galėtų stebėti spektaklį ir iš 
balkono, kuris čia irgi buvo. 

Ir štai po tiekos metų - yra 
klubas, yra staliukai su kė
dėmis parteryje bei balkone, ir 
jame vaidinamas mano norimas 
pamatyt i spektaklis . Vienin
telis kas mane glumino, ta i 
klubo pavadinimas. Nors ir Vil
niaus mieste (Kalvarijų g. 85), 
bet - „ New York Club". Gal 
spektaklis anglų kalba? Bet aš 
iš Amerikos, - suprasiu. 

Perku bilietą vyrui, sau, 
draugei, ir laukiame dvi savai
tes, nes bilietų į šį spektaklį 
sunku gauti. 

Pagaliau mes jau prie „New 
York Club" durų. Vestibiulyje 
susigrūdimas, maža vietos. Pa
sikabiname paltus, mus prie 
durų pasi t inka mimas baltai 
dažytu veidu ir nuveda į mums 
skirtas vietas. Visos vietos už
imtos. Tarp staliukų vaikšto 
padavėjai, gali užsisakyti ne tik 
gėrimo bet ir pavalgyti. Per
smelkė mintis - „nieko gero 
nebus". 

Šviesos gęsta, spektaklis 
prasideda. 

JAV šis spektaklis jau 
dešimtmetis sutraukia gausybę 
žiūrovų, nors pati tema nei ori
ginali, nei tur in t i kažkokių 
filosofinių minčių. Bet matomai 
Rob Becker apčiuopė aktualią 
temą. Koks bus lietuvio reži
sieriaus Kosto Smorygino (ži
nomo aktoriaus ir dainų atli
kėjo) ir lietuvio aktoriaus Dai
niaus Kazlausko „Urvinis žmo
gus"? 

Režisieriaus Kosto Smory
gino ir aktor iaus Dainiaus 
Kazlausko duetas parode, kad 
net pramoginę pjesę galima 
padaryti įsimenančia, įdomia, 
pat raukiančia . Dainius Kaz
lausko vaidyboje jokio vulgaru
mo, paviršutiniškumo. Jo „urvi
nis žmogus", lietuviškame va
riante įgavęs Vidučio vardą, 
viso spektaklio metu įnirtingai 
ieško atsakymo, kodėl moterys 
visiškai nesupranta žvejojan
čių, prie televizoriaus sėdinčių 
ir į buitį nekreipiančių dėmesio 
vyrų, o vyrai stebisi, kodėl 
moterims kasdien reikia sakyti 
komplimentus, kodėl jos dėl 
mažiausios dulkelės kelia vyrui 
sceną. Atrodo banalus turinys. 

/ / 

bet Dainiaus Kazlausko vaidy
ba pribloškia publiką sąmoju, 
intriguojančiu nenuspėjamu
mu. Todėl įdėmiai seki istoriją 
apie vyrų ir moterų „nesusikal
bėjimą". Aktoriaus dėka banali 
istorija tampa dėmesį pritrau
kiančiu, intriguojančiu spektak
liu. 

D. Kazlauskas išvengia ko
miškų mimikų, pantomiminių 
juokelių, jo vaidinamas herojus 
kalbasi su publika, norėdamas 
išsiaiškinti jau nuo urvinio 
žmogaus laikų neišaiškinamus 
klausimus. Aktoriaus „urvinis" 
vis kitoks: tai azartiškas, tai 
t ikras tyrinėtojas, tai piktas 
pasakotojas, o kartais tik pap
rastas, gyvenimo patirtimi besi
dalijantis vyrukas. Anot teatro 
kritikės Šarūnės Trmkūnaites, 
„Dainius Kazlauskas, vaidin
damas Urvinį žmogų* atlieka 
ne tik tą užduotį, kuri nurodyta 
Becker pjesėje, t.y. įrodo ne tik 
tai, kad vyrai nėra „šikniai", 
bet ir tai, kad juoko teikiamas 
malonumas yra tiesiogiai pro
porcingas atsakingai teatro bei 
vaidybos savirefleksija" I„Kul
tūros barai" nr. 3, 2005 m.). 

Nėra lengva suderinti pra
moginio kalbėjimo intonacijų su 
profesiniu susikaupimu, bet 
aktoriui tai pavyko. Tai tikras 
monospektaklis, kurį galima 
būtų rodyti ne tik klubo, bet ir 
teatro scenoje. 

Taigi, jeigu būsite Vilniuje, 
siūlau apsilankyti ,.New York 
Club" ir pasižiūrėti spektaklį 
„Urvinis žmogus". Manau tik
rai liksite patenkinti, o jei ma
tėte spektaklį Amerikoje, galė
site įsitikinti, kad Lietuvoje 
dirba tikrai geri aktoriai. 

Baigusi rašyti straipsnį, 
internete radau žinutę, kad 
gegužės mėnesį Vidutį spektak
lyje „Urvinis žmogus" vaidins 
Kostas Smoryginas, o spektak
lio režisieriumi bus Dainius 
Kazlauskas. Kaip sako Kostas, 
jo „Vidutis bus visiškai kitoks 
negu Dainiaus". 

Laima Apanavičienė 

gale patar t ina įsmeigti šluotą, 
tai labai gerai augs laiškai. 
Arba nupjaustytus galus ir 
lukštus reiktų išpilti ant viešo 
kelio, kad visi perjuos važinėtų. 
Slaptai tai padarius, labai gerai 
uždera. J daržą šeimininkė 
turėtų išeiti su gera nuotaika, 
an t ra ip svogūnai užaugs 

„pikti". Svogūnų metas 
slyvoms žydint, bet prieš ievas 
ir šermukšnius. Ši naud'nga 
daržovė į mūsų kraštą bus atke
liavusi iš pietų, o ir pats žodis -
totoriškos kilmės. Todėl patar
lėse ir priežodžiuose svogūnas 
nėra dažnas, gal tik palinkint: 
„Kad tau Dievas duot sveikatą 
gražią ir svogūnų ežią". Kas 
kita žirnis, jo visur pilna: sako
ma: .Sutaria kaip žirniai ankš
tyje", „Kalba kaip žirnius 
beria", „Lenda kaip kiaulė į 
žirnius", „Nori žirnių - lipk ant 
girnų" Ir mįslėse: „Dviem žir
niais visą lauką apsėja. Kas? -
Akys"; .Pilnas rėtis baltų 
žirnių, vidury - kepalas. Kas? -
Žvaigždės ir mėnulis". 
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D R A U D I M O PASLAUGOS 
N A M Ų R E M O N T O IR STATYBINĖS PASLAUGOS LNOJAMASIS 

STATE FARM INSURANCE' 
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g> \ \ bes ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai Į 
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708-423-5900 i 
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INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
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Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai 

F R A N K Z A P O L I S 
3208 1/2 VVest 95th St., 

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

MBBiBBi 
HUTO, NRMHI, UERSLRS, 

SUEIKHTfl, GVUVBE 
Aukšto lygio , - l x T i 

aptarnavimas. A l I Ai A 
patikimas r T H . n . r i 

cTraudmąs G R I N K E V I Č I U S 
- atm^Sera I N S U R A N C E A G ENC Y 
374J PRAIRIE AVE. BROOKFIELO, IL 6051 J 
Ofisas: 708-485-7212 
Fax: 708-485-7273 
E-paštas: ag r inkew@ainfam.com 
24 vai. pranešti apie nelaimes 
nemokamu tel: 800-374-1111 

PASLAUGOS 

Šved i škas m a s a ž a s 
Atvykstu į n a m u s . 

Sunr ider na tūra lūs p r o d u k t a i 
( p i r m a i p a g a l b a i , o r g a n i z m ą valy
t i , v i t a m i n a i , k o s m e t i k a , k r e m a i ) . 

Viskas n a t ū r a l u ir sveika. 
Te l . 1 7 7 3 - 6 2 0 - 0 0 8 8 , R e g i n a . 

• ĮVARUS*** 

P A R D A V I M A S IR T A I S Y M A S 

MIGLINAS TV 
G E / R C A A T S T O V Y B Ė 

2346 W . 69th S t r e e t 
Te l . 773-776-1486 

PRIIMAME GYVENTI 
vyresn io a m ž i a u s ž m o n e s . 

G e r a p r iež iū ra , g e r a s mais tas , 
atskiras k a m b a r y s , jaukūs n a m a i , 
jauki a p l i n k a . T e l . : 7 0 8 - 3 0 1 - 0 4 6 5 

a r b a 7 0 8 - 4 1 5 - 7 0 9 0 

VILNIUS 2005 m 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

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

Fax. 718-423-3979 
E-mail: vyttours@earthiink.net 
Web site: www.vytistours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
Vilniaus Dienos, turistinė kelionė 2005 m. rugsėjo 8-19 d 
Skambinti Ritai 

Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280 
E-mail: pencylar@comcast.net 

Barakauskienė tei. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-mai!: rnamabar3@aol.com 

¥ 
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"75ww. autotradeusa. com 

*&mįgj=? 

PADLDAMl: SURASTI. NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET K U R I O JAV A U K C I O N O . 
PERSIUNČIAME A U T O M O B I L I U S IR D E T A L E S . 

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ ! 
Tel. 7 0 8 - 4 3 0 - 6 8 8 0 , 6 3 0 - 7 7 4 - 1 1 9 2 

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

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas — „catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

& * * ! & ) 

3 5 0 N. Clark , 
Ch icago , IL 6 0 6 1 0 

3 1 2 - 6 4 4 - 7 7 5 0 
pirm. - penkt 

nuo 
30 v r iki 5 3 0 v.p p 

6 0 8 W . R o o s e v e l t . 
C h i c a g o , IL 6 0 6 0 7 

3 1 2 - 9 5 7 - 1 9 9 4 
pi rm. - p e n k t . n u o 

6 :30 v.r. iki 5 3 0 v p.p. 
šešt. nuo 8 v r iki 2 v p p 

Remontuoju: 
|«namų pamatus, šalinu vandens pratefcėjtma 
•vandentiekį ir kanalizacija 
•elektros instaliacija; 
iKIoju plyteles ir parketą. Statau sauso 
Itinko pertvaras. Atlieku dažymo darbus. 
Dirbu kokybiškai ir nebrangiai, turiu 
[ilgametę patirtį. Tel. 3 1 2 - 3 6 3 - 7 9 8 7 

STASYS CONSTRUCTION 

AMBER CONSTRICTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

..siding". atliekami cemento. 
..plumbing" bei kiti namų 

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

Staliaus darbai, rūsių. \onių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; . .s idings". 

. .sofiits". . .decks". „gut ters ' .p lokšt i 
ir „sh ingle" Stogai; cementas . 

dažvmas . Turiu darbo draudimų. 
S . 'Bene t i s , tel . 630-241-1912 

N A M Ų INSPEKCIJOS ( A P Ž I Ū R A ) 

Hign Point 

"Provide Mold, Radon, 
VVater Tests 

*Sir>gie Home, Mufti Unit, 
Tovvnhome 
*24 hrs/7 days a VVeek 

Robertai Končiui Scheduing 
"State Licensed/lnsured 
•ASHI/BB8 Member 

K a l b a m e l ietuviškai! 
8 6 6 . 7 9 9 . 8 2 9 9 

w w w . H i g h P o i n t l n s p e c t i o n s . c o m 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Ctago , B. 60629 
=>rQKyDa, hsaiavirras, aptarnavimas 

— Licensed — Bonded— Insured 

7 7 3 - 7 7 8 - 4 0 0 7 
7 7 3 - 5 3 1 - 1 8 3 3 

nereikal ingus 
daiktus. 

statybines š iukšles , 
betoną, metalą. Perkraustome. 

Tel. 708.447.0812, 
708.275.1306, Sigitas 

AIways YVith Flovvers 
Naujovė — salonas Lemonte! | 

• Gėtės visom progom, gėlės i Lietuvą 
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultacijos - nemokamos) 
• Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnyčių, pokyliu salių ir stalų dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

L e m o n t , 1 1 2 0 S . S t a t e S t . ; T e l . 6 3 0 - 2 5 7 0 3 3 9 
J u s t i c e 8 0 1 5 W . 7 9 S t . ; T e l . 7 0 8 5 9 4 6 6 0 4 

Pristatome Čikagoje. įos apylinkėse, JAV. Lietuvoje ir visame pasaulyje. 

w w w . a l w a y s w i t h f l o w e r s . c o m 

P I G I A U S I A V I A - B I U E T A I \ L IETUVA IR E U R O P A 

1-800-775-SEND 
v#r*,. * i 1$ • • \ i {.*• * y r e » į o r p< t a n 

Kresnu rpttmmaB 
į bsvi; į OT8SE psesufa šals. 

Kiumni gaberkrs 
5*0Li*ii į visas p&s&jio šafe 

Air FreigM 

Drake 
Dkj 

lt Again! 

5 S.Prospect. Ciarendon 
HiUs. Illinois 60514 

Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 

630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas 
Pnes parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės i 

Drake Reaftor 

P r o - T e a m 

Bus.: 708-361-0800 
Vi i* M A 773*4-7820 
Kax: 708-361-9618 

E-mail: 
d. i .mayer @ wor ldne t a t t . ne t 

D A N A Š Č E R B A I T Ė M A Y E R 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste ar Driemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Audrius Mikulis o * * i 
TeL: 630-205-9262 - ^ 2 | 
•Pager 773-260-3404 aCtof**^ 
E-mail: amikulis@usa.com 
Įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas j — Wjfaz>> 
' Pardavimas .-jįjBTffT 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

GREIT P A R D U O D A 

m mm 
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 

SIŪLO DARBĄ 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanionėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900/ 

Skubiai reikalingi 
vainiotojai-perkraustytojai 

Skokie perkraustymo 
kompanijai. 

Tel. 847-^73-3309. 

DALIA'S įdarbinimo agentūra 
siūlo darbus prie senelių, 

vaikų ar valymuose. 
Tel. 708-924-1194 arba 

773-247-6129. 

; VVINDOVV VVASHERS/CUTTER CLEANERS 
Mušt have o w n car. M e n & 

: VVomen J-3 person teams. Mon-
Sat 7 a m - 5 p m , fui! t ime or part 

time. Make ŠlOO-i-per person, PA1D 
i DAILY. N o experience needed, will 
j train. Residential only/suburbs & 
; city. Come today & start tomorrovv 
Pnme T ime W i n d o w Cleaning, Inc. 

! 515 E. ColfRd *208 Arlingion Hts. 
(Arl ington Office Square) 

; 190 to Ari Hts.Rd, Nort to Coff, SE 
' comer. Across f rom Valli Produce. 

Ask for Wi!l. 

| LN-HOME CARE FOR ELDERLY. 
Come-go. live-in. Good pay. Mušt 
speak English. have vvork permit. 

dnvers license and car. 
Cal l Comfor t keepers 

847-215-8103. 

EXPERIENCED WAIT STAFF 
A p p l y in p e r s o n 

8 - 1 1 a m o r 2 - 5 p m . 

F A M I L Y P A L A C E R E S T A U R A N T 

4 7 5 1 N . H a r l e m A v . 

Ieškom auk lės M a n h a t t a n , N Y , 

pnžiūrėt i 2 vaikus: 4 m e t ų 

berniuką ir 1 m e t ų mergai tę . 

Gyventi šeimoje. Geros sąlygos. 

T e l . 9 1 7 - 4 4 3 - 8 3 6 0 , Algis. 

SIŪLO IŠNUOMOTI 

Išnuomojamas gražus 
2 mieg. butas 

Kedzie Ave./ 66 P! 
Tel. 708-656-6599 

\ V o o d r i d g e i š n u o m o j a m i 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.—S670-S710: 

2 mieg. — S770-S810. 
T e l . 6 3 0 - 9 1 0 - 0 6 4 4 . J a n ą . 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 
(67 & Vv'hippTe apyl.) 

S415 j mėn. (ir daugiau) + 
..securitv"'. 

Tel. 773-434-4543. 

K A U N E D A I N A V O S RA.J. 
i š n u o m o j a m a s 3-jų k a m b . 

m o d e r n i a i į r e n g t a s su a p s a u g a 
I I a u k š t e b u t a s . 

S k a m b i n t i San Frane isko 
415-759-6812. Rasa 

Kedzie & 72 St. 
fu rn i shed . h e a t e d 4 r o o m . 

2 bdr . a p t . . S565 p l ū s seeur i ty 

deposi t . Cal l 773-544-9018 

o r 63A-S53-0184 

S e k l y č i o j e r e i k a l i n g o s 
/irtuvės daroninkes 5 d per savaitę 47 -?; 

anglu k. nereikalinga: indu plovėja j w -
per savaitę - (38 vat) anglų k nereikalinga; 
padayėja_rytais 5 d per savaite (30 vai), 

reikalinga anglu kalba. 
Kreiptis i Rasa - 773-476-26SS, 

arba ateiti i Seklyčia 2711 W. 71 St. 

_ ^ 2 Accent 
Homef inders 

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

Voice MaU 708-233-3374 
F a s 708-423-9235 

P a g e r 312-707-6120 
Res . 708-423-0443 

ASTA T. MIKLNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

DRAUGAS 
.ITHUANIAN WO»lD-W!OC 0A I I * 

Kraustymosi paslaugos 

MOVING 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

0OVESKM 

DBVEStO? 

DĖMESIO! 

Neseniai atvykote, 
ieškote darbo a r b a t o . 

t a č a u skefctb įa&raštyje 
brangiai kainuoja? 

Ne bėda. 
DRAUGAS jūsų skelbimą 

išspausdins n e m o k a m a i . 
Tereikia paskambint i 

trf . 77J-S8S-9SOO 

ar užsukti Į D R A I K O 
adrninistrac^a adresu 

4545 W 6 5 S t 

Chicago, 8 . 6 0 6 2 9 . 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTLXaUFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu „lay-avvay" 
pianu. Atliekame visus foto 

laboratorijos darbus. 

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

nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.: 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

Tel. 
1 773 585 9500 

x> -žagais 
** .. '"-•c:-'sr,>?; - — -

IŠNfOMO.|AMAS 3 KAMB. NAMAS 
nerūkantiems Just ice. IL. 

Šeimininkas sumoka už dujas. 
Nėra skalbyklos. Kaina $600 per 
mėn. Reikalinga 1 mėn. įmoka. 

Tel. 708-458-3046. 

—fVAJRUS* 

Si. HERO!\IS PLEPĖKITE D A Z M U IR ILGIAI I!!! 

- \ \\\\ \< \\(w>\\ w < - TIK n .n f [.i i IFT1 :\ \ 
amerikiečių ryšių b-vė LITCOM st.1992 

REGISTRUOKITĖS LIETUVIŠK \l 708-386-0556 
Naudodami LITCOM remiate išeivijos lietuvišką /inuisklaidą. 
/ A i . » i r * i f* x-i ' * i f* - » / • » ' ff< f '• ' * * i ' * *' ' ' *» A; / / < -r r t . t r r r.*~ Į f f 

' Moteris ieško darbo su grįžimu namo. 
Gali prižiūrėti vaikus ar pagyvenusius 
žmones. Turi panrties ir rekomendacijas, 
vairuoja. Tel. 708-691-1906 

* Vyras ieško darbo (žalia korta). Siūlyti 
statybose, senelių ir ligonių priežiūroje, 
turi patirties Vairuoja automobilį. Tel. 
219-983-2760 

* Moteris eško darbo (žalia korta) su 
grįžimu namo. Siūlyti įvairius variantus. 
Vairuoja automobili Tel. 219-983-2730 

* Moteris gali pakeisti nuo gegužės 15d 
iki birželio 24 d Tel. 414-213-7191 arba 
773-732-1093, skambinti po 7 vai 
vakaro. 

* Moteris ieško (perka) darbo (nebran
giai) kas antrą savaitgalį nuo penkta 
dienie N sekmadienio lietuvių senelių ar 
vaikų priežiūroje Galiu dirbti darže ir 
sode Nuo birželio 1 d galėčiau prižiūrėti 
3-7 metų mergaitę savo namuose Tel 
708-359-9641. 

* Reikalinga moters pakeisti gegužės 
16, 17. 18 d.d. su grįžimu namo. Tel. 
773-474-1842 

* 42 m. moteris ieško bet koko darbe 
Žalia korta, automobilis minimali anglų 
kaba. rekomendacįos. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 773-627-4063 

" Reikalingi patyrę meistrai, vidaus 
apdailos darbams attiktiTet 312-804-
2921 

* Moteris ieško darbo su grįžimu namo 
Lemont ar aplinkiniuose rajonuose. Žaha 
korta, automobilis Siūlyti įvairus va
riantus Tel 630-863-0958 

* Reikalingas žmogus-sponsonus žaliai 
kortai gauti Reikalavimai-USA pilietis 
arba žalios korteles turėtojas, per pasku
tinius 3 metus butu deklaravęs mokes
čiams ne mažesnes kac 28.000 USD 
pajamas Už pagalba atsilyginsiu Tel 
773-671-7987 

* 40 metu gydytoja perka darbą senelių 
priežiūroje gegužės pabaigoje ar birželio 
pradžioje Čikagoje . Las Vegas ar San 
Diego Gera anglų kaba, rekomendaci
jos, vairuoja automobilį. Tel. 630-532-
9792. 

* Amerikos didžiausias Luxury automo
bilių salonas (Dovvners Grove) eške 
jaunų merginų pilnai ar nepilnai darbo 
dienai tik sezoniniam darbui Tel 630-
947-2807 

* Siūlomas darbas moteriai su gyve
nimu, prižiūrėti senyvo amžiaus vyrą. 
Reikalavimai: buitinė anglų kalba ir 
vairuoti automobilį Darbas šiaurinėje 
pusėje,netoli VVsoonsin sienos Geros 
darbo sąlygos Tel. 773-715-1307 

* Moteris ieško darbo žmonkj priežiūroje 
su grįžimu namo Shjtyti įvairius va
riantus Tel. 773-715-1307. 

* Reikalingas CDL vairuotojas toli
miems reisams Tel. 815-919-5374, 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. Reutecs, AP, iotertax, ITAR-TASS, BNS 

imtų agento^ pfaneSsmeus) 

EUROPA 

BRIUSELIS 
Naujuoju Pasaulio prekybos 

organizacijos (PPO) vadovu t aps 
prancūzas Pascal Lamy, pareiš
kė Briuselio diplomatiniai šalti
niai. Urugvajaus kilmės Carlos 
Perės del Castillo, vienintelis P. 
Lamy varžovas kovoje dėl šių 
pareigų, atšaukė savo kandida
tūrą. Ankstesnės kadencijos Eu
ropos Komisijoje (EK) P. Lamy 
ėjo prekybos komisaro pareigas. 

RYGA 
Latvijos konsti tucinis teis

mas pripažino, k a d mokymo 
tautinių mažumų mokyklose re
forma atitina pagrindinį šalies 
įstatymą. Mokymo tau t in ių ma
žumų mokyklose reforma prasi
dėjo Latvijoje dešimtojo dešimt
mečio viduryje — 1995 m. priė
mus švietimo įstatymo pata isas , 
pagal kurias, bent du mokomieji 
dalykai pagrindinėje mokykloje 
ir trys — vidurinėje mokykloje 
turi būti dėstomi latvių kalba. 
1998 m. priimtos švietimo įsta
tymo pataisos, ku r iomis re
miantis, nuo 2004 m. rugsėjo 1 
d. dešimtose klasėse dalykai tu
ri būti dėstomi tik latvių kalba. 
Teismas pripažino, kad moky
mas dviem kalbomis nepažei
džia asmens teisės į mokymą ir 
tautinių mažumų atstovų teisės 
išsaugoti savo tapatybę bei kul
tūrą. 

PRAHA 
Naujoji Čekijos centro kai

riųjų Vyriausybė laimėjo parla
mento balsavimą dėl pasitikėji
mo — taip baigėsi mėnes ius tru
kęs sąmyšis, tačiau l ikusi ne
tvirta koalicija t ikr iausia i ne
daug ką nuveiks iki ki tų metų 
rinkimų. Naujasis p remjeras 
Jiri Paroubek žadėjo užtikrint i , 
kad kitais metais biudžeto de
ficitas būtų mažesnis nei 4 proc. 
bendrojo vidaus produkto, ir su
mažinti pajamų mokestį mažas 
ir vidutines pajamas gaunan

tiems gyventojams. Kitas svar
bus Vyriausybės darbotvarkės 
klausimas bus ES konstitucija. 
Čekai da r nenusprendė , a r 
rengs referendumą dėl šios su
tarties, kuri turė tų palengvinti 
pernai iki 25 narių padidėjusios 
bendrijos veikimą. 

JAV 

SAN DIEGO 
JAV jūreivis, kurio atsisa

kymas t a rnau t i Irake tapo karo 
priešininkus suvienijusiu veiks
niu, buvo nuteis tas kurį laiką 
likti savo bazėje be teisės išeiti 
bei sunkiaisiais darbais, be to, 
jam buvo sumažintas atlygini
mas. Pablo Paredes, gruodžio 
mėnesį a ts isakęs laivu „Bon-
homme Richard" kar tu su 2,000 
jūrų pėstininkų išplaukti iš San 
Diego, buvo nuteis tas karo teis
me. Gynybos advokatas Jeremy 
Williams teigė, kad toks nuo
sprendis reiškia laisvos išraiš
kos kariuomenėje pergalę. „Tai 
yra didelis smūgis prokuro
rams, kurie prašė skirti devynis 
mėnesius kalinimo patalpoje", 
sakė j is . 

SOMERS 
Connect icut penktadienį 

įvykdyta mirties bausmė žudi
kui maniakui Michael Ross, ku
riam buvo suleista mirtino che
minių medžiagų mišinio. Tai 
pirmoji egzekucija liberalių pa
žiūrų New England po 45 metų 
pertraukos. M. Ross prisipažino 
9-ajame dešimtmetyje nužudęs 
aštuonias moteris. J is sakė, kad 
nepritaria mirties bausmei, ta
čiau norėjo, kad jo mirtis reikš
tų skausmo pabaigą aukų šei
moms, o pernai atsisakė visų li
kusių apeliacijų. 

Į RUSIJA | 

MASKVA 
Rusijos užsienio reikalų mi

nisterija Latvijos parlamento 

vienašališkai priimtoje ir Rusi
jos valdžiai adresuotoje deklara
cijoje įžvelgia teritorinių preten
zijų, pareiškė šios žinybos va
dovas Sergej Lavrov. Latvija ir 
Rusija dėl bendrą sieną nusta
tančios sutarties derasi dar nuo 
dešimtojo dešimtmečio vidurio. 
Latvijos deklaracijoje sakoma, 
kad 1920 m. Latvijos-Rusijos 
taikos sutartis vis dar galioja ir 
nustato tokias sienas su Rusija, 
kokios jos buvo prieš Antrąjį pa
saulinį karą. Rusija su tuo kate
goriškai nesutinka. 

AZIJA 

MIRĖ MUZIKAS 
VYTAUTAS RASTONIS 
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TAŠKENTAS 
Prie Izraelio ambasados Uz

bekistano sostinėje Taškente 
nušautas nežinomas asmuo. Vy
ras, kurio tapatybė nenustaty
ta, mėgino patekti į ambasados 
pastatą ir nevykdė apsauginin
ko, mėginusio jį sustabdyti, rei
kalavimų. Taip pat pranešta, 
kad eidamas ambasados pasta
to link vyras nešėsi kažkokius 
medinius daiktus, kuriuos ap
saugininkas palaikė sprogdini
mo įtaisu. Tinklalapio „ len-
t a . r u " duomenimis, tai — sutri
kusios psichikos etninis rusas, 
anksčiau atlikęs bausmę kalė
jime. Sprogimų prie užsienio 
ambasadų Taškente būta anks
čiau. 

ARTIMIEJI RYTAI 

TEHRAN 
Iranas gali atidėti kai kurių 

branduolinių veiklų atnaujini
mą, pranešė televizija, kai Di
džioji Britanija, Prancūzija ir 
Vokietija perspėjo musulmoniš
ką šalį, kad ją gali apskųsti 
Jungtinių Tautų (JT) Saugumo 
Tarybai. Tačiau Irano valdžios 
atstovai pažymėjo, kad tam tik
ros veiklos, susijusios su urano 
konversija, tikrai bus atnaujin
tos, bet jokios su tuo susijusios 
datos nenurodė. 

Pol i to logai priekaištauja Seimui dėl chaotiško darbo 
Atkel ta i š 1 ps l . 

Politologas pažymėjo, jog 
keturių partijų koalicija buvo 
suformuota r emian t i s Seimo 
rinkimuose i š re ikš ta r inkėjų 
nuomone, ir prisipažino ,,nieko 
geriau nesugalvojantis". ,,Kaip 
bedėliosi, tokia padėt is nelabai 
turi alternatyvų. Reikia laukti 
smarkesnių įvykių", teigė A. Lu-
košaitis. Anot jo. vienintelė gali
ma alternatyva — „vaivorykš
tės" koalicija, kurią, jei dabart i 
nė valdančioji dauguma dirbs 
taip pat „sėkmingai", tu rės ime 
progos išvysti. 

Politologo teigimu, dešimtys 
iš verslo atėjusių Seimo naujo
kų nulėmė, kad dabar t in iame 
parlamente dažniau kyla aš t rūs 
interesų konfliktai, prasižengia
ma su etikos ir moralės reikala
vimais. Nors nemažai interesų 
konfliktų buvo paviešinta ir iš
tirta, esą nemažai iki šiol dar 
neatskleisti, tačiau, pasak A. 
Lukošaičio. anksčiau a r vėliau 
turės iškilti į viešumą. 

Dažnai įstatymų i r moralės 
nuostatų reikalavimų neatit in
kanti par lamentarų veikla le
mia, kad Seimas išlieka ne it in 
palankiai visuomenės vertina
ma institucija, be to, stipriai 
trūkinėja tautos ir jai atstovau
jančio Seimo ryšiai . „Stabi l i 

profesionalių politikų bendruo
menė formuojasi sunkiai. Į Sei
mą vis dar ateina didelis kiekis 
atsitiktinių žmonių, kuriems at
stovavimas tautai , jos interesų 
gynimas svetimas", apgailesta
vo A. Lukošaitis. 

Jo žodžiais, politikai yra su
kūrę pernelyg daug prielaidų, 
todėl dabar jaučiasi galį toliau 
pažeidinėti etikos ir įstatymų 
reikalavimus. „Reikėtų aštres
nių replių, kad juos būtų galima 
tvirtai suimti. Postringavimai 
bei Etikos ir procedūrų komisi
jos grūmojimai kažin ar pakan
kamai rimta auklėjamoji prie
monė", abejojo pašnekovas. 

Politologas dabart inės ka
dencijos Seime pasigedo dides
nio dėmesio ES reikalams, visų 
pirma — Vyriausybės veiklos 
kontrolei, pozicijų derinimui na
cionaliniu lygmeniu. Tokio at
sainaus požiūrio pasekmės esą 
gali išryškėti tik po kelerių me
tų. 

Kauno technologijos univer
siteto Politikos ir viešojo admi
nistravimo instituto direktorius 
Algis Krupavičius pripažino, jog 
pirmas Seimo veiklos pusmetis 
nėra sėkmingas, visų pirma dėl 
pernelyg dažnų politinių skan
dalų. Tačiau įvairių normų nesi
laikymo ir sumaišties politolo

gas nesieja su naujais žmo
nėmis parlamente — ankstes
nių kadencijų Seimuose jų esą 
būdavo dar daugiau. 

A. Krupavičius nenorėjo su
tikti su nuomone, jog į skanda
lus dažniau įsivelia būtent poli
tikos naujokai, mat šiemet nere
tai suklupo net kai kurie Seimo 
senbuviai. „Verslo žmonės pri
pratę prie tikslių, aiškių, logiš
kų sprendimų, mažiau dėmesio 
skiria tuščiam kalbėjimui", poli
tikais tapusių verslininkų pri
valumus vardijo pašnekovas. 

Nors šios kadencijos Seime 
pastebimai išaugo posėdžių lan
komumas, parlamentas iki šiol 
esą nesugeba pateikti konkrečių 
ir visuomenei suprantama kal
ba išdėstytų savo veiklos ata
skaitų. Politologas įžvelgė ne
mažai ir darbo organizavimo 
problemų, pavyzdžiui, itin ilgai 
užtruko postų dalybos, dabar 
nuolat atidedamas Vyriausybės 
metinės veiklos ataskaitos pa
tvirtinimas. 

„Dabartinis Seimas ir Vy
riausybė yra trumpų distancijų 
bėgikai — jie sprendžia šios die
nos, klausimus. Nėra strategi
nio mąstymo, kas Lietuvai bus 
svarbu bent šios kadencijos me
tais. Tai sudaro chaotiško darbo 
įspūdį", teigė A. Krupavičius. 

Pradeda veikti Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos par lament inė 
asamblėja 

Atkelta iš 1 psl . 
tarpusavio santykiais. J ie pasi
džiaugė Lietuvos ir Lenkijos 
pirmaisiais narystės meta is ES. 

Mintis steigti t r išalę parla
mentų asamblėją buvo iškelta 
po to, kai Lietuvos ir Lenkijos 
valstybių vadovai sėkminga i 
tarpininkavo sprendžian t Uk
rainoje per prezidento r inkimus 
kilusią krizę. 

Lietuva šiuo metu tiek su 
Lenkija, tiek su Ukraina turi 
dvišales parlamentines asam
blėjas 

Luckas — Lietuvos valsty
bei istoriškai svarbus miestas. 
1429 m. Rytų ir Vidurio Eu
ropos valdovų suvažiavime Luc
ke Šventosios Romos imperijos 
imperatorius ir Vengrijos kara
lius Zigmantas Liuksemburgie

tis Lietuvos karaliumi karūnuo
ti pasiūlė tuometinį Lietuvos 
didįjį kunigaikštį Vytautą. 

Lucko suvažiavime dalyva
vo tuometinis Lenkijos karalius 
Jogaila, Maskvos. Tverės, Reza-
nės didieji kunigaikščiai. Nau-
gardo, Pskovo kunigaikščiai bei 
popiežiaus. Kryžiuočių ordino. 
Bizantijos imperatoriaus, Mol
dovos, Danijos ir pasiuntiniai 

VYRUI MIRUS 

Įausk, sesut, į audinį 
žiupsnelį meiles ir žiupsneli 

gailesčio. 
Vedybiniai žiedai tesupina 
saulingus spindulius ir 

liepsną 
su melsvom neužmirštuolėm. 

Įleisk, sesut, į kambarį 
ankstyvo ryto vėją ir 

paukščių čiulbesį. 
Nueik prie jūros, kur lyg 

balti žirgai 
link smėlio kranto šoka 
bangos 
su krykščiančiom žuvėdrom 

ant pečių. 
Tegul sutryps smėlynėje tą 

liūdesį 
ir gailestį ir vėl nuplaus 

tolyn. 

Paliesk, sesut, švelnia 
ranka 

ir liūdesį ir gailestį — lyg 
laiko jūroj, 

tada paleiski juos su vėju. 
Telieka viskas audiny ir 

paukščių čiulbesy, 
o širdyje — prisiminimai 
ir meilė amžina kaip jūra. 

Aldona 

Šiuos poezijos posmus pa
rašė Aldona Baužinskaitė-Kai-
rienė, skirdama juos savo sese
riai Eugenijai Rastonienei, daž
nai ramybę randančiai savo 
meniškuose audiniuose, bet 
dabar liūdinčiai dėl jos vyro 
mirties. 

Muzikas Vytautas Rastonis 
po ilgos ir sunkios ligos mirė 
2005 metų balandžio 16 d. 
Winter Springs, FL, sulaukęs 
85 m. amžiaus. Giliame nuliū
dime liko žmona Eugenija, sū
nus Stasys, dukros Rūta, 
Audra, Vilija ir Gailė, 14 anūkų, 
giminės ir draugai. Palaidotas 
buvo Providence, RI. Dangaus 
vartų kapinėse. 

Vytautas Rastonis-Rastap-
kevičius gimė Žaliosios bažnyt
kaimyje, Vilkaviškio apskr. 
1920.03.24. Dar vaikystėje labai 
buvo pamilęs muziką: būdamas 
11 metų jau grojo vietiniame 
orkestrėlyje smuiku ir trom-
pete. Studijas pradėjo Kauno 
muzikos konservatorijoje, kurią 
vokiečiai uždarė 1943 m. Ar
tėjant frontui. Vytautas kartu 
su šimtais lietuvių pasitraukė į 

Vokietiją, apsigyveno Hanau 
DP stovykloje ir vėl atsidėjo 
muzikai, kurį laiką studijuo
damas Darmstadt muzikos 
mokykloje bei grodamas fagotu 
Frankfurt simfoniniame orkes
tre. 

Hanau stovykloje Rastonis 
vedė Eugeniją Baužinskaitę, 
netrukus sulaukė sūnaus Stasio 
ir 1948 m. pabaigoje emigravo į 
JAV. Apsigyvenus Brooklyn 
mieste, jis tęsė muzikos studijas 
Manhattan muzikos mokykloje 
ir New York Filharmonijoje. 
Užbaigęs muzikos mokslus, 
Rastonis su šeima išvažiavo į 
Kansas City. MO, ir pradėjo 
groti vietos simfoniniame or
kestre kaip fagotistas. Po 6 
metų persikėlė į Providence, RI. 
kur kitus 20 metų grojo Rhode 
Island filharmonijos orkestre. 
Iš RI universiteto gavęs muzi
kos dėstytojo laipsnį, tapo 
vienos klasikinės gimnazijos 
muzikos vedėju, kartu dėsty
damas muziką ir kitose mokyk
lose bei dalyvaudamas vietos 
muzikiniame gyvenime. 

Nors ir išėjęs į pensiją, o 
Rastonių šeimai išsikėlus į 
Cape Cod, MA, Vytautas vis dar 
dažnai grodavo fagotu Cape Cod 
simfoniniame bei kituose orkes
truose. 

Savo gyvenime didžiausią 
dėmesį, meilę ir rūpestį skyrė 
savo šeimai, muzikai ir lietuvy
bei. Muzika nebuvo jam vienam 
— jis stengėsi jos grožį perduoti 
ir savo mokiniams, pasidalinti 
savo talentu. O lietuvybei jis 
taip pat skyrė daug laiko ir pas
tangų, ypač gyvenant Rytuose, 
prie Atlanto. Po komp. Juliaus 
Gaidelio mirties 1983 m. Ras
tonis kurį laiką vadovavo 
Brocktono lietuvių chorui, 
Providence mieste organizavo 
lietuvišką šeštadieninę mokyk
lą, išleido muziko K. Viktoro 
Banaičio „Lietuviškas idilijas", 
organizavo Lietuvos valstybi
niam simfoniniam orkestrui 
instrumentų parupinimo ir per
siuntimo pagalbą. 

Neįmanoma viską suminėti 
ką Vytautas Rastonis savo gy
venime yra nuveikęs. Tačiau jis 
išliks gyvas ne tik savo šeimai 
ar giminėms, bet ir daugelio 
artimųjų draugų prisimini
muose. 

J u o z a s Baužvs 

Gegužės 12 d. sukanka 20 metų nuo 
mielos žmonos, mamytės ir močiutės 

dr. Giedrės Šalčiūtės Sidrienės mirties. 

' ^ to f f l i ^y& f 
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a.a. Giedrė Sidrienė 
1922 balandžio 17-1985 gegužės 12 

Prašome artimųjų bei draugų ją prisiminti ir 
už ją pasimelsti. Jos šilta šypsena ir šviesus 

atminimas lydi mus kiekvieną dieną. 

Rimvydas Sidrys, Raimundas ir Inga Sidriai, 
Linas ir Rima Sidriai, Algis ir Debbee Sidriai, 
Daina ir Algis Urbaičiai, jonas ir Judy Sidriai, 

Laima ir Vainis Aleksai, Paulius ir Anne Sidriai, 
Rūta ir Tadas Kulbiai, ir 29 anūkai. 

PALOS — GAIDAS 
FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje tarp 
Čikagos ir Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. $outhwe$t Hwy. 
Palos Hllls, Illinois 

(708)974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

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

Tel. 1 800 994 7600 
w w w . pe lkusfunera lhomes.com 

GAIDAS DAIM1D 
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 icremation* patarnavimus. 

CERALD F. DA1MID — 
nepr ik lausomas d i rek to r ius 

4330 So. California A ve. Chicago, IL 60632 

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funerai Home's 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE 1N CHICAGO 
& ALL SUBURBS 

:iu LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTi 
SĄJUNGA 

Tur i la ido tuv ių patalpas visose Čikagos miesto 
apyl inkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai . 

Vytautas Rastoms 

Remkite ir platinkite katalikiška 
I H ; vi c- * H 

THE L I T H U A N I A N V V O R l D W t O f O A U V 

spaudą 

http://ta.ru
http://pelkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE JL^JL t 

GEGUŽĖS 14 D., 7 V.V. JAUNIMO 
centre, Čikagoje vyks muzi
kinės satyros ir humoro grupės 
„Ša" pasirodymas, pavadintas 
„Visur gerai, kol mūsų nėra". 
Visas pelnas bus skiriamas 
..Nusivylusių, piktų ir amžinai 
nepatenkintų asmenų" reabili
tacijos centro įkūrimui. Bilietus 
dar galima įsigyti „Lietuvėlėje", 
Lithuanian Plaza&Deli ir kavi
nėje „Bravo". Kviečiame į tikrai 
linksmą ir nuotaikingą vaka
rėlį. Nepasigailėsite! 

GEGUŽĖS 20 D., 7:30 V.V. 
Čiurlionio meno galerijoje, Jau
nimo centre, Čikagoje vyks 
Vilniaus Nacionalinės M. K. 
Čiurlionio menų mokyklos dai
lės skyriaus mokinių parodos 
atidarymas. Parodoje bus rodo
mi piešimo, grafikos ir tapybos 
darbai. Dalyvaus NČMM moky
toja-metodininkė Rima Karpa-
vičienė. Į parodą taip pat kvie
čiami atvykti buvę Čiurlionį ūkai. 

GEGUŽĖS 15 D., SEKMADIENĮ, 
12 v.p.p. Saulių namuose, 2417 
W. 43 gatvė, Vytauto Didžiojo 
Šaulių rinktinė ruošia gegu
žinę. Vyks šokiai, įvairus mais
tas, baras, loterija. Kviečiame 
visus šią Sekminių popietę 
pasilinksminti. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ VENEZUELOS 
draugijos pusmetinis susirinki
mas įvyks gegužės 19 d., ketvir
tadienį, 1 v.p.p. Šaulių namuo
se: 2417 W. 43 gatvė, Čikagoje. 
Kviečiame visus narius daly
vauti. 

„ATVIRO ŽODŽIO" FORUMAS 
bus antradienį, gegužės 17 d., 7 
v.v. Pasaulio lietuvių centro 
Bočių menėje, Lemont. Iš Lie
tuvos atvykusi Odeta Tarvy
dienė kalbės apie įvaikinimo 
galimybes ir taisykles Lietu
voje. „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, visus maloniai 
kviečia \ informacinę vakaronę. 

PLC RENGINIŲ KOMITETAS 
visus kviečia į koldūnų pietus, 
kurie vyks Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje, gegužės 
15 d., po Fausto Strolios pager
bimo koncerto. Dėl rezervacijų 
skambinti Aldonai Palekienei. 
tel. 708-448-7436. 

MALONIAI KVIEČIAME VISUS 
dalyvauti Mišių aukoje Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje, ge
gužės 15 d., sekmadienį, 12:15 
v.p.p., kuriose klebonas kun. 
Anthony Markus minės kuni
gystės 25-metį. Gegužės 22 d. 
po 9 v.r., 10:30 v.r. ir 12:15 
v.p.p. Mišių, mokyklos kolekty
vas visus kviečia vaišėms į pa
rapijos salę, pagerbiant klebo
ną Anthony jo kunigystes 25-etyje. 

FAUSTO STROLIOS MUZIKINES 
kūrybos koncerto, vyksiančio 
gegužes 15 d., pirmoji dalis pra
sidės 11 v.r. šv. Mišiomis Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčioje. Visos misijos choro 
giedamos šv. Mišių dalys bus 
komp. Fausto Strolios kūrybos. 
Antroje dalyje, 12:30 v.p.p. -
koncertas Pasaulio lietuvių cen
t r e , Lemont, Lietuvių fondo 
salėje. Koncertas prasidės kon-
ta t a „Suledėjusiomis lūpomis" 
ir salės durys bus uždarytos tol, 
kol kontata nesibaigs. Prašome 
nevėluoti į renginį ir dalyvauti 
šiame ypatingame koncetre. 

GEGUŽĖS 21 D., ŠEŠTADIENI, 6 
V.V. Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje, 
Brighton Park vyks šventė, 
skir ta Lietuvos penkiolikos 
metų nepriklausomybės jubi
liejui, vienerių metų įstojimo į 
NATO ir Europos Sąjungą su
kakčiai. Šventėje dalyvaus Lie
tuvos ambasadorius Vygaudas 
Ušackas. 6 v.v. - kokteiliai, 6:30 
v.v. - vakarienė, 7:30 v.v. - pro
grama, kurią atliks Algimantas 
Barniškis, veiks baras, šokiai. 
Parapijos adresas: 2745 West 
44 gatvė, Čikaga. Bilietus už
sisakykite pas Eveliną Ože-
lienę, tel. 773-254-7553, arba 
Salomėją Daulienę, tel. 773-
847-4855. Šventę rengia JAV 
LB Brighton Park apylinkės 
valdyba ir Lietuvos vyčių 36-oji 
kuopa. 

ČIKAGOS SKYRIAUS RAMOVĖNŲ 
susirinkimas įvyks gegužės 22 
d., sekmadienį, 12 v.p.p. Jauni
mo centre. Visi skyriaus nariai 
kviečiami susirinkime dalyvauti. 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIO 
„Grandis" metinis koncertas su 
kapela „Sodžius" vyks Jaunimo 
centro didžiojoje salėje, sekma
dienį, gegužės 22 d. Pradžia 3 
v.p.p. Po koncerto pasivaišin
sime, pasidžiaugsime jaunųjų ir 
vyresniųjų šokėjų gabumais ir 
tada kviesime apsilankiusią 
publiką įsijungti į folklorinius 
šokius, kuriuos praves „Gran
dies" mokytojai. Tai 46-ųjų 
..Grandies" veiklos metų pabai
gos šventė, kurią gražiai pra
tur t ins ..Sodžiaus" kapela . 
Bilietus galima įsigyti iš anks
to. Skambinant Onutei Smilgie-
nei, tel. 708-226-9482. 

VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ CENTRE 
..Seklyčioje" gegužės 18 d. 2 vai. 
p.p. trečiadienio popietės pro
gramoje kalbės First Personai 
banko vyriausia viceprezidentė 
Rūta Staniulienė. Žinios ir 
patarimai finansų re ikala is , 
nuosavybės pirkimai ir pardavi
mai. Atvykite ir įsigykite dau
giau žinių. Visi kviečiami. 

L SKELBIMAI 
• „ L i e t u v o s N a š l a i č i u 

g l o b o s " komitetas gavo šias 
aukas paremti našlaičius: 
$9,150 — St. Joseph Church 
<Msgr. Peter P. Modus), Scran-
ton. PA. $1,000 — Ehzabeth 
Chappell, Grayslake, IL. $400 

M F Jablonskis, VVestches-
ter, IL $300 — Algimantas 
Svilas, Cotuit. MA: Albert P. 
Mikutis. Jr. (Capt. USAF iRet]), 
Philadelphia, PA; Tauras Club 
Edvvard Tamošaitis, ižd.), 

Scranton, PA $200 — Vytau
tas ir Jolyta Suduikis, La-
fayette, CO. $175 — Andrea ir 
•John Weaver, Brooklyn, MI. 
$150 — Vida M. Tumasonis, 
St. PeU: Beach, FL; dr. A. L. 
Čepulis. Willoughby Hills, OH: 
Lithuanian American Commu-
nity, IncAVaterbury Branch 
•Antanas Pauliulis, ižd.), Wa-
terbury.CT; Sigute K Mikrut. 
Lake Rluff. IL, Victor Stepa-
lovitch, Philadelphia, PA„ 
Daughters of Lithuania. Chica-
go. IL; Nijole ir Alfredas Crba, 
Chicago, I L, Gražina O Her-

zog, Rolling Hills, Estates, CA; 
John ir Ona Daugirdas, Hins-
dale, IL; Leonas Maskaiiunas, 
Palos Heights, IL; Petronėlė 
Staniškis, Baltimore, MD; Glo-
ria ir Patrick O'Brien, West-
wood. N J $100 — Dorothy E. 
Dumb, Far Rockavvay, NY. 

Zi tos Š i r k i e n ė s gimimo 
dienos proga, našlaičių išlaiky
mui atsiuntė šias aukas. $175 
— (vienas čekis visų išvardintų 
vardų): V. Girdvainienė, V. 
Masauskiene, J. ir V. Mikunai. 
Rima Soli, S. ir J. Užupiai, Pa
los Heights, IL $100 — Laima 
ir Algirdas Stopaičiai. Arling-
ton Heights, IL. 

A. a. t ėve l io a t m i n i m u i , 
Marija K. Crandall. su vyru dr. 
Robert Crandall. aukojo $100 
Lietuvos našlaičių išlaikymui. 

Geraširdžiams aukotojams 
komiteto nariai našlaičių var
du, tariam nuoširdų ačiū. Lietu 
vos Našlaičių globos komitetas, 
2711 W. 71st Street. Chicago. 
IL 60629,tel. 773-476-2655. 
FederalTax I I ) #36 4124191. 

DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd STREET 

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

DRAUGO FONDUI REIKIA 
DAUG RANKŲ 

„Daug rankų didžią naštą 
pakelia" - sako lietuviškas 
priežodis. Daug rankų dalyvavo 
Lietuvių fondo statyboje, daug 
rankų iki šiol s tatė ir stato 
Draugo fondą. 

Natūralu, kad Draugo fondo 
nariai ir rėmėjai yra dienraščio 
„Draugo" prenumeratoriai bei 
skaitytojai, kurių lėšomis su
telktas iki šiol 1,255,000 dolerių 
kapitalas. Iš šio kapitalo inves
tavimų uždarbio ir, jam suma
žėjus, buvo išmokėta kapitalo 
dalis — iki šiol 777,217.00 
dolerių „Draugo" leidybos para
mai. Fondo operacinėms 13 
metų išlaidoms buvo išmokėta 
81,831 doleriai, arba 7 procen
tai nuo pajamų. 

Šių metų pavasario vajui 
2005.03.10 buvo išsiųstas 3,531 
laiškas „Draugo" prenumerato
riams JAV, 130 laiškų Kanado
je ir apie 60 laiškų lietuviškoms 
organizacijoms bei JAV LB 
apylinkėms. Siųsta iš viso 3,721 
laiškas pagal „Draugo" prenu

meratorių ir organizacijų są
rašus. 

Iki šiol atsiliepė 208 pava
sario vajaus dalyviai, su bendra 
15,695 dolerių suma. Atsiliepė 
iki šiol tik 6 nuošimčiai nuo 
siųstų laiškų. Kur yra visi kiti 
„Draugo" skaitytojai? 

Draugo fondas iš viso turi 
2,220 narių ir rėmėjų. Į pava
sario vajų iki šiol atsiliepė tik 
208. O kur visi kiti Draugo 
fondo nariai ir rėmėjai? Ar likę 
2,012 fondo narių ir rėmėjų dar 
atsilieps iki pavasario vajaus 
galo birželio 30 dieną? Draugo 
fondas jų labai laukia. 

Labai kviečiame atsiliepti 
visus, bent su 10-20 dolerių. 

Draugo fondo vajaus naštai 
pakelti reikia visų fondo narių 
ir rėmėjų, bei visų „Draugo" 
skaitytojų rankų. 

Draugo fondas labai dė
kingas tiems 208, jau atsilie
pusiems į pavasario vajų. Bū
sime dėkingi visiems, kurie dar 
atsilieps. 

NAUJI PAVASARIO VAJAUS ĮNAŠAI 
Su 200 do le r iu : 
Union Pier lietuvių draugi

ja, g a r b ė s n a r i a i , iš viso 1,800 
dol., New Buffalo. MI. 

Su 100 doler ių : 
Viktorija Karaitienė, gar 

bės n a r ė . iš viso 3,000 dol., 
Union Pier, MI. 

Kazys ir Teresė Kazlauskai, 
g a r b ė s n a r i a i , iš viso 1,800 
dol., Gurnee, IL. 

Gediminas ir Sigita Dama-
šiai, g a r b ė s n a r i a i , iš viso 
1,105 dol., Libertyville, IL. 

Ričardas ir Laima Ringiai, 
iš viso 700 dol.. Glendale, CA. 

Su 50 do le r iu : 
Juozas Briedis, ga rbės na

rys , iš viso 1,050 dol., Chicago, 
IL. 

Bronius Andriukaitis, J r . 
g a r b ė s n a r y s , iš viso 1,325 
dol., Forest Park. IL. 

Zenonas ir Stasė Obelėniai, 
iš viso 700 dol.. Russell, OH. 

Marija Noreika, iš viso 500 
dol., Putnam, CT. 

Kun. Rapolas Krasauskas, 
iš viso 660 dol., Putnam, CT. 

Juozas Kirstukas, iš viso 
310 dol., Baltimore, MD. 

Viktorija Zakarienė, iš viso 
400 dol., Santa Barbara. CA. 

Emilija Pakštienė, iš viso 
400 dol., Chicago, IL. 

Dr. Audris ir Elena Aglins
kai, iš viso 50 dol., Keneoha. 
Hawaii. 

Su 30 doleriu: 
Gintarė Ivaškienė, iš viso 

65 dol. Monroe. CT. 
Su 25-20 dolerių: 
Dr. Antanas Musteikis, iš 

viso 150 dol., Olympia, WA. 
Mykolas ir Danguolė Bane-

vičiai, iš viso 280 dol., West 
Hartford, CT. 

Visiems nuoširdžiai dėko
jame. 

Fondo ižd in inkas 

SKELBIMAI 
Advoka ta s 
J o n a s Giba i t i s 
Civilinės ir 
kriminalines bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 
Tel. 708-237-0488 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Advokatas 
Vytenis L ie tuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago. IL 60629 

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

TeL 630-257-0200. Lemont IL 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL60803 
Galimog konsultacinis šeštadienia i s 

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

6436 S.Pulaski Rd., Chicago. IL 
60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas Raštines Čikagoje ir 

Woodrid(»e. 
Te l . 877-Gyne jas a r b a 

877-496-3527 

IMIGRACINĖS TEISES 
SPECIALISTAS 

HONG&ASSOCIATES 
Tel.773-588-6215 

3806 West Lawrence. Čikagoje 
Kalbame lietuviškai 

•PIGIAUSIA — NE 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž
nai nesuveikia. Paskutinės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai tai 
prastas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Protingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. J Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
et., o JAV — 4,9 et. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotine 
gaunate su savo vietine 
sąskaita Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio! Jkainis galioja tik 
naujiems klientams' 

• Kara l i auč iaus k r a š t o 
l i e tuv i škų mokyk lų p a r a 
mai per Mažosios Lietuvos lie
tuvių draugiją Čikagoje aukojo: 
§200 Arvidas J. Trumpjonas. 
$100 Adolfas Brinkis, Elena 
Krasauskas, Juozas Kungys, 
Petras Pagojus, Audre Veitas. 
$50 George Sved, dr. Daina 
Variakojis. $25 Edmundas ir 
Erika Brooks, Algirdas Čepė
nas, Halina Dilys, Gražina 
Kenter. $20 Ramūnas Brakas, 
Jonas Gudėnas, Vytautas Mu-
sonis. $5 Viktoras Motušis. 
Dėkojame visiems rėmėjams. 
„Karal iaučiaus k ra š to l ietu
vybei", 1394 Middleburg Ct., 
Napervil le , IL 60540-7011. 

ČIURLIONIUKAI iš VILNIAUS - ČIKAGOS 
ČURLIONIO GALERIJOJE 

Koks mažas darosi pasau
lis. Dar prieš dešimt metų 
nedaugelis galėjo pagalvot i , 
kad Vilniaus Nacionalinės M. 
K. Čiurlionio menų mokyklos 
mokiniai mokysis JAV meno 
mokyklose, kolegijose, univer
sitetuose. Šiandien vis dažniau 
ir dažniau skaitome spaudoje, 
sužinome iš pažįstamų, draugų, 
kad mokiniai iš Lietuvos studi
juoja, gilina savo žinias JAV 
mokyklose. Dažniausiai mus 
pasiekia žinios apie muzikos 
specialybės studentus, sporti
ninkus, bet pasigirsta ir apie 
kitas specialybes studijuojan
čius jaunuolius. J a u n i m a s ne 
tik mokosi, jie yra savotiški 
Lietuvos ambasadoriai, garsiną 
savo tėvynę Lietuvą. 

Vienas iš tokių Lietuvą 
garsinančių pavyzdžių buvo ir 
netoli Travercity, MI, Interlo-
chen menų akademijoje (Inter-
lochen Arts Academy) vykusi 
Vilniaus Nacionalinės M. K. 
Čiurlionio menų mokyklos 
mokinių dailės darbų paroda, 
kuri susilaukė gražių atsilie
pimų vietinėje spaudoje. Nors 
menų gimnazijos mokiniai yra 
daug dalyvavę įvairiose paro
dose ir konkursuose Lenkijoje, 
Čekijoje, Kinijoje, Japonijoje, 
kuriose yra laimėję ne vieną 
prizą, bet jų darbų paroda 
Amerikoje buvo suorganizuota 
pirmą kartą. 

Interlochen Arts Academy 
kaip ir Vilniaus mokykloje mo
koma įvairių menų: dai lės , 
muzikos, baleto, teatro, foto
grafijos ir t.t. Kaip į šią, toli nuo 
Lietuvos esančią, mokyklą at
keliavo paroda? Pasirodo pra
džią dviejų mokyklų draugystei 
davė keletas buvusių čiurlio-
niukų. Vedami smalsumo, jie po 
vienuolikos klasių atvyko porai 
mėnesių į šios akademijos orga
nizuojamą vasaros stovyklą. 
Stovyklos oganizatoriai gerai 
įvertino mokinių iš Lietuvos 
muzikinį pasiruošimą ir pa
siūlė tęsti studijas JAV. Taip 
užsimezgė pažintis, kur i ne tik 
tęsiasi, bet įgauna vis kitokių 
bendravimų formų. Šiuo metu 
šią mokyklą baigia pirmoji 
dailininkė iš Vilniaus Indrė 
Karpavičiūtė. Indrės iniciaty
va, padedant josios tėveliams. 
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ir buvo suorganizuota ši paroda. 
O tuo tarpu į Vilnių iškeliavo 
Interlochen Arts Academy 
mokinių darbai, kurie šių metų 
balandžio 20-30 dienomis buvo 
eksponuojami mokyklos „Mū
zos" galerijoje. 

Kaip teigia parodai darbus 
atvežusi Nacionalinės Čiurlio
nio menų mokyklos dailės sky
riaus mokytoja - metodininkė 
Rima Karpavičienė. „čiurlio
niukai su mūsų mokykloje įgy
tomis žiniomis gali stoti į bet 
kurią pasaulio universitetinio 
lygio meno mokyklą, o į kai 
kurias - pagal pasiruošimo spe
cialybei lygį - iškart į antrą 
kursą". 

Apie veikusią Michigan val
stijoje parodą sužinojau iš 
Alvido Pakarklio. Susiskam

binome su Rima Karpavičienė ir 
nutarėme parodą perkelti į 
Čiurlionio galeriją Jaunimo 
centre, juolab, kad ir galerijos 
vardas įpareigoja. 

Kviečiame visus meno ger
bėjus ir ištikimuosius parodų 
lankytojus atvykti į Vilniaus 
Nacionalinės M. K. Čiurlionio 
menų mokyklos dailės skyriaus 
mokinių parodos atidarymą. 
Parodoje bus rodomi piešimo, 
grafikos ir tapybos darbai . 
Parodos atidarymas gegužės 20 
d. 7:30 v.v. Atidaryme dalyvaus 
NČMM mokytoja - metodininkė 
Rima Karpavičienė. Kviečiame 
atvykti ir buvusius čiurlio-
niukus. kurių, mūsų žiniomis, 
Čikagoje tikrai yra. Tad iki ma
lonaus susitikimo. 

Laima A p a n a v i č i e n ė 

Kįy&į: 

Nuotraukos iš NČMM parodos Interlochen menu akademijoje. 

S K I I B IMAI 

SKELBIMU 
SKYRIAUS 

TEL 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

• „ S a u l u t ė " . Lietuvos 
vaikų globos būrelis dėkoja už 
aukas padėti vargingai gyve
nantiems vaikams bei studen
tams Lietuvoje. Aukojo: Cecilia 
M. Žitkus $800 berniuko para
mai trims metams, Richard ir 
Jeanne Potokar šeima $50 a.a. 
Mečio Jakubcevičiaus Javo at
minimui. Labai ačiū. „Sau 
lu t ė" (Suni ight O r p h a n Aid 
4 ! % F r c c h a u f SI . . L e m o n t . I I . 
<ini:><». ;<•!. fi.'U'i 2 i:\-~2~T-,. 
TAX II) » : i 6 - 3 n o : m 9 . 

• D Ė M E S I O ! V I D E O 
A P A R A T U S A V I N I N K A I ! 
Norėdami t ikrai kokybiškai 
i švers t i video į r a šus iš; 
Lietuvoje naudojamos PALi 
s i s t emos į amerikiet iškąjąi 
NTSC ir atvirkščiai , kreip-i 
kitės į INTER-VIDEO 3633 
S. Arr-h.-r A\ .-.. ( h., ;>^>. IT. 
6***)fi. T»-L 77:-i-927-f***i. 

S a \ P - ' •-»•- fW-r-~:f>i^v. 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesi 
jniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipki-
itės \ Mutual Federal Sa-
vings, 2212 West Cermak 
ttmmi. Tel. (773) 847-7747 

Prenumeruokime ir skaitykime 
„DRAUGĄ ! 

file://i:/-~2~T-

