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Kremlius nori sužlugdyti „Mažeikiu naftos" sandėrį 

„Jukos" susivienijimo prezidentas Steven Theed. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, kovo 31d . (BNS)— Ru- žeikių naftos" akcijų pardavimą. Ru
sijos specialiosioms tarnyboms sai bandys paveikti ir Olandijos teis-
Kremlius yra pavedęs žūtbūt su- mą, penktadienį rašo „Lietuvos ry-
žlugdyti „Jukos" planuojamą „Ma- tas". 

Rusijos valdžia siekia susigrą
žinti lėšas, kurias „Jukos" yra sko
lingas Rusijos biudžetui už neva ne
sumokėtus mokesčius. 

Pasak dienraščio, Rusijos val
džia dėl buvusio „Jukos" vadovo Mi-
chail Chodorkovskij politinių ambi
cijų jau baigia sužlugdyti susivieniji
mą, o jos vadovas įkištas į kalėjimą. 

Tuo tarpu Lietuvos Vyriausybė 
norėtų iš „Jukos" išpirktą 53.7 proc. 
„Mažeikių naftos" akcijų paketą vė
liau parduoti Kazachstano įmonei 
„Kazmunaigaz". 

Ketvirtadienį atmosfera Vil
niuje, anot dienraščio, buvo įkaitusi 
iki raudonumo. 

Anksti ryte premjeras Algirdas 
Brazauskas pranešė, kad „Jukos" 
sureagavo į griežtą Vyriausybės po
ziciją ir į Lietuvą atvyks susivieniji
mo vadovas. Vyriausybės vadovas 
vylėsi, kad šią savaitę ar kitos pra
džioje su „Jukos" bus pasirašytos 
sutartys dėl akcijų išpirkimo. 

Ryte konservatorių vadovas An-

Bažnyčia 
užstojo 

menotyrininkę 
Vilnius, kovo 31 d. (BNS) — 

Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierar-
chai bei Vaiko teisių apsaugos kon
trolierė užstojo menotyrininkę, už
draudusią viešai eksponuoti homo
seksualių šeimų fotografijas ir už tai 
įspėtą. 

Kardinolas Audrys Juozas Bač-
kis Vyskupų konferencijos Šeimos 
reikalų tarybos vardu kreipėsi į Sei
mo Žmogaus teisių komitetą bei Šei
mos ir vaiko reikalų komisiją dėl Ly
gių galimybių kontrolierės Aušrinės 
Burneikienės sprendimo pareikšti 
įspėjimą Juodkrantės parodų namų 
kuratorei Kristinai Danilevičienei. 

„Kontrolierė daro išvadą, esą 
gėjų ar lesbiečių vaizdavimas neįvy
kusios parodos fotografijose nebūtų 
padaręs žalingo poveikio nepilna
mečiams, tačiau vertinti tokį poveikį 
nėra Lygių galimybių kontrolieriaus 
kompetencija", — cituojamas kardi
nolas Vyskupų konferencijos prane
šime spaudai. 

Kreipimesi minima, jog parodos 
kuratorė K. Danilevičienė, remda
masi krikščioniškos dorovės princi
pais, turėjo teisę priimti sprendimą 
neleisti rengti parodos bei taikyti 
kultūros įstaigos projektams etinius 
kriterijus. 

Vaiko teisių apsaugos kontro
lierė Rimantė Šalaševičiūtė sake. 
kad šioje situacijoje kompromisas iš 
esmės neįmanomas, mat susiduria
ma su skirtingais teisės aktais. 

„Remiantis įs tatymu, kuriuo 
vadovavosi Nukelta į 6 psl. 

Kultūros minist ru i teks aiškintis 
dėl žmonos kelionių 

Vilnius, kovo 31 d. (BNS) — 
Žmonos užsienio keliones valdiškais 
pinigais apmokantis kultūros minis
tras Vladimiras Prudnikovas turės 
dėl savo veiksmų aiškintis Vyriau
siajai tarnybinės etikos komisijai 
(VTEK). 

„Galbūt ministras pats išsklai
dys kilusias abejones dėl savo žmo
nos kelionių į užsienį. Bet atrodo, 
kad teks ir mums tais dalykais pasi
domėti", — sakė komisijos vadovė 
Jolanta Petkevičienė. 

Kaip rašo dienraštis, VTEK do
mėsis, kodėl už V. Prudnikovo žmo
nos pianistės Nijolės Ralytės užsie

nio keliones bei pragyvenimą moka 
Kultūros ministerija. 

N. Ralytė patvirtino, jog už ke
lionę į Romą Vasario 16-osios proga, 
kur ji Lietuvos ambasados surengta
me koncerte akompanavo dviem bu
vusiems savo vyro mokiniams, su
mokėjo ministerija. 

Ta pačia proga ji buvo išvykusi ir 
į Taliną, kur akompanavo savo duk
teriai Ievai Prudnikovaitei. Čia dai
navo ir V. Prudnikovas. 

Kas ir pagal kokius kriterijus at
renka menininkus, kurie pristato 
Lietuvos kultūrą užsienyje, ministe
rijoje niekas negalėjo atsakyti. 

Leonidas Donskis 
Eltos nuotr 

Vilnius, kovo 31 d. (BNS) — 
Seimo liberalai užstoja į Kauno Vy
tauto Didžiojo universiteto (VDU) 
rektoriaus Vytauto Kaminsko nema-

drius Kubilius pareiškė, kad jeigu 
„Mažeikių nafta" a ts idurs Rusijos 
susivienijimo „Rosneft" rankose, 
premjeras turės prisiimti visą atsa
komybę ir atsistatydinti . 

Netrukus pareiškimą dėl ben
drovės „Mažeikių nafta" išplatino ir 
Darbo partija. J a m e partijos vado
vas Viktoras Uspaskichas paragino 
nacionalizuoti įmonę. 

Po pietų Seime premjeras A. 
Brazauskas kalbėjo nieko gero neža
dančiu tonu. N u k e l t a į 6 psl. 

L. Donskis pateko Į universiteto 
vadovų nemalonę 

lonę už kritiką patekusį profesorių 
filosofą Leonidą Donskį. 

Opozicinės Seimo liberalų frak
cijos nariai smerkia VDU vadovo 
spaudimą profesoriui L. Donskiui 
.trauktis iš užimamų Politikos moks
lų ir diplomatijos instituto direkto
riaus pareigų. 

„Profesorius žengė ryžtingą 
žingsnį, atvirai įvardydamas univer
sitete klestinčias blogybes, ir rekto
rius privalo arba imtis neatidėlioti
nų priemonių joms pašalinti, arba. 
to nesugebėdamas, trauktis pats. 
Tuo tarpu rektoriaus V. Kaminsko 
veiksmai yra visiškai nesuprantami 
ir nepateisinami, ypač atsižvelgiant 
į tai. jog akademinėje aplinkoje, uni
versitete, Nukelta į 6 psl. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORC 

Šiame 
numeryje: 

Iš ateitininkų veiklos. 
Seimūno išeiginės ir kiti 
linksmi nutikimai. 
Ar pasieks Lietuvą trečia 
revoliucija. 
Dievo gyvybė žmoguje. 
Menas, literatūra, 
mokslas. 
Čilietė už laisvę ir 
demokratiją. 
Lietuvos kryptimi. 
Paminėta 60-oji 
Pabaltijo universiteto 
sukaktis. 
Apie receptinius vaistus. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.898 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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Iš Ateitininkų gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org 

KULTŪRA, VERTINANTI GYVENIMO DOVANĄ 
Čikagos sendraugių ateitininkų susirinkime gvildenama gyvybės kultūra 

Gyvenkime, kurkime, 
veikime per Kristų! -
Tokį šūkį Š. Amerikos 

ateitininkų taryba paskelbė 
2005-2006 veiklos metams. 
Čikagos ir jos apylinkių atei
tininkų sendraugių susirin
kimas, įvykęs kovo 19 d. 
Ateitininkų namuose, Le-
monte, buvo skirtas pa
svarstyti šio šūkio prasmę ir 
veiklą. Susirinkimą atidarė 
pirm. Juozas Polikaitis ir 
pakvietė kun. dr. Kęstutį 
Trimaką, kuris buvo parašęs 
porą naujų leidinių panašio
mis temomis ir suorganiza
vo šio susirinkimo progra
mą. 

Kun. K. Trimakas 
„Dinamiškasis 

Ateit ininki jos tr ikampis" 

Pagrindinėje paskaitoje kun. 
dr. Kęstutis Trimakas kalbė
jo apie žmonijai Dievo su
teiktą gyvybę. Kūrėjas nepa
sitenkino žmonėms -suteikta 
prigimtine gyvybe. Jis siun
tė savo Sūnų, kuris, tapo 
žmogumi, kad „žmonės turėtų gyve
nimą. — kad apsčiai jo turėtų" (Jn 
10, 10;. Tiems, kurie Sūnų priėmė, 
Jis davė ir tebeduoda „galią tapti 
Dievo vaikais" (Jn 1, 12). Prigimtinė 
ir antgamtinė gyvybė yra didelė Die
vo dovana žmonėms. Deja, žmonės 
nusikreipė nuo Dievo. 

Dvidešimtojo šimtmečio pradžio
je į dosnųjį Dievą atkreipė dėmesį 
Pranas Dovydaitis, o to paties šimt
mečio antroje pusėje — Karolis Woj-
tyla, vėliau išrinktas popiežiumi 
Jonu Pauliumi II. 

„Ateities" pirmajame numeryje 
„Ateitininkų" vardu pasirašęs Dovy
daitis atkreipė dėmesį į tris tikrovės: 
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Kun. Kęstutis Trimakas kalba sendraugiams ateitininkams Čikagoje. 
Nuotrauka Jono Kuprio 

Kristų, gyvenimą ir kultūrą (jas kun. pabrėžė Kristų, kaip žmogumi ta-
Tr imakas pavadino dinamiškuoju pušį Dievo Sūnų, pakėlusį žmogaus 
Ateitininkijos t r ikampiu) . Kristus vertę, nes per Kristų žmogui buvo 
yra atei t ininkų Idealas, motyvuojan- suteikta nauja, Dievo vaiko, gyvybė, 
tis a te i t in inkus J a m gyventi („nebe O kultūra yra kovos laukas tarp tų, 
aš, bet Kr is tus manyje") ir savo veik- kurie gyvybę vertina, ir tų, kurie ją 

pažemina, lengvai ją nutraukia 
abortu, eutanazija, savižudybe, ge
nocidu ir kt. Tad Kristaus vieti
ninkas skatino ugdyti ir puoselėti 
gyvybės kultūrą ir tuo būdu atsverti 
mirties „kultūros" plitimą. 

Prelegento išvada: ateitininkai, 

la persunkt i kultūrą „Kristaus tie
sa", nes šiais laikais kultūrą savina-
si ir ją iškreipia žmonės be Dievo, 
per ją pažeisdami žmones „fiziškai, 
doroviškai ir dvasiškai". Ateitininkų 
veikla tur i būt i nukreipta „Visa at
naujinti Kristuje". 

Nuostabu: popiežius Jonas Pau- atsiliepdami į dabart ies iššūkius 
liūs II pasir inko tas pačias tr is tikro- tiek išeivijoje, tiek Lietuvoje, turi į 
ves (tik j is pabrėžė gyvybės vertę, o savo veiklą įjungti gyvybės kultūros 
Dovydaitis — gyvenimą). Popiežius ugdymą (naujame leidinyje „Apsčiai 

Lietuvoje atkurta 
„Gajos" korporacija 

Kelių Kauno medicinos univer
siteto studentų ateitininkų iniciaty
va, 2005 m. gruodžio 16 d. buvo 
atkurta korporacija „Gaja". Ji buvo 
įsteigta 1928 m. ir prieškaryje akty
viai veikė, vienydama ateitininkus 
medikus profesiniu pagrindu. Lie
tuvai atgavus nepriklausomybę ir 
atkūrus Ateitininkų federaciją, keli 
bandymai atkurti korporaciją ilga
laikių rezultatų nedavė. 

Šiuo metu korporacija yra 
atkurta, ir š.m. kovo 21 d. Kauno 
medicinos universitete buvo mini
mas „Gajos" vardadienis ir atkūri
mo šventė. Šventė prasidėjo šv. 
Mišiomis KMUK koplyčioje, vėliau 
tęsėsi KMU MLK auditorijoje, kur 
korporacijos nariai pristatė „Gajos" 
istoriją, naujai atkurtosios korpo
racijos tikslus ir uždavinius, svečiai 
išsakė savo mintis bei sveikinimus. 

Lina Taparauskaitė 
Studentu ateitininkų mediku 

korporacijos ,,Gaįa" pirmininkė 

Ieškomi vadovai MAS 
vasaros stovyklai 

Studenta i ir vyresni ateitininkai 
norintys vadovaut i š.m. Moksleivių 
atei t ininkų vasaros stovykloje Dai
navoje y r a prašomi kre ip t i s pas 
Dainę N a r u t y t ę Quinn el-paštu: 
DLNQ@aol.com Moksleivių vasa
ros stovykla vyks liepos 12- 23 d. 

Kongreso interneto 
nuorodos 

Visi kviečiami dalyvaut i XV 
Atei t in inkų kongrese, Panevėžyje 
š.m. rugpjūčio 18-20 d. Kongreso 
Organizacinio komiteto informaciją 
galima r a s t i i n t e rne te adresu: 
http://lietuvo8ateiti8.org 

Vyksta diskusijos dėl Ateitinin
kų federacijos įstatų koregavimo rei
kalingumo. Kviečiame aktyviai į jas 
įsijungti ir išsakyti savo nuomonę 
adresu: http://www.manau.lt/kon-
gre8as/archive8/21/ 

Išsamesnės informacijos dėl XV 
Kongreso rengimo ir dalyvavimo 
galite te i raut is oi. paštu 
kongresas @ ateit is.!! 

Jau registruojama į 
Jaunųjų ateitininkų 

stovyklą 
Jaunųjų atei t ininkų stovykla 
ivyks š.m. liepos 3 - 12 d. Daina
voje. Priimami vaikai nuo pirmo 
iki aštunto skyriaus. Praneša
me, kad registracijos anketas 
rasite ateitininkų tinklalapyje: 
www.ate i t i s .org . Registracija 
prasideda šiandieną, bal. 1 d. 

Iki balandžio 15 d. pirmeny
bė bus duodama JAS nariams. 
Po to, priimsime visus norinčius 
stovyklauti pagal užsiregistra
vimo eilę. Primename, kad an
ketos nebus dalinamos kuopose. 
Visą registracijos medžiagą turi
te atsispausdinti iš interneto. 
Jeigu turėsite sunkumų, kreip
kitės į registratorę Grasildą Rei-
nytę: grasilda@sbcglobal.net 
Jei turite klausimų apie stovyk
lą kreipkitės į Laimą Aleksienę, 
l a l e k s a @ a m e r i t e c h . n e t 
Laukiame energingu, linksmu 
stovyklautoju' — JAS C V 

L 

gyvenimo turėti" jis pateikia 
tiek motyvus, tiek veiklos 
gaires). 

Rima ir Linas Sidriai 
Šeima ir gyvybės kultūra 

Rima Sidrienė pri tarė 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
mintims apie šeimos pirminę 
reikšmę gyvybės kultūroje. J i 
atkreipė dėmesį į kun. K. Tri
mako leidinyje iškeltą reikalą 
„švęsti gyvenimą". J i teigė, kad 
tai yra mūsų vedybų esmė. „Tai 
- kaip mes interpretuojame 
gyvybės kultūrą". Džiaugsmas 
yra „esminis dalykas katalikų 
gyvenime. Mes sukūrėme savo 
gyvybės kultūrą šeimoje". Die
vas yra šeimos nariams pirmoje 
vietoje. Vyras ir žmona - vienas 
kitam antroje vietoje; paskui -
vaikai. Taip pat ir mūsų 
vaikams: Dievas - pirmoje vie
toje. „Mes esame vienas kitam 
kelias į dangų". 

nukelta į 4 ps\. 
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AR PASIEKS LIETUVĄ 
TREČIA REVOLIUCIJA? 

DONATAS TIIŪNELIS 

Skaitau apie vis mažėjantį skai
čių lietuvių, norinčių gyventi Lietu
voje, lietuviškoje spaudoje matau su
sirūpinimą emigracija ir patriotizmo 
trūkumu. Tačiau abejoju, kad pag
rindinis postūmis emigracijai yra 
noras nutautėti ar ieškojimas naujų 
kultūros turtų. Kultūros Lietuvoje 
pilna. Ko trūksta, tai gero darbo ir 
gerų algų plačiajai Lietuvos visuo
menei. 

Ar mes suteikiame pakankamai 
dėmesio ugdyti Lietuvoje ekonomi
nius pagrindus konkurencijai besi
vystančiame pasaulyje? Pavarčius ir 
palyginus lietuvišką spaudą su 
užsieniečių, ypač Amerikos, gana 
lengva pamatyti skirtumą. Lietuvių 
spauda daugiau dėmesio skiria lite
ra tūra i , kultūrai , menui, sportui 
arba kitam kraštutinumui - sen-
saciniams kriminalams bei politinės 
kritikos dumblo žarstymui. Dalis to, 
man atrodo, yra kaip iš tuščio į 
kiaurą pilstymas. Diskusijų apie 
industriją, ekonomines galimybes, 
verslo konkurenciją vargiai rasi , 
ypač palyginus su kitų pasaulio 
kraštų rimtesne spauda. Gal tai 
paveldėjimas iš sovietinės galvo
senos, kai privatizuotas verslas lai
kytas „nuodėmingu", o verslo konku
rencija neetiška. Aš tikrai nesu prieš 
kultūrą ar sportą, netgi ir ne prieš 
politinę kritiką, bet ar mes išlaikom 
pusiausvyrą? Ar nereikėtų mums 
daugiau domėtis, kaip Lietuva gali 
pakelti bendrą ekonomikos stovį? 
Nors būna, kad badaujantys poetai 
trokšta tik dvasinio peno, tačiau 
dauguma žmonių rūpinasi kultūra 
tik susitvarkę savo buitinius porei
kius. Taigi, ar nebūtų patriotiška 
tobulinti Lietuvos ekonomiką? 

Įtakingas „Foreign Affairs" 
(March/ApriL 2006) žurnalas iškelia 
mintis, kurios turėtų sudominti Lie
tuvos veikėjus. Straipsnyje pavadin
imu „Offshoring: The Next Indust-
rial Revolution?" autorius Alan S. 
Binder, Princeton universiteto profe
sorius, teigia, kad ateina trečioji 
industrinė revoliucija, kurioje kai 
kas laimės ir kai kas gal pralaimės. 
Kur būsime mes? Kur bus Lietuva? 

Pirmoji revoliucija laikoma kaip 
išėjimas iš agronominės ekonomikos 
į industrinę gamybą. Mes dar ir tam 
turime baimės. Amerikoje mažiau 
kaip 2 proc. dirba ūkininkystėje, o 
Lietuvoje bandom išlaikyti gerokai 
didesnį skaičių. Anksčiau industria
lizacija kėlė algas, dabar keliasi į 
kraštus, kur fizinio darbo atlygini
mai žemesni. Lietuva galėtų konku
ruoti, bet ilgai, ir ar apskritai norime 
konkuruoti žemo uždarbio sąlygo
mis? Be to, industrializacija reika
lauja kapitalo, ko mažai turime. 

Antroji revoliucija, tai perė
jimas iš gamybos į įvairių paslaugų, 
patarnavimų ekonomiką. Čia kapi
talo ne taip daug reikia. Minimaliai 
reikia tik mobilumo. Tam lyg turė
tumėm galimybių, bet vietinė rinka 
per maža, o esame mobilūs, mėgs
tame keliaut. Taigi, taip jaunimas 
sienoms atsidarius ir išsibarsto po 
pasaulį. Tačiau kiti grįžta arba gal 
grįš prasidėjus kurtis naujoms 
prekybos įmonėms, transportui ir 
kitom verslo paslaugoms tarpinin
kaujant tarp Rytų ir Vakarų. Tam 
tinka mūsų geografinė padėtis. 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje „Ak-
ropolis(-iai)" ir „Maxima(-osf auga, 
panašios prekybą remiančios įmonės 
klesti, bet ar ilgam? 

Trečioji industr inė revoliucija, 
pasak autoriaus, bus pagrįsta tur
tinguose kraštuose asmeniniais pa
tarnavimais , pvz., vaikų mokymu 
arba meno talentais ir pan., kur 
intymus ryšys arba kūrybingumas 
yra kr i t i škas . Netur t ingesniuose 
kraštuose, kur iems pasisekė būti 
technologiškai pažengusiais, pasie
kimas gali ateiti elektroniniu būdu, 
Internetu at l iekant patarnavimus, 
pvz., radiologams analizes a rba 
inžinieriams apskaičiavimus, brėži
nius ir pan. 

O kam mes ruošiamės? Noriu 
pastebėti, kad turime būti realistai, 
bet žiūrėti su optimistiška viltimi. 
Išlįsti reikia stengtis iš per didelės 
priklausomybės nuo agrarinės eko
nomikos, progai esant skatinti tech
nologiją pagrįstą lengvąja industrija, 
bet nesielvartaut i , jei gamtą ter
šianti sunkioji industrija nukryptų į 
daugiau atsi l ikusius kraš tus . Gu
dija, pagal „The Economist" (March 
18-24, 2006), gal industrializuosis 
diktatoriui valdant. Didelių kapita
linių investicijų iš Vakarų kažin ar 
mums ateis, o iš Rytų - kažin ar 
norime. 

Antroji revoliucija nereikalauja 
daug kapitalo. Čia dominuos patar
navimai ir įvairios paslaugos, bet 
t iems, kur ie pasiruošę prakt i šku 
išsilavinimu vienaip, o ki t iems 
kitaip. Iki šiol jaunimas , peršok
damas iš agrarinės tiesiog į pas
laugų ekonomiką, emigruoja dirbti 
juodus darbus užsienio restoranuo
se, krautuvėse, valo namus. Bet su 
at i t inkamu išsilavinimu trečioji re
voliucija gali sudaryti sąlygas pasi
likti tėvynėje. Tam progų bus, bet 
reikia pasiruošimo. 

Thomas L. Fr iedman, žymus 
„New York Times" politologas, nese
niai išleistoje knygoje „The World is 
Fiat" pabrėžia , kad informacijos 
technologijoje ir mokslo sr i tyse 
pasaulis bus plokščias - tarptautinei 
ekonominei konkurencijai kl iūtys 
dingsta, konkurentams nereikia į 
kalnus kopti, t.y., maži ir dideli, 
turtingai ir neturtingi, turi progą 
lygiai kovai. Senas technologinių ži
nių privilegijas tirpdo Internetas . 
Tuo pas inaudot i reikia mokslo, 
informacinės technologijos paslaugų 
ir - svarbiausia - pozityvaus entu
ziazmo atei t ies kartose. Nereikės 
važiuoti iš Lietuvos, jei radiologai 
bus paruošti ateičiai, kada kompiu
terių analizės bus atliktos ir už tai 
užmokestis bus persiunčiamas elek
troniniu paštu. Nereikės išvažiuoti 
iš Lietuvos inžinieriams, jei anglų 
kalbą mokantys galės sekti užsienio 
projektus ir išnaudoti savo kūry
bingą sumanumą per Internetą. Už 
proto panaudojimą uždarbis kils. 

Taigi, gal pirmas žingsnis emi
gracijos sulėtinimui, skatinti patrio
tizmo ugdymą, turėtų būti sukeltas 
dėmesys spaudoje Lietuvos ekonomi
kai ir kaip ateityje paveikti jos kryp
tį pagal pasaulio rodyklius. Siūlau 
atkreipti dėmesį į mūsų universitetų 
pastangas, į verlsininkų pasiseki
mus, į tokius pasisekimo pavyzdžius 
kaip premijos, kurias laimi Europoje 
lietuvių j aun imas kompiuterių pa
naudojimo srityje. Skatinkime lietu
vių sumanumą, išradingumą tiek 
moksle, tiek versle. Siūlau veikė
jams pasiskaityti „Foreign Affairs", 
o kitiems apsilankyti Lietuvių vers
lo Tarybos tradicinėje vakaronė
je, balandžio 26 d., 6 vai. v. Wil-
lovvbrook restorane, Willow Springs, 
IL. 

DANUTE BINDOKIENE 

Seimuno „išeiginės" ir kiti 
linksmi valdžios nutikimai 

Kadangi šiandien balandžio 
pirmoji, pažvelkime į Lie
tuvos valdančiųjų sluoks

nių veiklą iš linksmesnės pusės, 
pradedant su vieno seimūno 
„išeiginėmis"... 

„Nežinau, kas galėjo manęs 
pasigesti", — išreiškė nustebimą 
LR Seimo narys Kazys Bobelis, kai 
po trijų mėnesių „išeiginės", žur
nalistų buvo aptiktas saulėtoje 
Floridoje. Kad jis pasirinko žiemą 
praleisti šioje valstijoje, kaip ir 
nemažas skaičius pensijinio am
žiaus mūsų tautiečių, populiariai 
vadinamų „žiemos paukšteliais", 
priekaištauti nevertėtų. J u k vyres
nio amžiaus žmogui šiltas oras ir 
pasimaudymas sūriose bangose — 
geriausias sveikatos laidas. Juo 
labiau, kad K. Bobelis dar ne taip 
seniai „šaknis" buvo giliai įleidęs 
šioje valstijoje, kol jų neišrovė ir 
nepersodino Lietuvon, susigundęs 
išarti gilią vagą savo tėvynės poli
tikos dirvonuose. 

Kodėl „Lietuvos ryto" žurna
listai pradėjo K. Bobelio ieškoti net 
per kelis žemynus? Koks reikalas 
j iems kištis į privatų seimūno 
gyvenimą, jei Seimo pirmininkas ir 
kiti nariai, kurių pareiga dalyvau
ti sesijose, posėdžiuose, komisijose 
ir komitetuose, sprendžiant svar
bias savo valstybės, ypač rinkėjų, 
už juos atidavusių balsą, proble
mas, Kazio Bobelio ne t ik nepasi
gedo tris mėnesius, bet net nepas
tebėjo, kad jo nėra? Gavęs skam
butį iš Vilniaus, žmogus net apsi
džiaugė: „man malonu girdėti", 
kad kažkas pagaliau pasigedo... 

Kadangi šiuo metu Lietuvoje 
nevyksta jokie r inkimai , ir K. 
Bobeliui nereikia blaškytis tarp 
partijų ir kandidatų, ieškant, kur 
būtų naudingiau pritapti, tad žmo
gus gali pasilepinti ilgomis atosto
gomis. O Seime juk tiek daug na
rių, kad be vieno kito (ar dešim
ties, ar dar daugiau) galima nesun
kiai apsieiti. Netikite? Štai įrody
mas: per tris mėnesius niekas K. 
Bobelio net nepasigedo... Tik kyla 
klausimas, ar jam už tas „atosto
gas" buvo mokama alga, kaip 
kitiems seimūnams? 

Įdomi ta mūsų tėvynės politi
ka, ypač vidaus. Štai j au kelintą 
kartą Vilniaus meras Artūras 

Zuokas apkal t inamas įvairiais 
prasižengimais, o teismai jį vis 
išteisina. Nejaugi kaltintojai tokie 
bukaprotiški, kad negali įsisąmon
inti aiškios aksiomos: nuo mero 
visi „griekai" nuslysta, kaip van
duo nuo žąsies nugaros. Kam dar 
gaišinti teisėjų laiką, kam leisti 
litus teismo procedūroms? Aišku, 
kaip dieną, kad Lietuvoje tam tikri 
valdžios žmonės yra visuomet 
„nekalti", nepaisant pastangų jų 
kaltes išskaičiuoti ir net įrodyti. 
Šiai kategorijai priklauso ir prem
jeras A. Brazauskas, prie kurio 
jokie kaltinimai neprikimba, ir 
buvęs trumpalaikis prezidentas R. 
Paksas, ir dar eilė kitų. 

Pavyzdžiui, „biznis" Turniš
kėse taip pat skaudesnių pasek
mių neatnešė buvusiems prez. V. 
Adamkaus patarėjams, kurie net 
jo rezidenciją šiame Vilniaus prie
miestyje buvo už paskolą įkeitę 
bankui. Prezidentūrą palikęs, Ry
tis Muraška grįžo į savo ankstesnę 
darbovietę Valstybės saugumo 
departamente (ir kas galėtų geriau 
suprasti „savisaugos" reikalus?), o 
Edminas Bagdonas gavo Rytų 
Europos ir Vidurinės Azijos depar
tamento ambasadoriaus ypatin
giems pavedimams vietą. Iš šalies 
žiūrint , šie darbai atrodo net 
svarbesni už buvusius Preziden
tūroje. 

Tai kodėl šie vyrukai, įtariami 
„neskaidrumais" Turniškėse, buvo 
grąžinti į tokias svarbias pareigas? 
Užsienio reikalų ministro Antano 
Valionio teigimu: toks yra įstaty
mas, buvo privaloma E. Bagdoną 
priimti atgal į ministeriją... Antra 
vertus, ministras Valionis, kelis
kar t kal t intas priklausęs KGB 
atsargos pareigūnų daliniui, savo 
kailiu yra patyręs (ir gerai supran
ta), ką reiškia kaltinimai dėl arti
mos ar tolimesnės praeities veik
los. Vienintelė tokiu atveju išeitis 
— kaltinimus ignoruoti. Po kiek 
laiko viskas nurims, žmonės pa
mirš ir nusigręš kitų sensacijų 
ieškoti, o apkaltintasis galės ra
miai sau gyventi. 

Taigi, ne tik balandžio pir
mąją, bet ir kasdien Lietuvos poli
tikos scenoje tebevaidinama tragi
komedija. Ar kada sulauksime jos 
paskutinio veiksmo? 

Dail Ramunės Razevicienės kuriniu parodos atidaryme Baizeko lietuviu kui 
tūros muziejuje sm kovo 19 d ls kairės Čiurl ionio aaieriio^ Jaunirrc cent'e 
direktore ir,,Draugo' redaktore Laima Apanaviciene, dail Magdalena B S'd -
kūnienė ir Lithuanian Mercv Uft organizacijos nare Prwr Slut-ene 

R tos įanz nuotr. 
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Iš ateitininkų gyvenimo 
Čikagos sendraugių diskusi
jos apie Gyvybės kultūrą 
tęsinys — atkelta iš 2 pusi. 
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Diskusijų dalyviai: Rima Sidrienė žemiau iš k: Vainis Aleksa, 
Linas Sidrys ir Petras V. Kisielius. 

Visos nuotraukos Jono Kuprio 

Dr. Linas Sidrys pritarė Rimai, 
kad tėvų tikslas yra parodyti 
savo vaikams kaip „pilnai gy

venti". Juk Dievo pirmasis įsakymas 
žmonėms buvo: „Būkite vaisingi ir 
dauginkitės..." Vis dėlto tiek Lietu
voje, tiek Europoje yra problemų: 

gyvybė nevertinama, o taip pat ne
vertinamos didelės šeimos. Fondai 
neskiria pakankamai pinigų jauni
mui. Ateitininkams vertėtų pasirū

pinti jaunimu, 
kad jie galėtų 
vykti į Lietuvą 
liudyti ten gy
vybės kultūrą. 

Petras V. 
Kisielius 
Gyvosios 
dvasios 

sąjūdis ir 
gyvybės 
kultūra 

A t e i t i n i n k i j a 
nebuvo atsi
t ikt ina 20-ojo 
amžiaus pra
džioje. J i buvo 
ypatingas Šven
tosios Dvasios 

reiškinys mūsų tautos istorijoje. 
Kun. Kęstutis Trimakas labai taik
liai parodė idėjinį panašumą tarp 
Prano Dovydaičio ir Jono Pauliaus 
II. Jiems abiems didžiausią reikšmę 
turėjo Šventasis Raštas. Panašiai 
mąstė Jonas Paulius II ir kitas atei-
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tininkas mąstytojas, Antanas Ma
ceina, apie kovą tarp gėrio ir blogio. 
Popiežius atskleidė didelį konfliktą 
tarp gyvybės ir mirties kultūrų, o 
Maceina kėlė kultūroje velnio įtaką, 
per kurią visuomenės kultūra tapo 
indiferentiška Kristaus klausimu. 
Ateitininkų uždavinys yra prieš šį 
indiferentiškumą stipriai kovoti. 
Stasys Šalkauskis kėlė Gyvosios 
dvasios sąjūdį tam, kad Lietuvos ti
kintieji atgytų dvasia. J is pripažino, 
jog ateitininkiškoji ideologija gali ir 
turi vystytis. Jis kėlė Gyvosios dva
sios sąjūdį, kad ateitininkai ir kiti 
Lietuvos tikintieji atgytų dvasia. 
Taip ir dabar visai tinka, kad, Šven
tajai Dvasiai veikiant, galima į atei
tininkija įjungti Jono Pauliaus II 
gyvybės kultūrą. 

Vainis Aleksa 
Literatūra ir gyvybės kultūra 
Koks ryšys tarp literatūros ir 

gyvybės kultūros? Sudėtingas ir 
nelengvai apibrėžiamas. Vakarų kul
tūroje apskritai literatūra pateikia 
sekuliarinį atsakymą, kaip būti ar 
išlikti žmogumi. Priklauso nuo auto
riaus, ar ji rišasi su gyvybės kultūra. 
Jonui Pauliui II literatūros tikslas 
yra būdas apibūdinti gyvenimą arba 
pažinti žmogų, kurio gal nepažįsti. 
Stalinui gi literatūros tikslas yra 

manipuliacija. Tikinčių krikščionių 
autorių raštuose pastebima įtampa 
tarp sekuliarizmo ir tikėjimo, kuris 
atsimuša į sekuliarizmą ir bando 
grumtis. Vainis Aleksa davė du pa
vyzdžius: vieną iš Bradūno poezijos, 
ant rą — iš Gaška i t ės Žemaitės 
romano „Užverstų šulinių vanduo". 

Meninė programa 
Tikiu gyvenimą — ne mirtį 

Ši meninė programa buvo gyvy
bės kultūros švęsti gyvenimą pa
vyzdys. Pagal temą „Tikiu gyvenimą 
— ne mirtį" Kęs tu t i s Tr imakas 
parinko ei lėraščius, o Dar ius 
Polikaitis — muzikinius intarpus. 
Eiles skaitė Nerijus Smerauskas ir 
Kęstutis Trimakas. 

Atsilankiusiųjų nuomone, tiek 
akademinė, tiek meninė programa 
buvo įdomi, įvairi ir prasminga. Kun. 
K. Trimako pateiktos idėjos yra jau 
išspausdintos jo naujuose leidiniuo
se. Komentarų t eks ta i pasirodys 
„Ateities" žurnale. 

Pastaba: Leidiniai apie gyvybės 
kultūrą gaunami, kreipiantis pas 
Kęstutį A. Trimaką, 2830 Denton Ct, 
Westchester, IL 60154 USA; telef. 
(JAV): 708-562-8948; E-paštas: 
t r i m k e s @ e a r t h l i n k . n e t 
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Cilietė už laisvę ir demokratiją 
STASE E. SEMĖNIENĖ 

XX žiemos olimpinėse žaidynėse 
Turino mieste, Italijoje, atidarymo 
ceremonijų metu, olimpinę vėliavą į 
stadioną pirmą kartą įnešė aštuo
nios pasaulio žymiausios moterys. 
Tarp garsiųjų moterų iš septynių 
skirtingų valstybių ir net penkių 
atskirų žemynų: aktorių, sportinin
kų, olimpinės čempionės, Nobelio 
premijos laureatės, kovotojos už 
žmonių teises buvo ir Čilės, Pietų 
Amerikos, pasižymėjusi bei pasau
liniu mastu žinoma rašytoja Isabel 
Allende. Nūdien ji yra viena pačių 
populiariausių rašytojų — roma
nistų pasaulyje. Josios knygų parsi
davė per 25 milijonų egzempliorių ir 
jos yra išverstos daugiau nei į 27 
skirtingas kalbas. Nepaisant dažnai 
girdimo posakio, jog niekad nebūsi 
pranašu savųjų parapijoje, Allende 
yra savo tėvynėje — Čilėje itin popu
liari, labai gerbiama ir aukštai verti
nama, ne tik kaip rašytoja, bet ir 

kaip kilni asmenybė. Lankant Čilę, 
išsamiai apie ją pasakojo mums ir 
kelionės vadovė Zunni. Daug užuo
jautos bei meilės Allende susilau
kia iš savo ją gerbiančių tautiečių 
gal ir dėl to, kad ji yra tragiškai 
žuvusio Čilės prezidento (nuo 1970— 
1975 m.) Salvador Allende duk
terėčia. 

Isabel gimė 1942 m. rugpjūčio 2 
d. Peru sostinėje Lima, kur jos diplo
matas tėvas Tomas Allende buvo 
Čilės ambasadorius. Jau ankstyvoje 
vaikystėje, jai esant vos trejų metų, 
Isabel patyrė nuoskaudą — 1945 m. 
išsiskyrė jos tėvai, o motina su tri
mis vaikais sugrįžo atgal į Čilę. 

Po aštuonerių metų (1953 m.) 
šeima persikėlė į Boliviją ir Isabel 
ten lankė privačią amerikiečių mo
kyklą. Netrukus ir vėl šeima išvyko 
gyventi į Libaną, kur sostinėje Bei-
rut Isabel mokėsi privačioje britų 
mokykloje. 

Isabel sugrįžo atgal į Čilę 1958 
m., kad galėtų užbaigti mokslą aukš-

tesnioje mokykloje ir gautų atestatą. 
Tėvynėje ji susipažino su savo bū
simuoju pirmu vyru Miguel Frias ir 
po ketverių metų draugystės 1962 m. 
Isabel už jo ištekėjo. Šešerius metus 
(nuo 1959—1965 m.) I. Allende dirbo 
su Jungtinių Tautų FAO (Food and 
Agriculture Organization) Čilės sos
tinėje Santiago, vėliau trumpai Briu
selyje, Belgijoje, bei kituose Europos 
miestuose 1963 m., gyvendama San
tiago mieste, ji susilaukė dukters 
Paulą, o 1966 m. grįžusi iš Europos į 
Čilę, ji pagimdė sūnų Nicolas. 

Čilėje, pradedant nuo 1967 m., ji 
prasiveržė į spaudos darbą. Allende 
buvo žurnalo „Paulą" viena redak
torių, o po šešerių metų redagavo 
vaikų žurnalą „Mampato". Ji pati 
sukūrė porą vaikų apsakymų ir juos 
išspausdino. Didelio pasisekimo su
laukė jos parašytas apsakymas vai
kams „La Abuela Panchita" (Močiu
te Panchita). Tuo metu pasirodė 
daug — visas rinkinys jos straipsnių 
įvairiom temom. Ji taipogi sėkmin

gai darbavosi keliose Čilės televizijos 
kanalų laidose. 

1973 m. Santiago teatro scenoje 
labai entuziastingai buvo sutikta I. 
Allende sukurta d rama „EI Emba-
jador" (ambasadorius). Tais pačiais 
metais rugsėjo 11 d. jos dėdė Čilės 
prezidentas Salvador Allende buvo 
nuvers tas valstybinio perversmo, 
vedamo gen. Augusto Pinochet ir jis 
žuvo apgultas La Moneda preziden
tūrą apšaudant artilerijos sviedi
niais bei bombarduojant (dar ir šian
dien — po 33 metų —ji teberemontuo
jama). O dėl Allende žūties yra dvi 
versijos — viena, jog j is nusišovė, ki
ta — jis buvo nušautas . Isabel Allen
de, nepakęsdama d ik ta tūros bei 
protestuodama prieš ją, negalėdama 
pakelti balso už laisvę ir demokrati
ją, pati savanoriškai pasirinko trem
tinės kelią, išvykdama į Venezuela. 
Ten ji dirbo Caracas — sostinėje — 
laikraščio „EI Nacional" redakcijoje 
ir taip pat dėstė gimnazijoje. 

Nukelta j 9 psl. 

mailto:trimkes@earthlink.net
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D I E V O GYVYBE Ž M O G U J E 
KUN. VIKTORAS 
RIMŠELIS, MIC 

„Man duota visa valdžia dangu
je ir žemėje. Tad eikite ir padarykite 
mano mokiniais visų tautų žmones, 
krikštydami juos vardan Tėvo ir Sū
naus, ir Šventosios Dvasios" (Mt. 
28-18-19). Tai yra Kristaus po pri
sikėlimo iš numirusiųjų įsakymas 
mokiniams. Visi krikščionys yra pa
ženklinti trimis Dievybės vardais ir 
žegnodamės kasdien daugelį kartų 
Švč. Trejybę išpažįsta. Tačiau die
viškoji tikrovė, kurią mes kasdien 
išpažįstame, tariant šv. Pauliaus žo
džiais, gyvena mums neprieinamoje 
šviesoje (1 Tim. 6, 16). Artimiausia 
mums tikrovė yra visa tai , ką mes 
akimis pamatome, ausimis išgirs
tame ir ką aplink save pajuntame. 
Visa tai yra medžiaginis pasaulis, 
kuris yra saistomas laiko ir erdvės 
sąlygų. Todėl viskas apie mus juda ir 
keičiasi. Dvasinis pasaulis irgi turi 
judėjimą, bet ne pagal erdvės ir laiko 
skaičiavimus. Protinis pažinimas 
yra gyvybinis judėjimas, kuris nėra 
sulaikomas erdvės ir laiko ribų. Pa
žinimas ir meilė yra dvasios gyvybės 
veiksmai. Šios gyvybės maistas yra 
tiesa, gėris ir grožis. 

Šv. Augustinas savo svarsty
muose apie Švč. Trejybę atranda, 
kad ir Dievas savyje turi gyvybinį 
judėjimą, panašų į mūsų dvasios 
pajudėjimą prie tiesos, gėrio ir gro
žio. Apreikštoji tiesa apie Švč. Tre
jybę kalba mums apie vidinį Dievo 
gyvenimą. Yra tik vienas Dievas, tai 
yra tik viena dieviška prigimtis. Ta
čiau ta prigimtimi dalinasi trys 
skirtingi asmenys. Visi trys asmenys 

lygūs Dievybe ir visi yra amžini. Ta
čiau jie yra skirtingi pagal gyvybės 
pasidalinimo santykį. Antrasis Švč. 
Trejybės asmuo kyla iš Dievo Tėvo, o 
trečiasis - Švč. Dvasia iš Tėvo ir Sū
naus. Tėvas turi Dievybę iš savęs, o 
Sūnus turi ją iš Tėvo, nes Sūnus 
gimsta iš Tėvo. Šis dieviškas gimi
mas vyksta per pažinimą. Tėvas pa
žįsta save nuo amžių. Savo pažinimu 
Dievas visą save pilnai išsemia. Yra 
viena ir ta pati Dievybė. Tarp Tėvo ir 
Sūnaus Dieve yra skirtumas ne to
bulybėje, tai yra ne Dievybės pilny
bėje, bet tik kilmės santykyje. Tėvas 
yra Dievas be pradžios ir kilmės, o 
Sūnus, antrasis Švč. Trejybės as
muo, yra pažintasis Dievas. Šv. Pau
liaus žodžiais tariant, Dievo Sūnus 
yra „Jo garbės atšvaitą ir Jo esmės 
paveikslas" (Žyd. 1,3). 

Dievo esmės paveikslas yra die
viškoji mintis, turinti už laiko ir erd
vės ribų pradžią pačioje Dievybėje. 
Ta pradžia yra kilmė, ateinanti pa
žinimo keliu. Iš šios kilmės pakilo 
visi regimi ir neregimi pasauliai, ga
vo pradžią laikas ir erdvė. Iš Dievo 
Žodžio buvo sukurta kiekviena būtis 
ir pajudėjo kiekviena gyvybė. Šitai 
trumpai išreiškia Evangelijos pro
logas: „Pradžioje buvo Žodis. Tas 
Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo 
Dievas. Visa per Jį atsirado, ir be Jo 
neatsirado nieko, kad tik yra atsi
radę" (Jn, 1, 1-3). Save pažindamas, 
pasakytume, matydamas savyje be
galinę tobulybę, Dievas myli savo 
paveikslą, myli savo Sūnų, o Senus 
myli Tėvą. Tokia dieviška meilė 
atbaigiama trečiuoju asmeniu, kuris 
vadinamas Šv. Dvasia. Ji yra Die
vybė, turinti kilmę iš Tėvo ir Sū

naus. Ji yra tapati Dievybė kaip 
Tėve ir Sūnuje, bet su skirtumu, kad 
Šv. Dvasia turi kilmę iš Tėvo ir 
Sūnaus. 

Svarstydami atpirktą žmogų ir 
vertindami jį pagal pašvenčiamosios 
malonės veikimą, randame, kad Švč. 
Trejybės paslaptis yra užrašyta ne 
tik Šventajame Rašte, bet ji yra gyva 
mūsų sieloje. Gal dėl to ta dieviškos 
gyvybės paslaptis ir buvo apreikšta. 
Mumyse slypi visas dieviško gyveni
mo organizmas. Pagrindinės jo ap
raiškos yra tikėjimas, viltis ir meilė. 
Šios dorybės yra dieviškos gyvybės 
veikimas. Savo sieloje rasime pana
šią kilmę kaip ir Švč. Trejybėje. Pro
to veikimu mumyse kyla dieviška 
išmintis iš tikėjimo, o Dievo meilė 
ateina valios veikimu. Dieviškos do
rybės yra visiškai antgamtinės. Jos 
įkvepiamos su pašvenčiamąja ma
lone. Tačiau jos ateina pagal mūsų 
sielos vidinį veikimą taip, kad mes 
mylime Dievą antgamtiniu būdu tik 
tada, kai mes Jį antgamtiniu būdu 
esame pažinę. Čia taip pat t inka dės
nis, kad nieko negalime mylėti, ko 
nesame pažinę. Įkvėpta tikėjimo do
rybe mes pažįstame Dievą, kaip J i s 
save pažįsta amžinajame Žodyje, o 
įkvėpta meile mes Jį mylime taip, 
kaip Jis save myli Šventojoje Dva
sioje. 

Dieviškoji gyvybė mumyse yra 
labai ribota, suvaržyta kūrinio baig
tinumo sąlygų, bet ji yra ta pati die
viškoji gyvybė, kuri apreikšta Švč. 
Trejybės paslaptimi. Žmogaus siela, 
būdama kūne, savo protu negali pa
kelti dieviškos išminties ir Jo Sū
naus garbės Taip pat ir valia, nors 
pasiilgusi meilės ir laimės, negali 

Šv. Dvasios meilės džiaugsmo pa
kelti. Dieviška gyvybė yra išmintis 
meilė ir džiaugsmas ne iš šio pa
saulio. Duota mums viltis iš paties 
Dievo, kad tai , kas mums dabar yra 
mįslė, bus amžinybėje didžioji tik
rovė, kaip ir pats Dievas yra trikro-
vė. Apie Švč. Trejybę t rūksta šioje 
žemėje žodžių. Trūksta mums žodžių 
ir apie dievišką gyvybę mumyse. 
Apie būsimą dievišką džiaugsmą 
visos žmonių kalbos daug kalba, bet 
nutyla kol šis, žemiškasis gyvenimas 
pražysta amžiname Švč. Trejybės 
džiaugsme ir laimėje. Tik tada žmo
gaus siela turės prabilti Švč. Tre
jybės asmenų kalba, amžinos garbės, 
laimės ir meilės kalba, kuri jau 
niekad nenuti ls ir nepasibaigs. 

Vytauto Maželio nuotr. 

1941 m. vokiečiams užėmus Smolensko apy
linkes šie poilsio namai, dar vadinami Dniepro pi
laite, buvo ilgą laiką naudojami Wehrmachto ryšių 
dalinio, kuris šaudymo aikštelę naudojo saviems 
tikslams. Apylinkės kaimiečiai buvo nepatenkinti, 
kad jiems šiame kvadrate nebuvo leidžiama gry
bauti ar kurui malkų pasirinkti. Ir vienų, ir kitų 
patruliai su šunimis kartais apeidavo šį rajoną, o 
1940 m. pavasarį NKVD dar rimčiau saugojo jo 
perimetrą. 

Daug įdomių dalykų yra įvykę čia aprašomam 
Katyno miško kvadrate, bet kur čia gali išpa

sakoti viską, ką ne vienas rašytojas yra surašęs sa
vo knygose ar periodinės spaudos puslapiuose. Šia 
tema suinteresuotas skaitytojas turėtų pats ap
lankyti gyvenamo miesto viešąsias bibliotekas, kur 
sutelkta gana daug medžiagos. Ir interneto „lan
guose" randama apsčiai informacijos apie tai. O 
tiems, kuriems gal sunkoka tą medžiagą pasiekti, 
ketinu atskleisti nors keletą trupinėlių apie tai, kas 
vyko po to, kai vilkas atskleidė lenkų karininkų 
dingimo paslaptį. Skaitytojas turėtų atleisti mano 
įžūlumą. 

Vokietijos naujas ginklas 

1943 m. balandžio 13-oji visiems laikams pa
liks kaip gedulo diena lenkų tautai, kaip gėdos die
na bolševikų partijai ir komunistams, triumfo die
na hitlerinės Vokietijos propagandos ministerijai, 
su dr. Joseph Goebells priešaky, ir nelabai smagi 
diena Vakarų sąjungininkams, gelbėjusiems Sovie
tų Sąjungai nugalėti bendrą priešą. Tą dieną (2:15 
vai. Londono laiku) Berlyno radijo bangomis po 
visą Europą ir pasaulį buvo paleista šiurpi žinia, 
kurios turinį perrašysiu lietuviškai: 

„Iš Smolensko mus pasiekė žinia apie prane
šimą, kad vietiniai gyventojai vokiečių pareigū
nams yra paminėję apie egzistuojančią vietovę, kur 
buvo bolševikų įvykdytos masinės egzekucijos ir 
kur 10,000 lenkų karininkų žuvo nuo enkavedistų 
rankos. Tuo pasiremdami vokiečių pareigūnai nu
vyko į vietą, pavadintą Kozy Gory, (t.y. „Ožkos 
kalva" — maža miškuota kalva Katyne), sovietų 
poilsio vietą, kuri yra 12 km j vakarus nuo Smo-
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lensko, kur buvo padarytas baisus atradimas. Buvo 
rastas griovys, 28 metrų ilgumo ir 16 metrų platu
mo, kuriame 3,000 lenkų karininkų kūnai buvo su
guldyti į dvylikos sluoksnių krūvą. Jie buvo 
apsirengę uniformomis, kai kurie surišti, visi turėjo 
pistoleto šūvio žaizdas į galvą iš nugaros. Nebus 
sunku atpažinti kūnus, kadangi dėl žemės savybių 
jie paliko mumifikacijos stovyje ir rusai paliko jų 
asmens dokumentus kartu su kūnais. Šiandieną 
buvo pranešta, kad generolas Smorinvinski buvo 
rastas tarp kitų nužudytų karininkų. Prieš tai tie 
karininkai buvo Kozielsk stovykloje netoli Orei ir 
1940 m. vasario bei kovo mėnesiais buvo atvežti 
gyvuliniuose vagonuose į Smolenską. Iš ten jie ka
lėjimo sunkvežimiais buvo nuvežami į Kozy Gory ir 
ten bolševikų nužudyti. Toliau ieškoma daugiau 
duobių. Nauji klodai gali būti surasti po jau atkas
tais. Yra manoma, kad iš viso buvo nužudyta iki 
10,000 karininkų, kas atitiktų visą lenkų kari
ninkų kadrą, paimtą rusų. Norvegų laikraščių ko
respondentai, buvo toje vietoje ir galėjo gauti tie
sioginį nusikaltimo įrodymą, tuojau pasiuntė savo 
pranešimus savo laikraščiams Oslo mieste". 

Sį vertimą iš anglų kalbos dariau naudodama
sis jau minėto John H. Lauck knygoje išspaus

dintu tekstu. Žinoma, jis buvo verstas iš vokiečių 
kalbos (o gal ir iš lenkų ar kitos kalbos), tad nega
lėčiau pasakyti, kiek jis atitinka originalą. Tiesiog 
neįmanoma pažodžiui iš vienos kalbos versti į kitą, 
nepažeidžiant sakinių struktūros. 

Šis pranešimas, kaip galinga bomba, pritrenkė 
visą pasaulį, o ypač lenkų tautą. Šydas, net trejus 
metus dengęs lenkų karininkų dingimo paslaptį, 
staiga atsivėrė. Paieška baigėsi, įtarimai pasitvirti
no. Daugeliui nužudytųjų šeimų nanams ši žinia 

atnešė neapsakomą skausmą, sielvartą ir ašaras. 
Prasidėjo antroji tos tragedijos dalis, kurioje tilpo 
mišrainė scenų su nusikaltimo kaltininkų ieško
jimu, kada nusikaltimas įvyko, kaip įvyko, kas jį 
įvykdė ir, žinoma, su daugybe melo, užtušavimo, 
nesutikimų, badymosi pirštais, dantų griežimo ir 
pan. Ir visa užtruko apie pusšimtį metų ir iš tiesų, 
dar ne viskas yra išsiaiškinta, ginčai ir tyrimai dar 
tebevyksta. 

Bet dar grįžkime prie Goebelso suredaguoto 
pranešimo per Berlyno radiją. Akylus skaity

tojas gal pastebėjo, kad ne viskas tvarkoje su ten 
paskelbtais skaičiais. Iš kur gi vokiečiai ištraukė 
10,000 skaičių nužudytų lenkų karininkų, palai
dotų Katyno miške? Tai negalėjo būti korektūros 
klaida, net du kartus pakartota. Iš tiesų, vėliau bu
vo atkasta ir atpažinta daugiau negu perpus ma
žiau lavonų. Ši klaida vėliau vokiečių liudininkams 
sukėlė nemaža sunkumų ir nemalonumų tuo
metinei propagandos ministerijai. Tai tik sustipri
no įtarimus, kad dar prieš karo pradžią vokiečiai 
žinojo apie NKVD nužudytus karininkus, bet spėjo, 
kad jie visi buvo sušaudyti Katyno miške. Kaip 
anksčiau esu minėjęs, sovietų ir vokiečių slaptosios 
policijos pareigūnai vienas kitą informavo apie 
Lenkijos elito naikinimo progresą. Vyresnieji gal 
prisiminsite, kad ir Lietuvoje vokiečių agentai lan
džiojo po įvairias įstaigas 1940—1941 metais, at
rinkdami nors mažą dalelę vokiško „kraujo"' turin
čių gyventojų, vadinamų „volksdeutsche", kurie no
rėjo išvažiuoti į Vokietiją. Tokių nemažai jie rado ir 
tarp tūkstančių Lietuvoje internuotų lenkų karių 
bei policininkų. 

Govaryt Moskva 

„Paskut inėmis dviem ar trimis dienomis 
Goebelso šmeižikai platino šlykščias žinias, kad 
sovietų valdžios įstaigos 1940 m. pavasarį įvykdė 
masinius lenkų karininkų šaudymus, Smolensko 
apylinkėse. „Paleisdami" šį baisų šmeištą, vokiš-
kieji-fašistiniai niekšai nesuabejojo paskleisti ne
sąžiningą ir žemą melą, bandydami uždengti nu
sikaltimus, kaip dabar yra aišku, kurie buvo jų pa
čių atlikti. Bus daugiau. 
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Lietuvą saugos Turkijos kar ia i 

Lenkijos junginio vadas Robert Cierniak (kairėje) perdavė simbolinį raktą Tur
kijos junginio vadui Cihan Gulbiten. Giedriaus Baranausko (ELTA) nuotr 

Šiauliai, kovo 31 d. (ELTA) — 
Penktadienį Zokniuose leidosi Tur
kijos karių pilotuojami keturi nai
kintuvai F-16. Karinių oro pajėgų 
Aviacijos bazėje Šiauliuose jie pakeis 
oro policijos misiją Baltijos šalyse iki 
šiol vykdžiusius karius iš Lenkijos. 

Planuojama, kad Lietuvoje tar
naus apie 80 Turkijos karių, kurie 
Šiauliuose budės 4 mėnesius. Tur
kija pradeda naują NATO šalių pasi
keitimo ciklą oro policijos misijoje, 
kuris tęsis iki 2007 metų pabaigos. 

Misijos perdavimo ceremonijoje 
dalyvavo krašto apsaugos ministras 
Gediminas Kirkilas, Lenkijos gyny
bos ministerijos sekretorius Stanis

lava Koziej, Lietuvos kariuomenės 
vadas Valdas Tutkus, Turkijos kari
nių oro pajėgų atstovas brigados ge
nerolas Nejdat Bilgin bei Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos karinių oro pajėgų 
vadai. 

Turkus po keturių mėnesių pa
keis Ispanijos kariai. Dar vėliau į 
Lietuvą sugrįš Belgijos kariai, kurie 
pirmieji pradėjo saugoti Baltijos ša
lių oro erdvę. 

Lietuvos oro erdvę pasikeisdami 
saugos kitų šalių kariai tol, kol bus 
suras tas nuolatinį erdvės saugumą 
užt ikrinantis sprendimas. Tai gali 
užtrukti , nes Lietuva nėra pajėgi įsi
gyti t inkamų naikintuvų. 

viltis rasti naujų naftos plotų 
Vilnius, kovo 31 d. (BNS) — 

Lietuvoje mažėjant naftos gavybai, 
valdininkai nusprendė leisti naftos 
ieškoti naujose vietose. 

Numatoma skelbti naftos pa
ieškų ir žvalgybos konkursus Kel
mės, Rietavo ir Raseinių plotuose. 

Ar iš tikrųjų šiuose plotuose yra 
naftingų.telkinių, paaiškės naftinin
kams juos išžvalgius, rašo „Lietuvos 
rytas". 

Geologijos tarnyba jau yra pa
rengusi poveikio aplinkai ataskaitą, 
kuri dabar pateikta svarstyti visuo
menei. Jei jos išvados bus palankios, 
naftos paieškų bei žvalgybos kon
kursą ketinama paskelbti dar šį pa

vasari-
Kaip informavo Aplinkos minis

terija, šis konkursas skatins šalyje 
intensyvinti naftos žvalgybą ir ieš
koti naujų jos telkinių, nes ta i vie
nintelis būdas pasiekti Nacionalinės 
energet ikos strategijos numatytą 
naftos gavybos lygį — 0,3-0.5 mln. 
tonų per metus. 

Nuo 1990 metų, kai Lietuvoje 
buvo pradėta ,Juodojo aukso" gavy
ba, iš viso yra išgauta daugiau kaip 
3 mln. tonų naftos. 

Didžiausias kiekis išgautas 2001 
metais — 471,000 tonų. Nuo to laiko 
gavybos apimtys pradėjo mažėti, nes 
eksploatuojami tie patys telkiniai. 

* Kauno „Žalgirio" krepši
n inkai ke tv i r tad ien į n a m u o s e 
72:99 nusi le ido Pirėjo „Olympia-
cos" (Graikija) komandai ir ULEB 
Eurolygos antrojo etapo „Top 16" 
turnyrą, kaip ir pernai, baigė pralai
mėję visus šešis susit ikimus. Po 
rungtynių vykusioje spaudos konfe
rencijoje „Žalgirio" komandos vy
riausiojo trenerio pareigose debiuta
vęs Ainars Bagatskis pasveikino var
žovų komandai vadovavusį Joną 
Kazlauską su pelnyta ir užtikrinta 
pergale bei sau prisiėmė atsakomybę 
už tokį skaudų pralaimėjimą. Pak
laustas kaip vertina įžaidėjo iš JAV 
Kenny Anderson žaidimą, specialis
tas iš Latvijos negalėjo tiksliai atsa
kyti, kas atsitiko su patyrusiu žaidė-

* Šarūno Jas ikev ič iaus In
diana „Pacers" (35 pergalės ir 36 
pralaimėjimai) komanda ketvir
tad ien į NBA reguliariojo sezono 
rungtynes namuose 104:114 pralai
mėjo trečiojoje pozicijoje Vakarų 
konferencijoje esančiai Pheonix 

,,Suns" komandai. Lietuvis aikštelės 
šeimininkams pelnė 10 taškų, atliko 
vieną rezul ta tyvų perdavimą bei 
kartą suklydo. Tai buvo pirmosios 
NBA rungtynės nuo kovo 21-osios, 
kuomet Lietuvos krepšininkas aikš
telėje žaidė daugiau nei minutę. 

* 33-ąjį pralaimėjimą 74-osio-
se N H L regu l iar io jo s e z o n o 
r u n g t y n ė s e patyrė ketvirtą vietą 
R y t ų konferenc i jo je u ž i m a n t i 
Dar iaus Kasparaičio New York 
„Rangers" komanda. „Rangers" ledo 
ritulininkai ketvirtadienį svečiuose 
1:4 pralaimėjo Ottavva „Senators" 
komandai . D. Kasparai t is nebuvo 
į t rauktas į rungtynių protokolą. Ne
pasisekė ir Dainiaus Zubraus Wa-
shington „Capitals" komandai, kuri 
po pratęsimo 2:3 nusileido Montreal 
„Canadiens" ir patyrė jau 48-ąjį pra
laimėjimą 72-osiose rungtynėse. Lie
tuvos rinktinės puolėjas per beveik 
27 minutes tr is kartus metė į var
žovų var tus ir blokavo varžovo meti
mą. Kaip rašoma rungtynių proto
kole, j is išvengė baudos minučių. 

^Vokelių tvarkos" kr i t ike i 
pagalbą siūlo buvę konkurentai 

Vilnius, kovo 31 d. (BNS) — Iš 
darbo atleistai „vokelių tvarkos" kri
tikei Daliai Budrevičienei pagalbos 
ranką tiesia Krekenavos agrofirmos 
konkurentai. 

Kaip rašo dienraštis „Lietuvos 
rytas", buvusiai Krekenavos agrofir
mos mėsos sūdytojai darbą siūlo 
įmonė „Vilniaus mėsa". 

„Su D. Budrevičiene buvo pa
sielgta neteisingai. Todėl reikšdami 
paramą nusprendėme kreiptis į savo 
vadovus, kad ji būtų priimta į 'Vil
niaus mėsą'", — dienraščiui sakė 
šios įmonės darbuotojas Artūras 
Rapkauskas. 

„Vilniaus mėsos" vadovybė pri
tarė tokiam pasiūlymui. 

„Šį procesą stebi visa Lietuva. 
Darbuotojai nusprendė, kad reikia 
solidarizuotis su atleista mėsos sū-
dytoja", — dienraščiui sakė sostinės 
bendrovės vadovas Audrius Skučas. 

Labiausiai šioje istorijoje jį pa
piktino kalbos, kad D. Budrevičiene 
dabar neva niekur neras darbo, ka
dangi kitos mėsos perdirbimo įmo
nės bijos ją priimti. 

„Tai, ko gero, buvo svarbiausia 
priežastis, kodėl aš sutikau su mūsų 
darbuotojų siūlymu. Mes nebijome 
nei Darbo partijos, nei jos vadovo", 
— sakė A. Skučas. 

Si bendrovė yra pasiruošusi bet 
kada priimti į darbą D. Budrevičiene 
ir suteikti jai visas socialines garan
tijas. 

D. Budrevičiene dirbtų panašų 
darbą kaip ir Krekenavos agrofirmo
je. A. Skučas teigė, kad dabar tokių 
specialistų trūksta visose mėsos per
dirbimo įmonėse. 

Buvusi Krekenavos agrofirmos 
darbuotoja gyvena Kėdainiuose. Jei 
ji priimtų pasiūlymą dirbti sostinėje, 
bendrovė žadėjo padengti su persi
kraustymu susijusias išlaidas. 

D. Budrevičiene nudžiugino vil
niečių pasiūlymas, tačiau į sostinę 
kraustytis ji neskuba. 

„Man dabar labai reikia tokios 
paramos. Si žinia mane labai malo
niai nustebino, nes darbas — tikrai 
reikalingas. Bet šeimos negaliu pa
likti be priežiūros, todėl dar dairausi 
darbo", — sakė D. Budrevičiene. 

Bažnyčia užstojo menotyr in inkę 
Atkelta iš 1 psl. 
Lygių teisių kontrolierė —ji visiškai 
teisi. Pagal mūsų įstatymą — mes 
turime rūpintis, domėtis bei padėti 
vaikui užtikrinti bet kurioje situaci
joje jų teisių gynimą", — sakė kon
trolierė. 

Pasak R. Salaševičiūtės, jei pa
roda būtų buvusi rengiama atskira
me pastate, kalbėti apie tai, ar tei
singai pasielgė parodos kuratorė, 
manydama, kad tokios parodos ne
reikia rengti, net nereikėtų. Tačiau 
kuomet į parodą gali patekti jaunes
nio amžiaus vaikai — šis klausimas 
vertas gilesnių diskusijų. 

„Vaikai yra žingeidūs, jie never
tintų nuotraukų meniškumo. Kas 
gali garantuoti, kad vaikai po nuo
traukų peržiūros susėdę nedisku

tuos apie tai, kas ten vaizduojama. 
Be to, dažnai nutinka taip, kad pa
veikti filmų, laidų vaikai kartoja tai, 
kas jiems atrodo įdomu ir patrauklu. 
Tad mano nuomone, neleisdama 
rengti parodos tame pačiame pastate 
kaip ir mokykla, menotyrininkė pa
sielgė gerai", — sakė Vaiko teisių ap
saugos kontrolierė. 

Kontrolierė sakė sutinkanti, jog 
paroda būtų pažeidusi vaikų teises, 
vaizduodama iškreiptą šeimos mo
delį. 

„Aš, turėdama du anūkus, devy
nerių bei dešimties metų, visiškai 
nepageidaučiau, kad jie stovėtų prie 
nuotraukų, kurios pateikiamos kaip 
menas ir aptarinėtų tuos klausimus, 
kurių šiandien jiems dar nereikėtų 
aptarinėti", — sakė R. Salaševičiūtė. 

L. Donskis pateko į universiteto vadovų nemalonę 

Atkelta iš 1 psl. 
žodžio laisvė bei tolerancija kritikai 
yra nuo seno įsitvirtinę principai", — 
Liberalų frakcijos išplatintame pra
nešime cituojamas jos seniūnas Eli-
gijus Masiulis. 

Liberalai kreipiasi į švietimo ir 
mokslo ministrą Remigijų Motuzą, 
prašydami atkreipti dėmesį į padėtį 
Vytauto Didžiojo universitete. 

„Si istorija reikalauja platesnio 
požiūrio į aukštųjų mokyklų proble
mas. Atėjo metas pagaliau pripažin
ti, kad Lietuvos universitetams būti
nos vidinės permainos — reikalinga 
įtraukti ir visuomenę į aukštųjų mo
kyklų valdymą, jį padarant demok-
ratiškesnį. Ministras turėtų nedels
damas pasirūpinti, kad būtų peržiū
rėti tai reglamentuojantys teisės ak
tai, savo ruožtu, mes taip pat esame 
pasirengę teikti atitinkamus pasiū

lymus", — sako E. Masiulis. 
Kaip rašo dienraštis „Lietuvos 

žinios", L. Donskiui už viešą poziciją, 
nesutapusią su rektoriaus nuomone, 
pasiūlyta atsistatydinti iš Politikos 
mokslų ir diplomatijos instituto di
rektoriaus pareigų. 

Profesorius neseniai spaudoje 
pareiškė: „Vytauto Didžiojo univer
sitete turime feodalinį modelį: rekto
riai — dvarponiai, dėstytojai — bau
džiauninkai". 

L. Donskis dienraščiui patvirti
no, jog VDU rektorius V Kaminskas 
rektorato posėdyje pasiūlė jam per
skaityti statutą ir priimti garbingą 
sprendimą. 

Profesiorius L. Donskis iš šių pa
reigų savo noru trauktis neketina — 
anot jo, pasitraukdamas išduotų sa
vo kolegas ir jaunimą, kuriems bran
gios demokratijos vertybės. 

Kremlius nori sužlugdyti „Mažeikių naftos" sandėrį 

Atkelta iš 1 psl. 
Jis paaiškino, kad su „Jukos" 

dar kovo 23 dieną buvo suderintos 
sutartys, bet „Jukos" atstovai vėliau 
dingo kaip į vandenį. Užvakar jiems 
buvo išsiųstas laiškas, kuriame pa
grasinta tarptautiniu teismu. 

Tuo tarpu „Mažeikių naftą" val

dančios Rusijos bendrovės „Jukos" 
prezidentas Steven Theede pareiškė 
tikįs, jog pavyks pasiekti susitarimą 
su Lietuvos Vyriausybe. 

Neatmetama galimybė, kad jei 
derybos bus sėkmingos, sutartis dėl 
akcijų pirkimo-pardavimo bus pasi
rašyta sekmadienį arba pirmadienį. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Vadovų susitikime sprendžiami 
nesutarimai dėl imigracijos 

Cancun, kovo 3 1 d. (,,Reu-
tersTBNS) — JAV prezidentas Geor
ge W. Bush ir Meksikos bei Kanados 
vadovai penktadienį baigdami savo 
viršūnių susitikimą stengėsi užglais
tyti nesutarimus dėl imigracijos ir 
prekybos, bet kol kas didelės pažan
gos sklaidant įtampą nepadary ta . 

G. W. Bush derybos su Meksikos 
prezidentu Vicente Fox ketvirtadienį 
virto bandymais mažint i lūkesčius 
— abu vadovai sakė, kad didelio 
masto reformos dėl imigracijos ne
gali vykti tol, kol šio klausimo neap
tars JAV Senatas. 

Per G. W. Bush susi t ikimą su 
naujuoju Kanados premjeru Stephen 
Harper buvo pozityvių ženklų, ro
dančių, kad derybos dėl šio įsisenėju-
sio ginčo galėtų būti a tnaujintos, bet 
nė vienos šalies pozicija nepasikeitė. 

Viršūnių susitikimą, vykstantį 
Meksikos Cancun kuror te , temdo vis 
karštesni ginčai dėl JAV gyvenančių 
12 mln. nelegalių imigrantų, kurių 
daugiau kaip pusė yra iš Meksikos, 
likimo. 

G. W. Bush ketvirtadienį sten
gėsi dar kartą patikinti V. Fox, kad 
yra įsipareigojęs p r a s t u m t i JAV 
Kongrese pasiūlymus sukur t i pro
gramą darbuotojams užsieniečiams 
ir sudaryti sąlygas nelegaliems imi
grantams siekti pilietybės. 

„Nenorime, kad žmonės, dirb
siantys darbus, kurių nenori dirbti 

amerikiečiai, vogčiomis atvažiuotų į 
mūsų šalį, — po susitikimo su Mek
sikos prezidentu sakė G. W. Bush. — 
Norime, kad jie atvyktų tvarkingai". 

Tuo metu, kai amerikiečių prita
r imas G. W. Bush darbui yra smar
kiai sumažėjęs, imigracijos klausi
mas yra jo politinės jėgos išbandy
mas. Respublikonai nesutaria dėl jo 
raginimo leisti š imtams tūkstančių 
užsieniečių laikinai dirbti JAV pras
ta i apmokamus darbus. 

G. W. Bush partijos konserva
tyvieji, kurie paprastai būna jo są
jungininkai, a tmeta šį pasiūlymą ir 
vadina jį t am t ikra amnestijos for
ma. J ie vietoje to siekia pastatyti už
tvarą palei trečdalį JAV ir Meksikos 
sienos ir suteikti nelegaliai imigraci
ja i sunkaus kriminalinio nusikalti
mo statusą. 

Sis klausimas išprovokavo pro
tes to akcijas didžiuosiuose JAV 
miestuose, kuriose dalyvavo dešim
tys tūkstančių žmonių, daugiausia 
tų, kurių gimtoji kalba — ispanų. 

V. Fox, kuriam penkerius metus 
nesisekė įtikinti Washington legali
zuoti daugiau JAV dirbančių meksi
kiečių, atrodė beveik susitaikęs su 
tuo, kad šis procesas užsitęs ir gal
būt t ruks ilgiau nei jo kadencija. 

„Ne čia, šiuose susitikimuose, 
sudaromas susitarimas dėl migraci
jos, — sake V. Fox. — Tai klausimas 
Jungt inių Valstijų Kongresui". 

Baltarusijos opozicionieriai 
skundžiasi, kad buvo mušami 

M i n s k a s , kovo 31 d. (,,Reu-
tersTBNS) — Baltarusijoje penkta
dienio naktį paleisti į laisvę pirmieji 
keliasdešimt opozicijos aktyvis tų , 
suimtų praėjusią savai tę per pro
testo akciją prieš klastojimus per 
prezidento rinkimus kovo 19 dieną, 
kurių nugalėtoju paskelbtas dabart i
nis valstybės vadovas Aleksandr Lu
kašenka. 

Paleistieji iš kalėjimo sako, kad 
milicininkai juos mušė ir įžeidinėjo. 

Europos Sąjunga (ES) nepripa
žino rinkimų Baltarusijoje rezultatų, 
o vietos valdžiai panaudojus jėgą 
prieš opozicijos aktyvistus, paskelbė, 
kad imasi sankcijų prieš Baltarusi
jos pareigūnus. 

JAV prezidentas George W. 
Bush paragino visas šalis pasmerkt i 
oficialųjį Minską, ir ne t rukus tai pa
darė Kanada, apribojusi santykius 
su Baltarusija. Rusija priešingai — 
pasveikino A. Lukašenka, vėl išrink
tą šalies prezidentu. 

Oficialiais duomenimis, daugiau 
kaip 500 žmonių, o teisių gynėjų 
duomenimis, 600-700 žmonių, tarp 
jų opozicionierius, buvęs kandida tas 
į prezidentus Aleksandr Kozulin, bu
vo sulaikyti už dalyvavimą protesto 
akcijose ir nuteisti 15 parų arešto. 

Teisių gynėjų duomenimis, naktį 
iš ketvirtadienio į penktadienį išėjo į 
laisvę daugiau kaip 60 žmonių. 

Salia tardymo izol ia tor iaus 
Minske opozicijos aktyvis tus sutiko 
keliasdešimt žmonių su degančiomis 
žvakėmis ir gėlėmis, skanduodami 

„Šlovė didvyriams", „Tegyvuoja Bal
tarusija!". 

„Aš nesitikėjau, kad kas nors 
ateis čia mūsų pasitikti, juo labiau 
— taip pasitikti, tarsi mes kokie did
vyriai. Tai mums visiškai netikėta ir, 
žinoma, malonu", — sakė 21-erių 
metų Kiril, kurį sulaikė milicija pa
keliui į palapinių stovyklą. 

Palapinių miestelis stovėjo cen
trinėje Minsko aikštėje keturias pa
ras po rinkimų, po to milicija jį nu
griovė. 

Oficialiais duomenimis, du žmo
nės buvo sužeisti per susirėmimus 
su milicija kovo 25 dieną, kai ji puolė 
išvaikyti opozicijos demonstraciją. 

„Kai mus grūdo į mašiną, labai 
smarkiai mušė. Labiausiai mušė vai
kinus", — sakė 30 metų Kristina, 
kuri buvo sulaikyta, kai milicija puo
lė griauti opozicijos palapinių mies
telį naktį iš kovo 23 į 24-ąją. 

„Dar sakė, kad veža už žiedinio 
kelio — užkasti, ir kad merginos 
prieš tai bus išžagintos. Buvo labai 
baisu. Paskui jau izoliatoriuje mums 
buvo liepta kelias valandas stovėti 
veidu į sieną ir nejudėti", — pasako
jo Kristina, kurios veide matyti mė
lyne. 

„Mus iš pradžių ramiai ir gana 
mandagiai nuvedė į autobusą, o jau 
ten, kai pamatė, kad šalia nėra žur
nalistų, labai smarkiai sumušė, — 
sakė 23-ejų metų Denis Šeleg, kurį 
policija sulaikė, kai jis ėjo į palapinių 
stovyklą. — „Daugiausia mušė per 
inkstus", — pažymėjo jis. 

E U R O P A 

KIJEVAS 
Trečiąją vietą per parlamento 

rinkimus užėmusi prezidentą re
mianti partija „Mūsų Ukraina" ati
deda memorandumo dėl koalicijos 
Aukščiausiojoje Radoje pasirašymą 
beveik mėnesiui, nors Julija Tymo-
šenko ragino tai padaryti nedel
siant. Susitarimas gali būti pasiek
tas pirmąją naujojo parlamento dar
bo dieną, mano Ukrainos ministras 
pirmininkas Jurij Jechanurov, įra
šytas pirmuoju proprezidentinio su
sivienijimo „Mūsų Ukraina" rinki
mų sąraše. Naujojo parlamento, į 
kurį pavyko patekti penkioms politi
nėms jėgoms, pirmasis posėdis gali 
įvykti gegužę. 

PARYŽIUS 
Prancūzijos prezidentas Jac-

ques Chirac pasirašė jaunimo darbo 
sutarčių įstatymą, dėl kurio kilo ne 
vieną savaitę trunkantys protestai, 
kartais virsdavę smurto protrūkiais. 
Ketvirtadienį vakare 10 narių Kons
titucinė Taryba, kuri tikrino naujus 
įstatymus, pašalino paskutinę tei
sinę kliūtį šiam įstatymui įvesti at
mesdama opozicijoje esančių socia
listų argumentą, kad pirmosios dar
bo sutartys (CPE) pažeidžia 1958 
metais priimtą Prancūzijos konsti
tuciją. Tris savaites trukę streikai ir 
demonstracijos kulminaciją pasiekė 
antradienį, kai daugiau kaip milijo
nas žmonių dalyvavo vienuose di
džiausių pastarųjų metų protestų. 

AZIJA 

TOKYO 
Siekdami plėsti televizijos vers

lą ir turizmą, Japonijos transliuoto
jai pareiškė ketiną apleistoje gele
žinkelio krovinių stotyje statyti di
džiausią pasaulyje bokštą. 610 met
rų aukščio bokšte bus įrengtos ste
bėjimo aikštelės, restoranai ir biu
rai. 50 mlrd. jenų (425 mln. JAV do
lerių) vertės bokšto statybos darbai 
bus pradėti 2009 metų kovą pasi

baigsiančiais finansiniais metais ir 
užbaigti 2012 metų kovą pasibaig
siančiais finansiniais metais. Bokšto 
projektą kartu su valstybine trans
liuotoja NHK ir penkiais privačiais 
transliuotojais finansuos „Toby 
Railway", privataus kapitalo gele
žinkelio bendrovė, kuriai priklauso 
statyboms numatytas sklypas. Nau
jasis bokštas bus didesnis už da
bartinį rekordininką, Toronto esantį 
553 metrų aukščio bokštą „CN To-
wer". 

A R T I M I E J I RYTAI 

GAZA 
Palestiniečių prezidentas Mah-

moud Abbas pasmerkė naujausią sa
vižudžio sprogdintojo išpuolį prieš 
izraeliečius, bet paragino Vakarų vy
riausybes nenutraukt i paramos 
naujajai „Hamas" vyriausybei. M. 
Abbas taip pat apkaltino Izraelį blo
kuojant taikos procesą ir „Hamas" 
pergalę visuotiniuose rinkimuose 
naudojant kaip pasiteisinimą dėl su
intensyvėjusios agresijos prieš pa
lestiniečius. M. Abbas pažymėjo, kad 
ketvirtadienį prie vienos Vakarų 
Kranto gyvenvietės įvykdytas savi
žudžio sprogdintojo išpuolis, nusi
nešęs keturių izraeliečių gyvybes, 
nepasitarnaus taikai. „Hamas" gynė 
ataką kaip teisėtą atsaką. 

TEHRAN 
Irano revoliucinė gvardija penk

tadienį per karinio jūrų laivyno mo
kymus sėkmingai išbandė vietinės 
gamybos raketą. Si raketa gali iš
vengti radarų ir vienu metu smogti 
keliems taikiniams. Ji buvo išbandy
ta per šį penktadienį prasidėjusius 
ir visą savaitę truksiančius karinio 
jūrų laivyno mokymus, kurie vyks 
Persijos ir Omano įlankose. 

MANAMA 
Mažiausiai 57 žmonės nusken

do, kai prie Bahreino krantų ketvir
tadienį vakare apvirto laivas, kuriuo 
į vakarienės kruizą buvo išplaukę 
daugiau kaip 130 turistų. Vidaus 
reikalų ministerijos atstovas televi
zijai „ai Jazeera" sakė, kad 67 žmo
nės buvo išgelbėti. Pranešama, kad 
laive buvo azijiečių, arabų ir euro
piečių. Naujausiais duomenimis, žu
vo apie 50 britų. Penktadienį vande
nyje buvo matyti tik apvirtusio laivo 
korpusas. 
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Chirurgai 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.oeniBrfcysurgeryarKt3fBasJhealh.corn 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. JUSTYNA STENCELE 

Š e i m o s d a k t a r a i i r c h i r u r g a i 
10811 W. 1 4 3 ^ St Orland Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

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

10400 75 St.vKenosha, Wl 53142 
(262) 948-6990 

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

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

Chiropraktika ir I Stuburo ir skausmo ligos 
manualinė terapija 

Amber 
Health 

Telefonas (708 ) -239 -0909 
_ Manualinė terapija 

C * n t e r • Chiropraktika 
• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 

Dr. Vilija R. Keretytė 
Chi roprak t ikos gydy to ja 

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463 

S 
Dr. Vida L Puodžiūniene 

Healthy Connection 
Onropractic & Rehab Cfinic 

Manualinė ir fizinė terapija, sporto traumų 
specialistė, nugaros, kaklo ir sąnarių 

gydymas, galvos skausmai ir migrenos, 
artritas, dietos ir vitaminų patarimai. 

16547 W. 159 Street 
LockportJL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerklės 
ligos 

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D. 
SUSAN T. LY0N M.D. 

Ausų, Nosies, Gerklės Ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

7350 W. College Drive, Suite 208 
Palos Heights, IL 60463 

Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
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 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
rWOOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 127th S t Ste 200 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan, Central DuPage, 
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms. 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir 
gydymo specialistai 

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

Akių ligų specialistai 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hospital, #41OS 

Tel. (773) 884-7960 
Dr. ELIGIjUS LELIS 

Akių ligos ir chirurgija 
1192 VValter St, Lemont, IL 60439 

1051 Essington Rd. #200 
Joliet, IL 60435 

T e l . 8 1 5 - 7 2 3 - 1 8 5 4 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste5ir6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ĮVAIRŪS 

* Reikalinga auklė 7 ir 9 metų mer
gaitėms North Riverside. Būtinai kalbėti 
angliškai. Atlyginimas 10$/val. Tel. 708-
447-0652, 708-420-1392. Joan. 

* Reikalingas žmogus gydytojo kabine
tui Riverside raj Tel. 708-442-6006 
gyd. Strnad arba 708-369-8913. 

* Moteris ieško pakeitimo nuo balandžio 
7 d iki balandžio 21 d prižiūrėti vaikus 
ar pagyvenusius žmones. Tel. 773-895-
2305 arba 773-895-2160 . 

JAV LB KV Socialinių reikalų ta ryba 

Ruošia: Aldona Šmulkštienė 
2711 West 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
TeL 773-476-2655; fax. 773-436-6906 

_ / 

NAUJI KLAUSIMAI 
APIE RECEPTINIUS VAISTUS 

(pab 
Čia daugiau klausimų, spaus

dintų AARP kovo mėn. žiniaraštyje: 
1. Ar galėčiau gauti pasirinkto 

plano vaistus ir vietinėje vaistinėje, 
ir užsisakyti paštu? 

Atsakoma, kad taip, jei pasi
rinktas planas turi abi galimybes. 
Bet ne visi planai jas turi. Jei pa
sirinktas planas apima vaistų pir
kimą ir vaistinėje, ir užsisakymą 
paštu, tai galite ilgesniam laikotar
piui (90 dienų) užsisakyti per paštą, 
o trumpesniam naudojimui vaistus, 
pvz., antibiotikus, pirkti vaistinėje. 

2. Esu pensijinio amžiaus, bet 
dirbu, turiu sveikatos ir vaistų ap
drauda iš darbovietės. Ar man reikia 
įsirašyti į Medicare receptinių vaistų 
planą? 

Tai priklauso nuo to, ar jūsų 
turima vaistų apdrauda yra tiek pat 
gera, kaip ir Medicare siūlomų vais
tų planas. Pasitikrinkite pas darb
davį savo vaistų apdrauda. Jei ji tiek 
pat gera, kaip ir Medicare, nėra 
reikalo įsirašyti ir ateityje jums 
nereikės mokėti pabaudos, jei kada 
nors prireiks įsirašyti į Medicare 
receptinių vaistų planą. 

0 jei darbovietės vaistų apdrau
da nėra tiek pat gera, kaip ir Me
dicare, pagalvokite apie įsirašymą į 
Medicare receptinių vaistų planą 
dabar, kad vėliau nereikėtų mokėti 
pabaudos. Bet reikia būti atsargiam 
- atsisakydami darbovietės vaistų 
apdraudos, galite prarasti ir dar
bovietės duodamą sveikatos apdrau
da. Tokiu atveju galima pasilaikyti 
darbovietės sveikatos ir vaistų ap
drauda, bet priedo įsirašyti ir į Me
dicare receptinių vaistų planą. Jūsų 
išlaidos padidėtų, bet tuo pačiu 
išvengtumėt pabaudos už vėlyvą 
įsirašymą į Medicare vaistų planą 
ateityje, jei darbdavys dėl kokių nors 
priežasčių nutrauktų jūsų dabar 
turimą apdrauda. 

3. Gaunu vaistus per VA (Vete-
rans Affairs). Ar man irgi reikia įsi
rašyti į Medicare vaistų planą? 

Taip. VA vaistų apdrauda yra 
gera, bet veteranai turi teisę įsi-

aiga) 

rašyti ir į Medicare vaistų planą be 
rizikos prarasti VA sveikatos ar 
vaistų apdrauda. 

4. Ar galiu ir toliau gauti vaistų 
iš „Manufacturers' assistance prog-
rams", jei esu įsirašęs į Medicare 
vaistų planą? 

Nėra nustatytų taisyklių, ku
rios draustų jums gauti nemo
kamai, ar mažai primokant vaistus 
iš vaistų bendrovių programų, pa
dedančių pacientams, nors ir esate 
įsirašę į Medicare vaistų planą. Bet 
tai priklauso nuo to, ar tos ben
drovės tęs tokią pagalbą Medicare 
vaistų planus turintiems. Kai kurios 
bendrovės to nebedarys, o kitos siūlo 
naujas progamas, kad galėtų padėti 
mažai pajamų turintiems, ypač kai 
jie pasieks tą vadinamą „doughnut 
hole", kai pačiam reikia labai daug 
užsimokėti už vaistus (iki 2,850 dol.) 
Tai bendrovės darytų tik tokiu atve
ju, jei federalinė valdžia nuspręstų, 
kad tokia jų programa nepažeidžia 
„anti-kickback" įstymų. 

5. Vaistinėje už vaistus užmo
kėjau visą kainą, nes mano Medi
care receptinių vaistų planas nebuvo 
įregistruotas vaistinės sistemoje. Ar 
tie pinigai gali būti man sugrąžinti? 

Taip. Neišmeskite apmokėtų 
vaistų kvitų ir susisiekite su savo 
Medicare receptinių vaistų planu, 
kad sužinotumėte, ką turite daryti, 
kad tuos pinigus atgautumėte. O jei 
kvitą pametėte, greičiausiai vais
tininkas jums išduos dublikatą. 

6. Medicare receptinių vaistų 
planas suteikė klaidingą informaci
ją, kai bandė mane įrašyti į planą. 
Kam galiu pasiskųsti? 

Nors klaidų ir pasitaiko, bet yra 
ir abejones keliančių dalykų. 

Galite skųstis, skambindami 
Medicare 800-633-4227, arba Ins-
pector general's Office of the De
partment of Health and Human 
services 800-447-8477, arba e-paštu 
oig@hhs.gov 

(Medžiaga pagal AARP kovo mėn. 
žiniarašti) 

>v>w/.au*ctradeusa : o ^ 

PADEDA M K SLRASTI. M PIRKIT IR ATVEŽTI 
\ ! !<>M<>R!I I l > . Fš V.r. I K L R K ) .) \ \ A L K ( ' I O V ) . 
PERSIUNČIAME AUTO M n I'. M. ILS IK DETALES. 

\TJ IE K A M E V i o M O R I E I L R E M O N T Ą ! 
i . i 7 " H . L,.«- 17 !<>. H.in-774-1 192 

. , . . . . . . , . , » . . . , , . . . . 

http://www.oeniBrfcysurgeryarKt3fBasJhealh.corn
http://www.illinoispain.com
mailto:oig@hhs.gov


DRAUGAS, 20 u o m. Dalandžio 1 d., šeštadienis 9 

Čilietė už laisvę ir demokratiją 
Atkelta is 4 psl. 

Dantų gydytojai 

1981 m. Allende sužinojo, jog jos 
99 metų senelis yra rimtai susirgęs 
ir ji pradėjo jam rašyti laiškus, kurie 
vėliau (1982 m.) „išsivystė" \ knygą 
„The House of Spirits". Knyga susi
laukė didžiulio pasisekimo ir 1993 
m. danų režisierius Bile August 
pagal ją pastatė filmą „The House of 
the Spirits" su žymiais JAV akto
riais: Jeremy Irons, Meryl Streep, 
Winona Ryder, Glenn Clase ir ispa
nu Antonio Banderas. 

1988 m. I. Allende apsilankė Ka
lifornijoje, JAV, ir susipažino su savo 
dabartiniu vyru Willie Gordon, iš
tekėjo už jo ir apsigyveno San Ra-
fael, kur ji gyvena ir dabar. 2003 m. 
Isabel Allende gavo JAV pilietybę. 

Talentingosios rašytojos I. Al
lende knygos pasižymi nepaprastai 
gyvu bei labai jausmingu pasako
jimu. Ji vartoja jaudinančius žodžius 
ir posakius, aiškindama įvairius da
lykus savo knygose. Kritikai tvirti
na, jog toks jos „retas" rašymo stilius 
yra jos asmeniškai sukurtas darbo 
ženklas, o ji gerai žinoma šio stiliaus 
„meistrė". 

1994 metais Allende, parašė 
knygą „Paulą" — savo vaikystės Či
lėje — Santiago — atsiminimus ir 
praleistus metus savanoriškoje 
tremtyje. Tie atsiminimai sukėlė 
didelį susidomėjimą daugelyje kraš
tų. Toji knyga buvo parašyta laiškų 
forma. Ji rašė juos savo dukrai Pau
lą, gulinčiai be sąmonės ligoninėje (ji 
mirė 1992 m.). Isabel Allende parašė 
apie dvidešimt knygų: paskutinės 
dvi buvo išleistos praeitais metais — 

2005 m. 
Jos knygos turėjo didžiulį pasi

sekimą visame pasaulyje, net ketu
riuose žemynuose jos buvo „best sel-
lers": Europoje, JAV-ose, Lotynų 
Amerikoje ir Australijoje. „Daughter 
of Fortune", parašyta 1999 m., buvo 
viena Oprah knygos klubo parink
tųjų. Daugelis Allende knygų lai
mėjo visame pasaulyje premijas: 
Čilėje — 2 (1983 m.), Vokietijoje — 2 
(1983 m.), Prancūzijoje (1984 m.), 
Belgijoje (1985 m.), JAV (1986 m.), 
Italijoje (1987 m.), Portugalijoje 
(1987 m.), Čilėje, Šveicarijoje, JAV 
(1987 m.), JAV (1988 m.), Meksikoje 
(1985 m.), Anglijoje (1993 m.), 
Austrijoje (2000 m.) ir dar daugel 
kitų. Netgi ir Čikagos miestas davė 
jai „Harold Washington" bibliotekos 
premiją 1996 m. 

Pati autorė buvo apipilta gau
siais apdovanojimais. Daugybė uni
versitetų įvairiuose kraštuose su
teikė Isabel Allende garbės daktaro 
titulą. Tarp daugybės kitų, litera
tūros garbės daktaro laipsnį ji gavo 
iš Columbia College, Čikagoje, 1996 
m., šią kolegiją yra baigęs Pat Sajek, 
kasdienės televizijos programos 
„Wheel of Fortune" vedėjas. Surašyti 
visas premijas bei jų pavadinimus, 
skirtas jos knygoms ir jai pačiai, ir 
duoti jos garbės daktaro bei kitų ti
tulų sąrašą, reikėtų kelių puslapių. 

Isabel Allende buvo paskirta 
ambasadore Hans Christian Ander-
sen dušimtmečio paminėjimo proga, 
Rosenberg pilyje Copenhagen, Da
nijoje, 2004 m. 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave. , Hickory Hil ls, IL 

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Willowbrook, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S. 640 S. Khgay H/vy, VVfcvvbrock 
Tel. 630-323-5050 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

38 Oak Creek Plaza 
Mundelein, IL 60060 
Tel. 847-949-7300 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELĖ, DD .& 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

Hickory Hills, IL 
1 mylia i vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Odos ligų specialistai 

— 
SKELBIMU SKYRIAUS TEL. 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

viso veido atj atminimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mali # 318 Oak Brook. IL 60523 

Tel. 630-571-2630 

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

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

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

NECC Telecom 
™ 

wtaiįįtmmmmmmmm 

Puikus tarptautinių pokalbių tarifai 

Vokietija 3.9 Centai /minutę 

Rusija 4.9 Centai /rainutę 

/ V U S t r č l l l l & ~T • /Cen ta i /rainutę 

Švedija . 4 . 9 - - . 
.AiriJ a l O . / Centai /minutę 

Tiesioginė prieiga 
Aukšta kokybė 

Nekalbate=Nemokate 

mm 
Pirmadieniais - Penktadieniais nuo 9 ryto iki 11 
vakaro bet Šeštadieniais nuo 9 ryto iki 5 vakaro. ® ryw» *•» *ssZP5 

www.necc.us 
Skambučfų tarifai j mobilųjį telefoną gali keistis. Papildomi mokesčiai bus taikomi priklausomai nuo pasirinktų paslaugų-

http://www.necc.us


10 DRAUGAS, 2006 m. balandžio 1 d., šeštadienis 

LIETUVOS KRYPTIMI 
IUSTIN MURPHY 

Aš gyvenau visiškai nor
malų, visaverti gyvenimą, neži
nodamas nieko apie savo lietu
višką kilmę. Bet dabar jaučiu, 
kad prieš mane atsiveria visiš
kai nauja mano gyvenimo, savęs 
pažinimo pusė. 

Netrukus po vidurnakčio, naktį 
prieš man planuojant vykti į Lietu
vą, tėtis paskambino Therese, mo
teriškei mane priėmusiai gyventi 
studijų Prancūzijoje metu. Jis prašė 
mane pažadinti ir perduoti, jog mirė 
mano Senelė. Senelė, lietuvė Senelė, 
kuri buvo šios kelionės įkvėpėja. 
Senelė, kurios istorijos seno drauge 
su ja pačia. Ji išvyko iš Lietuvos 
prieš 61 metus neatsigrįždama. Ką 
aš turėjau daryti? Vykti Rytų krypti
mi ir nedalyvauti laidotuvėse JAV? 
Ar vykti į Vakarus, namo, ir palikti 
praeitį, kurios ji pati niekada netu
rėjo galimybės atsekti? 

Kiek vėliau aš supratau, kad net 
tiksliai nežinau jos vardo - Marie ar 
Maria? Taip - prisiminiau - senelė 
Ria, Maria. Tačiau svarbiausia, jog 
galvoje šmėkščiojo vaizdai: prisimi
niau ją gaminant maistą, jos kvapą, 
jos akcentą, jos sumeistrautas vove
rių ėdžias ir nuo voverių apsaugotas 
paukščių lesyklas, jos rūpestingumą. 
Bet kokia ji buvo moteris apskritai? 
Kas buvo ji, Maria. Blanchette, arba 
geriau, Čepaitė? Ši nerami dvasia, 
alkana perėjusi skersai Europą, kei
tusi kalbas lyg kojines, ilgam ati

traukusi kareivį nuo minčių apie 
karą ir privertusi ją pamilti? 

Dar neturėdama 25-erių metų, ji 
jau plaukė laivu su kūdikiu ant ran
kų ieškoti savo naujųjų namų. Aš 
kartą buvau palikęs namus, bet 
mano kelionė buvo lėktuvu, tėvai 
mane palydėjo į oro uostą, viešbutis 
buvo užsakytas, aš žinojau, kokiu 
autobusu jį pasiekti, ir pagaliau jau 
po trijų valandų skambinau į namus. 
Ar ši moteris buvo įžymi? Ne, nebu
vo, nors daug istorijų buvo pasakoja
ma jos namuose. Bet buvo kita 
Marios pusė, kurios negalėjai įžvelg
ti mamos ar senelės vaidmenyje. Ten 
- neabejotinas skausmas, ilgesys, 
nerimo jausmas. Taip pat kitoks 
džiaugsmas, kitoks juokas, negu mes 
buvom įpratę girdėti. Liūdna, kai 
per vėlai tenka pažinti žmones. Bet 
nors Senelė buvo jau mirusi, manęs 
laukė Maria. Ir aš išvykau jos ieš
koti. 

Pirmiausia rengiausi vykti į 
Wiesbaden Vokietijoje, kur Senelė 
trumpam buvo apsistojusi pakeliui į 
Ameriką, ir kur ji pagimdė savo pir
mąją dukrą. Ligoninėje, pažymėtoje 
numeriu 143. Palikdamas Frank-
furt, nežinojau apie jį nieko dau
giau, išskyrus tai, kad Senelė jį 
minėdavo savo vienoje mėgstamiau
sių istorijų. Kiekvieną savaitę ji 
važiuodavo traukiniu iš Frankfurt į 
Wiesbaden susitikti su ponu White. 
Šioje pasakojimo vietoje, prieš pačią 
atomazgą, Senelės neišraiškingas 
veidas imdavo virpėti, jos akys šel-

justin kelionės po Vokietija ™etu 

Kurioje eilėje 
sėdėsite? 

Bilietai jau parduodami: 
dainusvente.org/bilietai 

Ticketmaster 1-800-277-1700 
tetrauk&s ap»e *Uthuaniar: Song FestivaT 

miškai sublizgėdavo. Ponas White 
dirbo Amerikos ambasadoje. Nuo jo 
priklausė, kada ji galės emigruoti. Ji 
įkalbinėjo ir įkalbinėjo jį, bet tai vis 
nedavė jokių rezultatų. Ironiška, jog 
ponas White buvo juodaodis... O 
traukinys, kuriuo aš vykau iš Frank
furt į Wiesbaden atrodė toks pat. 

Atvykęs į miestą tuoj pastebė
jau, kad čia nuostabiai dera civi
lizacija ir gamta, sena architektūra 
ir progresas. Taip pat radau ženklą 
„uždaryta" ant turistų biuro, ro
tušės, viešosios bibliotekos ir visų 
kitų įstaigų, kurios būtų galėjusios 
būti bent iš dalies naudingos. Galų 
gale aš „nukniaukiau" žemėlapį iš 
ekskursijos vadovės, žingsniuojan
čios su senyvo amžiaus vokiečių tu
ristų grupe. Jame radau gatvę 
„Raabestrase", esančią priešais mo
kyklą, kaip Senelė ir pasakojo. 

Ilgas koridoriaus stiliaus butų 
kompleksas, gelstelėjęs su amžiumi 
ir vis labiau derąs prie ties šaligat
viu želiančios žalsvų ir rausvų ats
palvių augmenijos. Pirmoji mano 
užkalbinta senyva moteris nebuvo 
labai supratinga, tačiau antroji pa
rodė užuojautą mano laužytai gra
matikai bei gestikuliacijoms ir 
pakvietė į gatvės gale esančius slau
gos namus, kuriuose ji dirbo. 
„Turbūt, - nerišliai paklausiau aš, -
čia turėtų būti kas nors, kas čia nuo
latos gyvena?" Tiksliau tai buvo tai, 
ką aš bandžiau paklausti. Aš nežino
jau, kaip suformuluoti būtąjį laiką. 
Rimtas filosofinis klausimas, be 
abejonės, bet mano bėda. deja, buvo 
čia ir dabar. Rasti ką tik sutiktos 
pagyvenusios moteriškės žadėtą 
prancūzakalbį kaimyną nebuvo 
lemta. Pagaliau, visi tie žmonės, ku
riuos sutikau slaugos namuose, ne
buvo tikri, ko aš iš tiesų norėjau. 
Greičiausia aš ir pats nebuvau tik
ras. Kaip vokiškai pasakyti „kaž
kas"? 

Gatvė, kuria kadaise vaikščiojo Justin 
senelė. 

Pats palydėjęs save durų link, 
grįžau atgal ir prisėdau ant prie
šais pastatą esančios tvorelės. Visi 
įeinantys ar išeinantys iš pastato 
buvo jauni. Koks pasikeitimas, pa
galvojau. Bet ne, iš tiesų niekas ne
pasikeitė. Senelė taip pat buvo jau
na, kai čia gyveno, ir jei slaugos 
namai egzistavo tada, visi jų lanky
tojai jai turėjo atrodyti tokio paties 
amžiaus, kaip atrodė man dabar. 
Kadaise ji pirmą kartą kopė šiais 
laiptais su dukra Deanna ant rankų. 
Vėliau su lagaminu rankose, išvyk
dama visam laikui. 

Pakilęs pasukau už kampo, 
keliu, kuriuo ji ėjo tūkstančius kar
tų. Kairėje pusėje esančiame parke 
augo alyvų krūmai. Senelė visada 
jas mėgo, o aš maniau, kad tai dėt to, 
jog ji gyveno Rochester, kur alyvų vi
suomet gausu... Nuskynęs žiedą, 
ėjau tolyn, palikdamas senimą, jau
nimą ir pakeliui išsibarsčiusius aly
vų žiedus. 

Tęsinys kitame numeryje. 

Vertė 
Monika Bončkutė 

VILNIUS 2006 
SKRYDŽIAI FINNAIR Ir kitomis oro linijomis iš 

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

ŠVENTĖ 
ČIKAGA • 2006 

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

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

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

http://dainusvente.org/bilietai
mailto:vyttours@earthllnk.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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N ILINIS MINĖJIMAS 
Tuoj po Kalėdų gavome prane

šimą — „Renkamės švęsti Pabaltijo 
universiteto 60 metų įkūrimą, kuris 
įvyks 2006 m. kovo 14 d. Pasaulio 
lietuvių centre". Kodėl ta ip anksti 
išsiųsti pakvietimai? Amerikos plo
tas didelis, mes išsibarstę, o ir mūsų 
amžius toks, kad re ik ia daugiau 
laiko planuoti. 

Ta diena greitai priartėjo. Gerai 
pastebėjo pirmininkas P ranas Jur
kus, kad laikas s lenka lėtai vaikui, 
kuris nekantriai ko nors laukia, bet 
greitai eina suaugusiems. 

Punktualiai rinkosi dažnai Či
kagoje matomi veidai. Besiruošiant 
pradėti minėjimą, pasigedome profe
soriaus Vytauto Černiaus . Turbūt 
kokia nelaimė ar liga? 

Paskambinus sužinojome, kad 
jokios nelaimės nėra, j i s da r tik ren
giasi, nes manė , kad minėj imas 
prasidės 12:30 (Tipiškas profesorių 
bruožas, skaito tik tai ką patys rašo 
— pagalvojau). Įpratę prie ameri
kietiško punk tua lumo , minėjimą 
pradėjome. 

Pranas Jurkus pakvietė minė
jimą atidaryti malda. Kunigas dr. 
Eugenijus Gerulis savo maldoje 
padėkojęs Dievui, kad prieš 60 metų 
pakvietė pabaltiečius žengti į šviesą, 
ir prašė palaiminti mus visus čia 
susirinkusius, priimti mūsų padėką 
Jo garbei. Karolina Kubilienė pami
nėjo visus, pereitais meta is išvyku
sius j Amžinybės sodus. 

Prisistatėme. Kiekvienas pami
nėjome ir gyvenamą vietą. Atvyko 
Edvardas Skiotys iš Detroito prie
miesčio, lydimas žavingos žmonos. 
Miela buvo išgirsti dešimtuko šir
dies, kuri ėmėsi iniciatyvos suburti 
buvusius Pabaltijo universiteto stu
dentus ir profesorius, Danutės bei 
Edmundo Eidukų dukters pavardę. 
Prisistatė ir Zigmas Jakimčius su 
gražuole dukra, atvykę iš Ann 
Arbor, MI. 

Jaun imas domisi tėvų eitais 
keliais ir tuo metu buvusiu šviesos 
žibintu — Pabaltijo universitetu. 
Jonui Levickui, sunkiai sergant, 
atstovavo jo žmona. Išgirdome kaip 
Vytautas Lapatinskas tapo Seattle 
mieste garbės konsulu. Jis pakvietė 
ki tais metais minėjimą suruošti 
Seattle mieste. Entuziastiškai pri
tarėme. Išgirdome, kokios puikios 
sąlygos žvejoti, slidinėti (o pats ką 
tik grįžo iš slidinėjimo Colorado 
kalnuose, ką išdavė saulės nubu
čiuotas veidas). 

Pirmininkas paprašė pakelti 
rankas, kas tai idėjai pritaria. Pakilo 
nemažai rankų. Žinant, kad mūsų 
tarpe yra daug politikų, supratome, 
kad lengva pažadėti... 

Aldona Puzinaitė-Čepienė jaut
riai pasidalino prisiminimais apie 
profesoriaus Jono Puzino 100 metų 
gimimo minėjimą, kuris įvyko pra
ėjusią vasarą Lietuvoje. 

Belaukiant vaišių, prof. V. Čer-

Lietuvos Respublikos garbės konsulas Seattle, WA Vytautas Lapatinskas kviečia 
buvusius Pabaltijo universiteto studentus kitą universiteto įkūrimo sukaktį švęsti 
Seattle mieste. 

PIGIAUSI A V I A B I L I E T A I \ LIETUVAIR EUROPA 

Pabaltijo universtiteto 60 m. įkūrimo sukakties paminėjimo metu. Iš kairės: kun. 
dr. Eugenijus Gerulis, prof. Vytautas Černius, Pranas Jurkus. 

nius pasidalino mintimis apie jo 
parašytą knygą „Žmogaus vystymosi 
kelias". Norintieji galėjo įsigyti ir 
gauti autografą. 

Po vaišių prasidėjo linksmoji da
lis. Mūsų tarpe buvo net trys buvu
sio kvarteto nariai. Pas solistą Vladą 
Ivanauską lavino savo balsus nema
žas skaičius studentų. Buvo suorga
nizuotas kvartetas, kurio sudėtis: 
Edvardas E. Skiotys ir Pranas Jur
kus — tenorai, Albertas Snarskis 
baritonas (jau amžinybėje) ir Vytau
tas Čečėnas — bosas. Norėjome 
išgirsti dainą „Kai baltos gėlės žydi 
melsvoj mėnesienoj (kompozitoriaus 
J. Švedo), bet bosas kuklinosi ir ne
siteikė drauge su tenorais priminti 
mums tuos laikus. Noriu pastebėti, 
kad pas Vladą Ivanauską balsą lavi
no ir keletas latvių, kurie vėliau 
garsėjo, kaip puikūs solistai lietuvių 
tarpe. Dviejų tenorų vedamos dainos 

skambėjo po Pasaulio lietuvių centro 
skliautais ir kolega Edvardas Skio
tys susirūpinęs, kad mūsų neiš
mestų už triukšmavimą kaip gim
nazistus iš mokyklos, uždarė duris. 
Mes jį nuraminome, kad esą centro 
nariai ir turime šiek tiek privilegi
jų... 

Pasidainavus ir besirengiant 
skirstytis, viena pora ėmė šokti. Ne
buvo tai numatyta ir nepasamdytas 
orkestras, tai mes plodami delnais į 
taktą, gėrėjomės jų šokiais. Ir iš pa
sąmonės išniro man kažkada girdė
tas ar skaitytas humoristinis eilė
raštis, kurį perfrazuojant, skambėtų 
taip: 

„Jaunystės dienas prisiminę, 
kolegos fakstrotą, kad raito, net 
dreba langai". 

Iki pasimatymo 2007 m. kovo 14 d. 

Eugenija Barškėtienė 

* ®mų JŠŠ m 
Jei išalkę: pavalgydinsime 
jei ištroškę: pagirdysime 
Jei žingeidūs: Lietuvos istorijos lapus atversime 

Jei smaguriai: egzotiškų lietuviškų patiekalų ir gėrimų paragausite 
Jei romantikai: jauki aplinka, židinys ir žvakių švieselės laukia. 

TAD PRAŠOME A P S I L A N K Y K I T E ! 
6312 S. Harlem Ave. 

Summlt, IL 60501 
Dirbame: I — IV lOval.r. - 1 0 vai. v. 

V — V I lOval.r. - 1 2 vai. v. 
VII lOval.r. - 9 vai. v 

Informacija telefonu 708-594-5622 

Pas mus rasite platų asortimentą lietuviškų prekių, 
valgių išsinešimui bei alkoholinių gėrimų! 

Taip pat pri imame užsakymus [vairiom progom! 

Šio mėnesio „special" — lietuviška Starką $23.99! 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS D R A U D I M O PASLAUGOS 

PIRKIMAS — PARDAVIMAS FLORIDOJE 

^ e f l i T l t t Peters-Montella 
V REALTOR®, CIPS, GRI, CLHMS 

Fluent in Italian 6r Lithuanian, Knoowledge of French 
Direct/Fax: (954) 254-3598 . . „, . . atmmam 

Each office independently 
E-Mail: regina@reginapeters.com owned and operated 

Drake 
Dtd 

ItAgain! 
^ K V Equ«i Hou*ng Oppoftmy 

5 S.Prospect. Clarendon 
Hills. Illinois 60514 

Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 
Fax 
630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės į 

Drake Realtor 

GREIT PARDUODA 
First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

Mindaugas 
651-343-0286 Cell 

mindaugas.m.bubiiauskas@wellsfargo.com 
vyvvw.vvfhm.com/weststpaulbrand)ron<...::. 

SIŪLO D A R B Ą 

Skubiai reikalingi vairuotojai 
perkraustytojai, dirbti Skokie 
perkraustymo kompanijoje. 

T e l . 8 4 7 - 6 7 3 - 3 3 0 9 
Vairuotojai privalo turėti galiojančius 

(Ilinojaus vairuotojo pažymėjimus. 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina, 

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

ĮVAIRUS' 

* Tvarkinga ir darbšti moteris ieško darbo 
senelių ar vaikų priežiūroje su gyvenimu ar 
su grjžimu. Turi patirties, gali pakeisti. Tel. 
708-532-8231 arba 708-717-8083. 

* Noriu padovanoti labai gražią ir sveiką 
kalytę. Tel. 815-725-7033. 

* Moteris gali prižiūrėti pagyvenusius žmo
nes, tvarkyti jų buitj, gyventi kartu. Tel. 
630-967-8819. 

OMfc, Accent 
Homefinders 

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

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

Audrius Mikulis 
1st Choice Real Propertys 

Tel.: 630-205-9262 
E-mail: amikūlis @ usa. com 

Įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas g 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

SIŪLO D A R B Ą 

S I Ū L O M E 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" 

LVHOME CARE FOR ELDERLY. 
Come-go, live-in. Good pay. Mušt 
speak English, have work permit, 

drivers license and car. 
Call Comfort keepers 

847-215-8103 

Looking for live-in caregiver in VVisconsin, 
1.5 hour drive from downtown Chicago. 

Preferably with experience, Drivers 
License, good English, malė or female. 
Creat job for a right person. Good pay 

and two paid days off per week. Leave a 
message (206)-666-3 706 or 
email j ob inw i@yahoo.com 

ĮVAIRUS' 

* Mūrininkui reikalingas pagalbinis. Tel. 
708-369-2946. 

* Moteris ieško darbo su grjžimu namo, 
arba gali pakeisti po pietų ar naktimis, arba 
gali prižiūrėti vaikus savo namuose 
Summit rajone. Tel. 708-833-0419. 

Alvvays Wlth Flowors 
• Įvairios tropinės gėlės 
• Gėlės visom progom, gėlės j Lietuvą 
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos 'konsultacijos - nemokamos) 
• Dovanų krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnyčių, pokylių salių ir stalų dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

1120 S. State $t., Lemont , IL 
8015 W. 79 St., Justice, IL 

Nemokamas tel. 888 594-6604 
Pristatome Čikagoje, jos 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 

K. LAUKAIČIO NATŪRALUS MEDUS 
Ir lietuviška arbata apsaugo visus nuo 

slogos Ir negerovių. Medaus galima 
gauti lietuviškose krautuvėse Ir po 

pamaldų PL centre, Lemonte. 
Tel. 6 3 0 323-5326 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

patogiu „lay-away" planu. 
Atliekame visus foto 1 

aboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

Į V A I R U S 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 

Tel. 773-776-1486 

P A S K O L O S N E K I L N O J A M A M 
T U R T U I . P E R F I N A N S A V I M A S 
skambinti 
INTERNATIONAL TRADING INC. 
prezidentui GEDIMINUI ZAREMBAI 
TEL. « 3 0 - ^ 1 5 - S 8 « S 5 

SIŪLO I Š N U O M O T I 

HINSDALE 
1 & 2 bedrooms, heat & cooking gas 

included, carpeting, dishwasher, 
balcony, parking $680-$800 + security. 

Call eavnings after 7 pm 
T e l . 7 7 3 - 6 8 5 - 4 9 7 5 

IŠNUOMOTAME MOTERIMS 
KAMBARIUS (2345 VV 56 St.) 
10 min. nuo traukinio stotelės. 

Kaina $275 plius elektra. 

Tel. 773-737-8400 

BRICHTON PARK IŠNUOMOJAMAS 
2 mieg., keturių kamb. švarus butas 

I aukšte, nerūkantiems vyresnio 
amžiaus ar pensininkams. Šalia 

parduotuvės, geras susisiekimas. 
S. California, S. 47th Str. ir S. Kedzie 

Tel. 773-376-0189 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St., 

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

S T A T E F A R M INSURANCE 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašjidtfc Rasos — kalba lietuviškai 
5 7 W W . 95 St., Oak Lawn, IL 

708-423-5900 

NAIVIŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

AMBER CONSTRUCnON Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

„siding", atliekami cemento, 
„plumbing" bei kiti namų 

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambint i Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

Šildymas 
Šaldymas 

6566 S. Kedzie Chicago, IL 60629 
Prekyba, instsiavimas, aptarnavimas 

Licensed — Bonded— Insured 
2 4 

ii. per p j r j 
FfiEE 

ESTIMATE 

7 dienos 
per savaitę 

7 7 3 7 7 8 4 0 0 7 
7 7 3 - 5 3 1 1833 

STASYS CONSTRUCTION 

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

,,soffits", „decks", „gutiers^plokšti ir 
,,shingle" stogai; cementas, 

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

MOKESČIŲ PASLAUGOS 

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių įstatymai apsunkino 

ir ateityje apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui kreipkitės: 

PRANAS G. MEILĖ, CPA 
5516 W. 95 St. 

Oak Lavvn, IL 60453. 
Tel. raštinė 708-424-4425. 
Tvarkome prašymus dėl pajamų 

mokesčio numerio. 

Pildau TAX 
( p a j a m ų m o k e s č i ų ) fo rmas . 

SUVEDU BUHALTERINĘ APSKAITĄ. 
TVARKAU ĮVAIRIUS 

FINANSINIUS REIKALUS. 
Gediminas Pranskevičius 

3805 N.Seeley 
Chicago, IL 60618 
Tel. 773.935.0472 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. A rche r Ave. , Ch icago, IL 60638 

Te l . 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairus tortai 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penki. 

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

608 VV. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

mailto:regina@reginapeters.com
mailto:mindaugas.m.bubiiauskas@wellsfargo.com
mailto:jobinwi@yahoo.com
http://www.alwayswithflowers.com
http://www.racinebakery.com
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VVESTERN UNION MONEY TRANSFER t 

Sumažintas pinigų pervedimoj 

Lietuva 
mokestis - nuo 

,99 

SIŲSKITE 
SIUNČIAMA SUMA 

0,01$ - 100,00$ 

100,01$ - 200,00$ 

200,01 $ - 300,00 $ 

300,01 $ - 400,00 $ 

400,01 $ - 500,00 $ 

Nuo 500,01 $ 

DABAR! 1 
PERVEDIMO MOKESTIS* 

«7y « 7 « l w 

10# 9 9 $ 

16,99 $ 
21,99$ 
27,99 $ 

5 /o nuo pagrindinės sumos 

pmmę mmmmm PINIGINĖ PERLAIDA 

* 

Naudojantis „VVestern Union" 

paslaugomis pinigus paprastai jau 

po kelių minučių**galima atsiimti 

visose agentūrose Lietuvoje! 

Norėdami gauti 
daugiau informacijos, skambinkite 

1-800-325-6000 
www.westernunlon.com 

IŠANKSTINIO MOKĖJIMO PASLAUGOS 

* Be pervedimo motesčio •JrVestem Union** taip pat ima mokestį už Jūsų dolerių konvertavimą j užs»enk> valiutą. 

** Lėšų pneinamumą lemia paslaugos sąlygos, jskaitant agentūros darbo laiką \r laito juostų skirtumus. Apribojimus žc Siuntimo formoje. Naujos mažesnes kainos galtoja 
dalyvaujančiose „VVestem Union" agentūrose Čikagoje, nuo 2006 m. vasano \6. 'kaimą* gali būti keičami be įspėjimo. 

© 2006 VVestern Union Holdings, Inc. AH Rights Reserved. 

http://www.westernunlon.com
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DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

CHICAGO, l t 60629 
Tel.: 773-585-9500 

DRAUGO FONDO DIREKTORIŲ 
TARYBOS POSĖDIS 

Greitai prabėgo trys šių metų 
žiemos mėnesiai. Draugo fondas 
ilsėjosi. Tie keli mėnesiai nusinešė ir 
dalį sėkmingo Draugo fondo pavasa
rinio vajaus. 

Kovo 28 d. buvo sušauktas Fon
do direktorių tarybos posėdis. Jame 
dalyvavo Katalikų spaudos draugi
jos direktorių tarybos pirmininkas 
Saulius Kuprys, kun. Viktoras Rim
šelis, dr. Petras Kisielius, dr. Ona 
Daugirdienė, Rūta Jautokienė ir 
Marija Remienė. 

Posėdis pradėtas malda, kurią 
sukalbėjo kun. Viktoras Rimšelis. 
Priėmus praėjusio posėdžio pro
tokolą ir šio posėdžio darbotvarkę, 
vyko ilgesnės investavimo diskusi
jos. Buvo pasidžiaugta iždininko 
Leopoldo von Braun sumaniai tvar
komu iždu. Be to, Fondo tarybos di
rektoriai yra susirūpinę, kad 
„Draugo" dienraštis neišsilaiko be 
Fondo paramos. Praėjusiais — 2005 
metais „Draugo" leidyba buvo pa
remta 180,000 dol. „Draugo" prenu
merata mažėja ir aukos pilnai 
nepadengia visų dienraščio išlaidų. 
Šiame posėdyje buvo nutarta paskir
ti 35,000 dol. skubioms skoloms 
padengti. 

Draugo fondas ir toliau atlieka 
savo misiją. Tai kun. Viktoro Rim
šelio mintis, tuometinio tėvų Ma
rijonų provincijolo, kuriam ypač rū
pėjo dienraštis, įsteigti Draugo fon
dą. Jis pramatė šio fondo reika
lingumą ir 1993 m. spalio 14 d. 
Draugo fondas buvo inkorporuotas 

kaip ne pelno siekianti organizacija. 
Nuo pat fondo gyvavimo pirmos 
dienos sėkmingai ir sąžiningai fon
dui be atlyginimo dirbo Bronius 
Juodelis. Jis vienas atliko visus dar
bus: spaudos informaciją, rašė auko
tojams gražius padėkos laiškus, 
skelbė ir vykdė vajus, vedė apys
kaitą, rūpinosi investavimu. Už tai 
jam Draugo fondo posėdžio direkto
riai reiškia nuoširdžią padėką. 

Nieko nėra amžino. Darbštaus 
Broniaus Juodelio sveikata sušluba
vo, ir jis 2005 m. gruodžio mėn. 
turėjo atsisakyti visų pareigų. Drau
go fondui atėjo sunkus metas. Di
rektorių tarybai buvo galvosūkis, ar 
atsiras kas perimtų Broniaus Juo
delio pareigas. Rūpestis greitai išsis
prendė, kai visuomenininkas Leo
poldas von Braun sutiko perimti 
atsakingas Draugo fondo iždininko 
pareigas. Pasirodo, kad jam šis dar
bas nėra svetimas, jis puikiai orien
tuojasi finansuose ir supranta inves
tavimo svarbą. 

Apsvarsčius visus finansinius 
reikalus buvo nutarta skelbti pava
sarinį vajų, kuris prasidės balandžio 
mėn. pradžioje. Posėdžio pabaigoje 
buvo išrinkta Draugo fondo vadovy
bė: pirmininkė Marija Remienė, 
sekretorė Rūta Jautokienė ir iždi
ninkas Leopoldas von Braun. Posė
dis truko pora valandų, jame akty
viai dalyvaujant visiems Draugo 
fondo direktoriams. 

Marija Remienė 

„Draugo" knygynėlyje 
I • - • • • • I • • • • ! 

Lietuvių kūrybos antologijos 
Sugrįšiu! 
Ten, kur kiekviena akimirka 
Virsta beribe laimės valanda. 

Sugrįšiu! 
Ten, kur kiekviena pušis 
Paguos nuliūdusią širdį. 
Ten, kur gimtieji namai. 

Taip rašo vienas iš „Lietuvių 
kūrybos antologijos" poetų — Jonas 
Senda. Ši antologija — Lenkijos lie
tuvių ir lietuvių, gyvenusių dabarti
nėje Lenkijos teritorijoje, kūrybos 
sugrįžimas į Lietuvą. Knygą sudaro 
4 skyriai — ,,Iš 'Šaltinio' versmių", 
„Giminingos ugnys", „Gimtinės 
paunksnėje" ir „Jaunųjų balsai". 
Pirmajame primenama jau užmirštą 
ir sunkiai prieinamą Seinuose 
gyvenusių lietuvių poetų kūrybą, 
antrame — tai pokario lietuvių, 
gimusių arba augusių dabartinėje 
Lenkijos teritorijoje kūriniai. Tre
čiame skyriuje talpinama šiandie
ninės Lenkijos lietuvių kūryba bei 
šiuolaikinės dailės pavyzdžiai, o 
paskutiniame spausdinami jaunųjų 
kūryba — keletas Punsko licėjaus 
mokinių ir absolventų literatūrinių 
bandymo pavyzdžių. 
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BRONIUI 
JUODELIUI 
visuomenininkui, 

žurnalistui 
Draugo fondo 

ilgamečiui pirmininkui, 

Knygą išleido „Aušros" leidykla 
Punske. Kaina — 8 dol., pridedant 9 
proc, užsisakant IL valstijoje. 
Persiuntimo kaina — 5 dol. Per
siunčiant daugiau knygų, už kiek
vieną papildomą knygą — 1 dol. 
mokestis. 

Draugo fondo tarybos nariai nuoširdžiai dėkoja: 
Už sėkmingą Draugo fondo ugdymą, 
Už sumanų administravimą, 
Už ištvermę ir ištikimybę dienraščiui „Draugas". 

Linkime sveikatos pagerėjimo ir stiprybės. 

Lietuvos Našlaičių 
globos komiteto 

narių darbai 

„Draugo*" knygynėlio adresas. 
4S45 W 6Mh Street Chicago, IL 60629 

Tel pasiteiravimui 771 585 9500 

„Draugo" 2006.03.24 numeryje, 
rašinyje apie pirmąją š.m. LNG 
komiteto paramos siuntą Lietuvos 
našlaičiams, padariau klaidų, kurias 
noriu atitaisyti. Per daug gal susi
koncentravau skaičiuose — kiek ir 
kam, o kalbėdama apie LNG komite
to narių darbą vieną pavardę neaiš
kiai parašiau, ir ji buvo neteisingai 
išspausdinta, kitą — suklydau, o tre
čią — svarbią, praleidau perrašy
dama iš juodraščio. 

Gal ir gerai, kad taip įvyko. Tai 
priminimas ir man pačiai, ir visiems 
rašantiems būti labai budriems, 
ypač rašant pavardes. Be to, turiu ir 
vėl progos pakalbėti apie LNG ko
miteto narių darbą, kuris daugeliui 
skaitytojų yra nežinomas ar mažai 
žinomas. 

Visi LNG komiteto nariai yra 
talkininkai-savanoriai, savo laiką ir 
darbą aukojantys tam reikalui. 
Daug jų buvo nuo komiteto įsikūri
mo metų: vieni išsikėlė toliau gyven
ti, kiti — jau pas Dievulį, treti dėl 
įvairių priežasčių nebegali savo 
brangaus laiko ir jėgų skirti LNG 
komitetui. Tai suminėsiu dar kartą 
ne tik dabar dirbančius, bet ir ne
tolimoje praeityje daug padėjusius, 
kad LNG komitetas veiktų ir teiktų 
nuolatinę paramą Lietuvos našlai
čiams. Pirmiausia — pirm. Juozas 
Polikaitis, kuris, be daugelio kitų 
darbų ir įsipareigojimų, rūpestingai 
tvarko LNG komiteto reikalus, 
susirašinėja, kalbasi įvairiais reika
lais su įgaliotiniais, globėjais bei 
rėmėjais. Siunčia laiškus įgalioti
niams ir pagal jų sąrašus paramą \ 
Lietuvą. 

Vicepirm. Dana Bazienė skirsto 
paramą našlaičiams ir tvarko kar
toteką. Ji nuolat palaiko ryšį ir 
teikia informaciją įvairiems asme
nims LNG komiteto reikalais. 

Ižd. Albinas Smolinskas rūpi
nasi, kad paramos čekiai būtų padėti 
į banką ar išrašyti persiuntimui į 
Lietuvą. 

Neseniai įsijungusi į LNG 
komiteto darbą Angelė Katelytė-
Lawler daro rėmėjų atsiųstų čekių 

kopijas, surašo viską į knygą, per
duoda informaciją kai kuriems ko
miteto nariams, rašo padėkas į 
„Draugą". Jai sunegalavus, tą darbą 
šiuo metu atlieka pati naujausia 
LNG komiteto narė Alina Vadeišie-
nė. Ji taip pat tvarkingai sudeda 
visą našlaičius liečiančią informaciją 
į bylas (files). Anksčiau ilgai ir 
rūpestingai tas bylas tvarkė Sigutė 
ir Juozas Užupiai. Bet jie nutarė 
pasitraukti iš veiklos, tad belieka 
pasakyti jiems nuoširdų „ačiū" už jų 
didelę talką. 

Vaida Maleckaitė padeda LNG 
komitetui paruošti ir išsiųsti pa
dėkas į „Draugą". Padėkas rėmėjams 
anksčiau rūpestingai rašė Regina 
Smolinskienė, bet dabar tą darbą 
atlieka Silvija Aleksiūnienė. Silvija 
tvarko ir pasiunčia papildomą infor
maciją apie našlaičius rėmėjams, 
taip pat padeda paramos skirstyme. 
Paraginimus-priminimus rėmėjams 
jau daug metų rašo Regina Jauto-
kaitė. Tai nelengvas darbas, nes 
reikia nuolat sekti kam ir ką švel
niai priminti, bet tai ji atlieka diplo
matiškai. 

Daug nusipelniusi LNG komite
tui yra Irena Kairytė, buvusi ilga
metė sekretorė ir rašiusi išsamius 
protokolus, o dabar, apsigyvenusi 
toliau, jaučiasi gerai, bet taip veikti 
kaip anksčiau jau neturi užtenka
mai nei laiko, nei jėgų. Iš tų jos pro
tokolų išeitų visa LNG komiteto 
darbo istorija! O gal ji kada nors su
galvos tą istoriją parašyti?! 

Dr. Edvardas Ringus, ilgus me
tus nuoširdžiai dalyvavęs LNG ko
miteto veikloje, šiuo metu yra išsi
kėlęs toliau ir pasitraukęs iš veiklos. 

Našlaičių stipendijų reikalais 
rūpinasi dosnioji Gražina Liautaud, 
kuri dažniausiai tas stipendijas pati 
ir suteikia. 

Ryšininkės yra veikliosios Jean-
ne Dorr ir Teresė Landsbergienė, 
kurios daug darbo ir laiko pašvenčia 
našlaičių reikalams, o Aldona 
Šmulkštienė aprašo LNG komiteto 
veiklą spaudoje. 

Aldona < m u l k * t i c n e 
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A t A 
KAZIMIERAS JANKAUSKAS 
Po ilgos, sunkios ligos, iškeliavo amžinybėn 2006 m. kovo 29 

d., 7:50 v.v., sulaukęs 78 metų. 
Gyveno Darien, IL. 
Gimė Panevėžyje. Amerikoje išgyveno 51 metus. 
Nuliūdę liko: žmona Aldona, sūnūs Algis su žmona Darlene, 

Kęstutis su žmona Cheryl, dukterys Gražina ir Rūta, anūkai 
Daniel, Michael bei kiti giminės Lietuvoje. 

A.a. Kazimieras 20 metų priklausė Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos chorui. 

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, balandžio 2 d. nuo 3 v. 
p.p. iki 9 v.v. Palos Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. South-
west Hwy., Palos Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, balandžio 3 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio 
misiją, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. 
Po Mišių a.a. Kazimieras bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410, 
www.palosgaidasfh.com 

A t A 
Med. sesuo STASĖ MAŽEIKIENĖ 

GOGAITĖ 
Po ilgos ir sunkios ligos mirė 2006 m. kovo 30 d., sulaukusi 

90 metų. 
Gimė Kundrėnų kaime. Naujamiesčio valsčiuje, Panevėžio 

apskr. Amerikoje išgyveno 58 metus. 
Nuliūdę liko: vyras Vytautas, keturi sūnūs: Algimantas su 

žmona Deborah, Kęstutis, Vytautas su žmona Birute, Aleksas 
su žmona Antonina, šeši vaikaičiai ir šeši provaikaičiai. Lietu
voje liko sesuo Jane Gabrienė, seserų ir brolio vaikai. 

Laidotuvių šv. Mišios vyks šį šeštadienį, balandžio 1 d. Šv.. 
Juozapo parapijos bažnyčioje Athens, Georgia. 

A.a. Stasė bus laidojama antradienį, balandžio 4 d. 10 vai. 
ryto iš kapinių koplyčios Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, 
Čikagoje, šeimos kape. 

Gimines, draugus ir pažįstamus, maloniai kviečiame daly
vauti laidotuvėse. 

Vyras ir sūnūs 

Netekusiems brangios mamytės ir močiutės 

A t A 
ELENOS MAŽEIKIENĖS, 

nuoširdžiai užjaučiame „Lietučio" šokėjus GANDĮ ir 
LINDĄ MAŽEIKAS, MAURĄ HARRISON ir buvusią 
šokėją JŪRATĘ HARRISON bei visus artimuosius. 

Seattle tautinių šokių grupė „Lietutis" 

A t A 
ELENAI MAŽEIKIENEI 

užbaigus žemiškąją kelionę, reiškiame gilią užuo
jautą visiems artimiesiems, ypatingai dukrai, buvu
siai Washington valstijos LB pirmininkei JŪRATEI 
HARRISON su vyru JEFF ir vaikais, sūnui GAN
DŽIUI MAŽEIKAI bei marčiai, „Lanko" tėvų komite
to pirmininkei LINDAI MAŽEIKIENEI su šeima. 

Washington valstijos LB valdyba 

A t A 
Dipl. teis. KAZYS JONAITIS 

(JANAVIČIUS) 
Po ilgos ligos mirė 2006 m. kovo 27 d. 
Anksčiau gyveno Worcester, MA. Priklausė Korp! Vytis ir 

daug dirbo skautų organizacijoje. 
A.a. Kazys buvo vyras a.a. Lilės. 
Nuliūdę liko: duktė Gaila ir vyras James Leshy, gyvenantys 

Londone, Anglijoje; brolis Stasys su žmona Mary ir šeima, 
svainės Elena Zimavičiūtė-Carter ir Jūra Gvidienė bei giminės 
Lietuvoje. 

Velionis bus pašarvotas trečiadienį, balandžio 5 d. nuo 4 
vai. p.p. iki 7 vai. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. 

Ketvirtadienį, balandžio 6 d. po atsisveikinimo 9:30 vai. 
ryto bus nulydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kur 10 vai. 
ryto bus aukojamos šv. Mišios už Jo sielą. 

Laidotuvės privačios. 
Maloniai prašome visus draugus ir pažįstamus dalyvauti at

sisveikinime ir pamaldose. 

Liūdinti šeima 

A t A 
JUOZUI GRAUŽIMUI 

ištikimam Korp! Neo-Lithuania nariui baigus turi
ningą, lietuviškos veiklos pilną žemišką kelionę, 
brolį VYTAUTĄ, jo vaikus DALIĄ KERN ir ALGI
MANTĄ GRAUŽINĮ su šeimomis, užjaučia ir kartu 
liūdi visi korporantai. 

Korp! Neo-Lithuania Čikagos padalinys 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICACO 
& ALL SUBURBS 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

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

CERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

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

http://www.palosgaidasfh.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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APYLINKĖSE SKELBIMAI 

• R e ž i s i e r i u s Kęstutis Nakas su 
savo studentais stato XIX a. avan
gardinio prancūzų dramaturgo Alf-
red Jarry pjesę „Karalius Ubas" 
(„The Ubu Plays"). Balandžio 2 d. 
2:30 vai. p.p. spektaklis bus rodomas 
Roosevelt universiteto CMalley teat
re, 431 S. Wabash, Chicago, (7 aukš
tas). Norintys užsisakyti bilietus, pra
šome skambinti tel. 312-341-3831. 

• Balandžio 2 d., sekmadienį , 
Švč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos Mozerio salė
je, tuoj po 10 vai. r. lietuviškų šv. 
Mišių, 20-os kuopos sąjungietės ruo
šia skanius lietuviškus pietus. Ga
lėsite išmėginti laimę loterijoje. At-

. vykdami paremsite Moterų sąjun
gą. Lauksime visų. 

• Jaunimo centro kavinėje ba
landžio 2 d., sekmadieni, po šv. 
Mišių 12 vai. p.p. bus rodomas fil
mas iš Lietuvos „Žvilgsnis į paš
vęstąjį gyvenimą". Žiniasklaida daž
nai piešia gyvenimą Lietuvoje tam
siomis spalvomis. Šis filmas ats
kleis, kad Lietuvoje yra daug gėrio ir 
šventumo. Filmą pristatys seselė 
Pranciška iš Palaimintojo J. Matu
laičio misijos. Jaunimo centro valdy
ba kviečia visus pasižiūrėti šio filmo. 

• B a l a n d ž i o 5 d., trečiadienį , 2 
vai. p.p. lietuvių centre „Seklyčioje" 
tradicinės popietės metu lankysis 
JAV LB Vidurio Vakarų apygardos 
valdybos pirmininkė Aušrelė Saka-
laitė. Ji skaitys paskaitą apie artė
jančius rinkimus į LB XVIII tarybą 
ir artėjantj apygardos suvažiavimą. 
Taip pat palies opias Marąuette 
Park apylinkės problemas. Kviečia
me visus gausiai dalyvauti. Kartu 
papietausime ir maloniai paben
drausime. 

• B a l a n d ž i o 7 d. PLC Bočių me
nėje, 14911 127th Street, Lemont, 
IL, nuo 6:30 vai. v. iki 9 vai. v. vyks 
šachmatų vakaras. Kviečiame visus 
— vaikus ir suaugusius. Atsineškite 
savo šachmatų lentas. Pravesime 
draugišką turnyrą. Įėjimas: suau
gusiems — 8 dol., vaikams iki 12 
metų — 5 dol., šeimai — 20 dol. Bus 
užkandžiai. Surinktas pelnas bus 
paaukotas PLC. Apie dalyvavimą 
prašome pranešti Pauliui Majauskui 
tel. 630-988-1062, e-paštu: pma-
jauskas@gmail.com arba Tadui Kul-
biui tel. 708-447-7121, e-paštu: kul-
bis@sbcglobal.net 

• Balandžio 9 d. tuoj po 10:30 vai. 
r. šv. Mišių tėvų jėzuitų koplyčioje 
Jaunimo centro (5620 S. Claremont 
Ave., Chicago) Moterų klubas (pirm. 
Anelė Pocienė) kviečia visus atvykti 
į jų rengiamus tradicinius Velyki-

Balandžio 2 d., 
sekmadienį, 

2 vai. nakties 
įvedamas vasaros laikas. 

Neužmirškite laikrodžio 
rodykles pasukti 1 vai. j prieki. 
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nius priešpiečius. Savo apsilankymu 
paremsite tėvus jėzuitus ir Jaunimo 
centrą. 

• Lietuvos Dukterų draugijos 
ruošiamas velykinių pyragų ir mar
gučių išpardavimas įvyks balandžio 
13 d., Didįjį ketvirtadienį, nuo 8 vai. 
r. Nameliuose, 2735 W. 71st Street, 
Chicago, IL 60629, tel. 773-925-
3211. Dukterys maloniai kviečia 
visus ir visas apsilankyti ir įsigyti 
skanumynų Šv. Velykų stalui. 

• Šv. Velykų dieną, balandžio 
16 d., 1 vai. p.p. PLC didžiojoje salė
je vyks Šeimos Velykų šventė. Po
pietėje dalyvauja aktorė iš Lietuvos 
Virginija Kochanskytė, seselė Pran
ciška, dainininkė Audronė Simano-
nytė, šoks Vaikų šokio teatras. Ma
žųjų su margučiais lauks Velykė ir 
jos palyda, „Bravo" kavinė ruoš 
šventinius pietus, kun. A. Paliokas, 
SJ, pašventins Velykų stalą. Kvie
čiame šeimas dalyvauti Velykų 
šventėje. Vietas galite užsisakyti 
paskambinę telefonu 630-964-5965. 

• Balandžio 22 d., šeš tadienį , 
9:30 vai. r. seselių kazimieriečių 
koplyčioje, 2601 W. Marąuette Rd., 
Chicago, IL, bus aukojamos šv. Mi
šios už Motiną Mariją Kaupaitę, 

.minint jos mirties (1940 m.) me
tines. Jau 15 metų kas mėnesį atna
šaujamos šv. Mišios už Motinos Ma
rijos paskelbimą Palaimintąja. Sese
rys kazimierietės kviečia visus at
vykti į šias šv. Mišias. Po šv. Mišių 
— kavutė ir pabendravimas. Tel. 
pasiteiravimui: 773-776-1324. 

• A L R K Moterų sąjungos 3 kuo
pa balandžio 22 d., šeštadienį, 3 vai. 
p.p. šaukia kuopos narių metinį 
susirinkimą, kuris vyks Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijos 
salėje, 6900 S. Washtenaw Ave., 
Chicago, IL 60629. Bus kavutė. 

• I s t o r i k ė dr. Aldona Vasiliaus
kienė, 14 knygų ir 700 straipsnių 
autorė atvyksta į Čikagą. Su savo 
paskaitomis dvasinėmis ir istori
nėmis temomis ji yra apkeliavusi 
daugelio Lietuvos miestų ir pabuvo
jusi už Lietuvos ribų. Balandžio 22 
d., šeštadienį, 4 vai. p.p. Balzeko lie
tuvių kultūros muziejuje ji skaitys 
įdomią paskaitą apie kankinį arki
vyskupą Mečislovą Reinį. Bus me
ninė dalis , vaišės. Rengia LB Kul
tūros taryba, Romos katalikų fede
racija ir ALTas. Renginys — Vely
kinės šventės nuotaikoje. 

• B a l a n d ž i o 29 d., šeštadieni, 8 
vai. v. ,,Willowbrook Ballroom" salė
je , 8900 S. Archer Rd., Willow 
Springs, IL, Gytis Paškevičius pris
tatys savo naująjį albumą „Ten". 
Tel. pasiteiravimui: 630-464-5000. 

• Lithuanian Mercy Lift ir 
„Nijole Lucia Hair Saion" , 5955 W. 
87th Street, Oak Lawn, IL, balan
džio 30 d., sekmadienį, nuo 10 vai. r. 
iki 5 vai. v. rengia grožio dieną „A 
Beauty and Wellness Event". Visos 
lėšos, surinktos tą dieną už plaukų 
kirpimą, manikiūrą, masažą ir kitas 
procedūras bus skiriamos Lithuanian 
Mercy Lift pravedamai prevencinei 
krūties vėžio programai. Tel. pasitei
ravimui: 708-422-5799 arba galite 
rašyti: allison5204@sbcglobal.net 

• A š t u n t o s i o s l ie tuvių da inų 
šventės proga yra ruošiamas spal
vingas, iliustruotas leidinys, kuris 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Criminal cases, 

t - 'JįiMįį P 

civil cases and DUI 
6247 S. Kedzie A v e n u e 

Chicago , IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-7766742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p 

A d v o k a t a s 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

IMIGRACINES TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
TeL 312-580-1217 

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būre l i s dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, beglobiams ir 
invalidams vaikams, daugiavaikėms 
šeimoms bei s tudentams Lietuvoje. 
Aukojo: Gražina Liautaud $1,000 
Dienos cen t ru i Obeliuose įsigyti 
autobusėlį; A. a. Otilijos Marcher-
tienės a tm. Danguolė Griganavičius 
$30, dr. Aus tė Vygant ienė $50; 
anonimas (D) $175; vaikučių metinę 
paramą tęs iant — Rita ir Charles 
Rackmil $20, Anthony Kozlowski 
$60, dr. Rimvydas Sidrys $500. La
bai ačiū. „Sau lu tė" („Sun l ight 
Orphan Aid"), 414 F r e e h a u f St., 
Lemont, IL 60439, tel . (630) 243-
7275 arba (630) 243-6435. 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

• Visiems, aukojusiems a.a. 
Aldonos Brant i enės atminimui, 
„Saulutės", Daytona Beach, FL sky
rius nuoširdžiai dėkoja. Gili užuo
jau ta šeimai ir artimiesiems. 

REGIS RETRDSPECTIVE 
G B U E B R A T * M G 1Q Y E A R S D r NA/C-RK A T THE S U B V V A Y GALI..ERY 

S U B W A Y GALLERY 
AT C£N*TRAL SCHOOL 43 H O W £ u L AV£.< BfSBEE. AZ 

Balandžio 8 d . , šeštadienį, 7 vai. v. vietos laiku 
Subvvay Callery, 43 Hovvell Ave., Bisbee, Az. 

at idaroma Lino Regio retrospektyvinė fotografi jos paroda. 
Šia paroda L. Regis pažymi savo 10 metų darbo sukakti Subvvay Gallery. 

Paroda veiks iki gegužės 7 dienos. 

apibudins šventę, reper tuarą ir su
pažindins su dalyvaujančiais šventė
je chorais. Leidinys bus pla t inamas 
Dainų šventės metu, liepos 2 d., 
„UIC Pavilion". Kviečiame siųsti savo 
sveikinimus, r ek lamas . P rašome 
sveikinimus ir skelbimus įteikti iki 
gegužės 1 d. Savo parama prisidėsite 
prie Da inų šventės pas isekimo. 
Daugiau informacijos galite rasti : 
www.dainusvente. org arba kreiptis 
j Vaivą Marcher t ienę (vaiva@dai-
nusvente.org Tel. 773-539-1476). 

• „ B e e ž e r o melsvo , be ž e l m e n i o 
žalsvo negali žaliuoti kalva, be Ne
muno žilo, be žaliojo šilo skurdi būt 
mana Lietuva. Turiu aš tėvynę, tu
riu aš gimtinę ir savąjį džiaugsmą 
turiu. Už viską ką davėt, už viską ką 
gavom, J u m s didelį ačiū tariu". Lie
tuvos fondo nar iams, Tarybai ir Val
dybai už paramą dėkoja vaikų darže
lio „Spindulėlis" auklėtojos, vaiku
čiai ir tėveliai. Kviečiame visus rem
ti lietuvišką atžalyną per Lietuvių 
fondą. LF adresas: 14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439, tel. 630-257-1616. 

IŠARTILRTOLL 

• K v i e č i a m e atvykti \ Cleveland, 
OH. Gegužės 5-7 dienomis čia orga
nizuojamos savaitgalio puotos lietu
viškam jaunimui. Penktadienį, ge
gužės 5 d. bus „VIP Velvet Dog 
Party", šeštadienį, gegužės 6 d. — 
„Cinco de Mayo Party" ir sekma
dienį, gegužės 7 d. — „Lithuanian 
Brunch". Dėl kainų, apgyvendinimo 
ir dalyvavimo kreipkitės http://cin-
codemayo.inconportal.net/ arba rašy
kite: genna778@gmail.com Lietuvių 
klubo adresas: Lithuanian Club c/o 
106 E. 216, Euclid, OH 44123. 

• Balandžio 29 d., šeštadienį, 7 
vai. v. Dievo Motinos Nuolatinės pa
galbos salėje, Cleveland, OH. ir ba
landžio 30 d., sekmadienį, 1 vai. p.p. 
Dievo Apvaizdos parapijos salėje, 
Detroit, MI, aktorė Virginija Ko
chanskytė atliks programą „Gyveni
mas — tai kaip graži kelionė". Prog
ramoje dalyvauja dainininkė Audro
nė Simanonytė. Bus vaišės. Kvie
čiame visus gausiai dalyvauti. 

mailto:jauskas@gmail.com
mailto:bis@sbcglobal.net
mailto:allison5204@sbcglobal.net
http://www.dainusvente
http://nusvente.org
http://cin-
http://codemayo.inconportal.net/
mailto:genna778@gmail.com



