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Derybininkams nesiseka susitarti dėl postų 

Vyksta koalicijos vadovų posėdis. 

Vilnius, balandžio 21 d. (BNS) 
— Valdančiąją koaliciją sudarančių 
trijų partijų derybininkams penkta
dienį nepavyko susitarti dėl minis
trų postų Vyriausybėje paskirstymo. 

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Anksčiau Socialdemokratų, Dar
bo ir Valstiečių liaudininkų partijų 
atstovai teigė susitarimą dėl postų 
Vyriausybėje pasieksią penktadienį. 

Po daugiau kaip valandą Krašto 

apsaugos ministerijoje trukusių de
rybų socialdemokratų derybininkas, 
krašto apsaugos ministras Gedimi
nas Kirkilas sakė, kad sutarta ne
atskleisti susitarimų, nes derybos 
bus tęsiamos toliau antradienį Že
mės ūkio ministerijoje. 

„Šiandieną mes jūsų labai ne
nudžiuginsime. Tik pasakysiu, kad 
derybos toliau tęsiamos geranoriš
koje aplinkoje. Mūsų principinė 
nuostata išlieka, kaip sakė Žilvinas 
Padaiga, kol nesuderėjome dėl vis
ko, tol nesuderėjome dėl nieko. Todėl 
norėtume, kad jūs mūsų labai ne-
klausinėtumėte, kadangi mes neno
rime kalbėti", — sakė G. Kirkilas. 

Beje, penktadienį po pokalbio su 
žurnalistais, derybininkai neskubėjo 
skirstytis ir dar sugrįžo kalbėtis į 
Krašto apsaugos ministro kabinetą 
ir dalis jų — socialdemokratai Zig
mantas Balčytis, Juozas Olekas, 
Darbo partijos vadovas Viktoras Us-

Restorane — 
nacių vakarėlis 

Vilnius, balandžio 21 d. (BNS) 
— Tarptautinės istorinio teisingumo 
komisijos vadovas, parlamentaras 
Emanuelis Zingeris pasipiktino 
Kauno restorane nacionalsocialistų 
vadovo Adolf Hitler gimtadienio pro
ga surengtu „SS stiliaus" vakarė
liu. 

„Kiekviena Lietuvoje išaugusi 
laisva karta turi mokėti atpažinti 
praeities prievartos režimų savo tė
vams padarytą blogį. Mums nederė
tų pusgirčiams su alaus bokalu vai
kytis aplink barą nacių ar sovietų 
kalinių rūbais apsirengusius akto
rius, nes taip atsidursime moralės 
griuvėsiuose", — sakė Tarptautinės 
komisijos nacių ir sovietinės okupa
cinių režimų nusikaltimams įvertin
ti pirmininkas E. Zingeris. 

Jo teigimu, „žaizdos dėl šimtų 
tūkstančių aukų dar gyvos, tik gaila, 
kad šių nuostolių suvokimas mūsų 
šalyje nėra pakankamai gilus". 

Parlamentaro teigimu, „visiškai 
nejuokingos ir neonacių pastangos 
bei demonstracijos Lietuvoje". Ba
landžio 20 d. mitingą Vilniuje suren
gė panašią į nacistų ideologiją sklei
džiančio radikalo Mindaugo Murzos 
šalininkai. 

Adolf Hitler ir Josif Stalin tota
litarinių režimų pasekmes Lietuvai 
tiriančios komisijos vadovas taip su
reagavo į žiniasklaidos pranešimus 
apie Kauno „Forto" restorane su
rengtą vakarėlį, kuriame vaikštinėjo 
A. Hitler persirengęs vyras, lydimas 
SS karininkų ir kareivių uniformo
mis vilkinčių statistų. Skambėjo vo
kiški maršai, du kalinių uniformo
mis vilkintys darbuotojai kepė šašly
kus ir klausė „nacių" nurodymų. 

Medikai t ikr ino A. Brazausko sveikatą 
Vilnius, balandžio 21 d. (BNS) 

— Premjeras, Socialdemokratų par
tijos vadovas Algirdas Brazauskas, 
prieš kelias savaites viešai paskel
bęs turėjęs rimtų sveikatos proble
mų, penktadienį profilaktiškai tikri-
nosi sveikatą Vilniaus universiteto 
Antakalnio ligoninėje. 

Kaip pranešė Vyriausybė, prem
jeras tokiam patikrinimui atvyksta 
kartą per metus, panašiu metu — 
pavasarį. 

Anot pranešimo, penktadienį 
paimtas A. Brazausko kraujas ben
dram ir biocheminiam tyrimui, taip 
pat atlikta vidaus organų echoskopi-

ja. Gydytojai konstatavo, kad pato
logijų nerasta. Kraujo tyrimo rezul
tatai turėtų paaiškėti kitą savaitę. 

Kovo pradžioje po žiniasklaidos 
publikacijų 73-ejų metų A. Brazaus
kas viešai pripažino, jog jam buvo 
diagnozuota onkologinė prostatos li
ga, tačiau po gydymo liga pasitraukė 
ir jis esąs sveikas. 

A Brazauskas pareiškė supran
tąs, kad visuomenė apie jo sveikatos 
būklę turi žinoti, bet kaip ir kiek
vienas žmogus, jis norėtų turėti 
„nors kiek privatumo, ypač tada, kai 
kalbama apie tokius jautrius daly
kus kaip sveikata". 

Seimo komisijai — buvusio 
prezidento patarėjo ,,išpažintis / / 

Edminas Bagdonas 
Olgos Posaikovos (ELTA) nuotr. 

Vilnius, balandžio 21 d. (BNS) 
— Buvęs prezidento patarėjas Ed
minas Bagdonas pripažįsta padaręs 
„politinių klaidų" įsigydamas butą 
Turniškėse ir dėl to teigia nuošir
džiai apgailestaujantis. 

Tačiau buvęs patarėjas, šiuo me
tu grįžęs dirbti į diplomatinę tarny
bą, kategoriškai tikina nesinaudojęs 
tarnybine padėtimi ir jokiais kitais 

būdais nepiktnaudžiavęs. 
Penktadienį liudydamas Seimo 

laikinajai komisijai, tiriančiai sta
tybų Turniškėse aplinkybes, E. Bag
donas teigė, jog nelaikė Turniškių 
ypatingą statusą turinčia teritorija. 

„Noriu aiškiai ir užtikrintai pa
sakyti, kad buto pirkimą aš dariau 
kaip privatus asmuo", — penktadie
nį komisijai teigė E. Bagdonas. 

Komisijos nariai pastebėjo, jog 
prašymą Vyriausybės kanceliarijos 
akcinei komunalinių paslaugų ben
drovei dėl buto pirkimo E. Bagdonas 
pasirašė, nurodydamas ir tuometi
nes savo prezidento patarėjo parei
gas. 

E. Bagdonas pastarąjį faktą pa
vadino „kvaila klaida". 

„Aš tai vertinu kaip tėvas ir 
kaip vyras pirmiausia šeimos, kurią 
aš įvėliau į tą diskusiją per neap
sižiūrėjimą, Nukelta \ 6 psl. 

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

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

paskichas ir „darbietė" Loreta Grau-
žinienė, Valstiečių liaudininkų vado
vė Kazimira Prunskienė — užtruko 
dar ilgiau nei valandą. 

Trys partijos derasi, kaip tarpu
savyje paskirstyti valstybinius pos
tus, kurie atsilaisvino, praėjusią sa
vaitę iš valdančiosios koalicijos pa
sitraukus Naujajai sąjungai (social
liberalams). Tarp šių postų — socia
linės apsaugos ir darbo bei užsienio 
reikalų ministrų. 

Nukelta į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

Iš ateitininkų veiklos. 
Kaip greitai pamirštame. 
Strateginis objektas. 
Pokalbis su Dainavos 
„krikšto mama". 
Menas, literatūra, 
mokslas. 
Geriausia dalis, kuri 
nebus atimta. 
Rio — dieviškos gamtos 
glėbyje. 
Apgavystės. 
Mūsų šeimose. 
Lietuvos kryptimi. 
„Magnolija" atveria duris. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.809 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 

UŽBAIGSIME 
A. DIRSYTĖS PETICIJOS VAJŲ 

^£. iaurės Amerikos ateitininkų taryba 2002 m. nutarė pradėti vajų 
^ ^ rinkti parašus po peticija ieškoti Sibiro kankinės ateitininkės 
K^-J Adelės Dirsytės palaikų ir juos pergabenti į Lietuvą. Buvo nutar
ta kreiptis į Lietuvos Respublikos vadovus: prezidentą, ministrą pirmi
ninką ir Seimo pirmininką. Vėliau į tą vajų įsijungė ir Ateitininkų fe

deracija Lietuvoje. Tam vajui pritarė JAV Lie
tuvių Bendruomenė. Praėjo beveik ketveri 
metai. ŠAA Tarybos ir Ateitininkų federacijos 
valdybos bendru nutar imu ši peticija su 
surinktais parašais bus įteikta 2006 m. rug
pjūčio 18-20 d. Panevėžyje įvyksiančio Ateiti
ninkų kongreso proga. 

Surinkta netoli 8,000 parašų. Tai nėra 
daug. Norėtųsi, kad būtų daugiau - bent 
10,000. Prieš užbaigiant, norime parašų rin
kimo vajų suintensyvinti tiek išeivijoje, tiek 
Lietuvoje. Ateitininkai Lietuvoje jau sudarė 
vajaus organizavimo grupes. Kreipiamės ir į 
S. Amerikos ateitininkus — į visų sąjungų 
vienetus ir į pavienius ateitininkus ryžtis 

šiam darbui: rinkti parašus tų asmenų, kuriems dar nebuvo sudaryta 
proga pasirašyti po peticija. 

Peticijų tekstas (kiekvie- H H H H H I ^ I ^ H H H H H H H i l I ^ H I 
nam iš trijų Lietuvos Respub
likos vadovų toks pat, skirtin
gas tik kreipimasis) galima 
nusikopijuoti iš interneto 
(ateitininkų tinklalapyje 
Avww.ateitis.org ieškoti 
„Dirsytės peticijos") arba susisiekti su R. Kriaučiūnu telefonu ar laiš-

Vasaros stovyklos Dainavoje 

...norime parašų rinkimo 
vajų suintensyvinti t iek 
išeivijoje, tiek Lietuvoje. 

ku (1816 Tecumseh River Dr , Lansing, MI48906 USA; tel. 517-321-0091). 
Iki šiol S. Amerikoje užpildytus peticijos parašų lapus priimdavo 

Romualdas Kriaučiūnas. Tačiau dabar jie jau telkiami Ateitininkų fe
deracijos raštinėje Lietuvoje (Trakų 12a, Vilnius 01132); ten jie bus 
apipavidalinti ir įrišti. AF raštinė termino dar nenustatė, bet stenki
mės, kad parašų lapai ją pasiektų iki liepos 1 d. Visus parašų lapus iš 
Amerikos reikia jau dabar pervežti į Lietuvą (nenorime, kad jie būtų 
siunčiami į Lietuvą paštu). Jei nesurastumėte asmens, kuris galėtų 
jūsų surinktų parašų lapus pervežti į Lietuvą, prašau juos pasiųsti 
man K. Trimakas, 2830 Denton C t , Westchester, IL 60154 USA; telef. 
(708) 562-8948; e-adresas: trimkes@earthlink.net 

Tepadeda Dievas! 
Kun. Kęstutis A. Trimakas 
A. Dirsytės veiklos tęsėjas 

Jaunučių 
liepos 3 - 12 d. 
Dabar kviečiami registruotis 
visi — ir neateitininkai 

Į Jaunųjų ateitininkų stovyklą 
priimami vaikai nuo pirmo iki aš
tunto skyriaus. Kviečiame registruo
ti savo vaikus į šią ypatingą stovyk
lą, kur vaikai galės gražioje gamtoje 
saugiai paatostogauti, dvasiškai pra
turtėti, kūrybiškai išsireikšti. Regis
tracijos anketas rasite ateitininkų 
tinklavietėje: www.ateit is .org Visi 
kas norėtų važiuoti, nedelsiant re
gistruokitės, nes vietų gali pritrūkti. 
Jeigu turite klausimų, susijusių su 
registracija, kreipkitės į registratorę 
Grasildą Reinytę: grasilda@sbc-
global.net Jei turite klausimų apie 
stovyklą, kreipkitės į Laimą Alek
sienę, la leksa@ameritech.net 
Laukiame energingų, linksmų sto
vyklautojų! 

Jaunųjų ateitininkų sąjungos 
Centro valdyba 

Sendraugių 
liepos 23 -30 d. 

2006 m. sendraugių ateitininkų 
stovykla vyks liepos 23 - 30 d. Dai
navoje. Stovyklos tema — ,,Su dai
na!" Sendraugiai ateitininkai, no
rintys dalyvauti, prašome skambinti 
Rūtai Kulbienei tel. 708-447-7121. 

Korp! Giedros susirinkimas 
Ateitininkių Korp! Giedra meti

nės šv. Mišios ir susirinkimas įvyks 
šeštadienį gegužės 8 d. Šv. Mišios 8 
vai. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misi
joje, Lemonte. Susirinkimas tuoj po 
Mišių Ateitininkų namuose. Daly
vaus svečias kalbėtojas prof. Vytau
tas Černius. Laukiame visų narių. 

L. ? A I Ll» 

Moksleiv ių 
liepos 12 - 23 d. 

Registracija prasidėjo 
Jau registruojami moksleiviai 

vasaros stovyklai Dainavoje. Pri
imami moksleiviai nuo 9 iki 12 sky
riaus, t.y. tie, kurie šįmet baigia 8 
skyrių, iki tų, kurie dar neįstojo į 
universitetą. Visą reikiamą informa
ciją apie stovyklą ir registraciją rasi
te tinklalapyje www.mesmas .org 
pasižiūrėjus apie moksleivių stovyk
lą. Prašome anketas atsispausdinti 
iš interneto ir užpildyti. Jeigu tu
rėsite sunkumų ar klausimų, prašo
me kreiptis į registratorę Lionę Kaz
lauskienę, tel. 781-721-0535 arba 
el-paštu l ione_namie@yahoo.com 
Galite kreiptis ir į MAS CV pirmi
ninkę Dainę Quinn tel. 708-349-
7403 ar el-paštu DLNQ@aol.com 
Bus smagi s tovykla — laukiame 

visų 
Moksleivių ateit ininkų sąjungos 

Centro valdyba 

N v i ' O H M o k s l e i v i u a t e i t i n i n k u s ą j u n g o s <"entro v a i d y b a i š r i n k t a p e r s ą j u n g o s s u v a ž i a v i m ą Ž i e m o s k u r s u o s e . D a i n a v o j e 
2 0 0 S m g r u o d ž i o g a l e , d a b a r i šs i j uosus i d i r b a , r e n g i a M A S v a s a r o s s t o v y k l a , k u r i į vyks D a i n a v o j e l i e p o s 1 2 - 2 3 d . S t o v i : 
L i o n e K a z l a u s k i e n e — s e k r e t o r e D a i n e Q u i n n — p i r m i n i n k ė , O n i l ė Š e š t o k i e n ė — v i c e p i r m i n i n k ė ; sėd i v a l d y b o s n a r ė s R i m a 
K u p r y t e ir L i na B u b l y t e , i ž d i n i n k a s Sau l ius Čyvas ir v a l d y b o s n a r ė V i k t u t ė Sus inska i t ė . N u o t r a u k o j e t r ū k s t a v a l d y b o s n a r i o 
K ę s t u č i o A u k š t u o l i o 
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STRATEGINIS 
O BJ E KT AS 

VYTAUTAS VISOCKAS 

Prisimenu, sovietų laikais Tele
vizijos ir radijo komiteto vadovas 
viename posėdyje pasakojo: kai jau
ni vokiečiai apsilankė Lenkijos teri
torijoje Antrojo pasaulinio karo 
metais veikusiose koncentracijos 
stovyklose ir pamatė šiurpių fašistų 
nusikaltimų pėdsakus, jų reakcija 
buvo netikėta. To negalėjo būti! — 
esą stebėjosi ir piktinosi jaunieji, 
karo nematę vokiečiai. 

Nežinau, kiek tiesos tuometinio 
Televizijos ir radijo komiteto vadovo, 
aukšto idėjinio komunisto pasako
jime, kurį aš puikiai prisimenu, ta
čiau taip galėjo būti — jaunieji vo
kiečiai sunkiai įsivaizdavo, jog taip 
galėjo būti. Jeigu jiems niekas ne
pasakojo, nerodė, kokius „darbus" 
nuveikė jų tėvai ir seneliai — kaip 
čia patikėsi! Provokacija! 

Mano karta fašistų nusikalti
mais beveik tikėjo, nors apie juos 
mums pasakojo žmonės, kuriais mes 
nepasitikėjome. Užtat buvome šoki
ruoti (ne mažiau nei tie jaunieji karo 
nematę vokiečiai), kai Atgimimo 
metais viską sužinojome apie bolše
vikų nusikaltimus. Kai ką mes žino
jome, matėme, net savo kailiu buvo
me patyrę, bet anaiptol ne viską. Ir 
mes neįsivaizdavome, kad taip ga
lėjo būti, kaip buvo! 

Tokie, kaip buvęs Televizijos ir 
radijo komiteto vadovas, labai sten
gėsi, kad neįsivaizduotume komu
nizmo piktadarybių. Stengėsi (ir 
tebesistengia!) ne tik „tokie". „Drau
ge" Vytautas Volertas teisingai ste
bisi ir piktinasi, kad ir Vakarai buvo 
ir iš dalies tebėra „tokių" talkinin
kai. Dalis Vakarų šviesuomenės, 
kuria mes, pokario vaikai, žavėjo
mės, puikiai žinojo apie sovietų mės
malę, apie gulagus, bet gėdingai 
tylėjo. Dar daugiau — jie juos pa
teisino! 

Neseniai teko dalyvauti Genoci
do aukų muziejaus atidaryme. 
Įsikūręs jis buvusiame garsiajame 
KGB pastate, pro kurį net praeiti 
būdavo nejauku, kai pagalvodavai, 
kaip lengva čia patekti, ir kaip 
sunku iš jo išeiti! Kelis dešimt
mečius į aukščiausią Lietuvos pas
tatą ranka rodė Leninas: visus jus 
čia sugrūsime! Beje, o kodėl „aukš
čiausią"? Todėl, kad nuo jo matėsi 
Sibiras. 

Šis muziejus oficialiai atidarytas 
dabar, tačiau jo istorija siekia 1992-
uosius, kai, LGGRTC generalinės 
direktorės Dalios Kuodytės žodžiais 
tariant, buvo „šiaip taip atkovotas 
šitas gabaliukas, tiktai šitas — fly-
gelis". Apie sunkias „kovas" dėl mu
ziejaus man pasakojo ir Kovo 11-
osios akto signataras, visuomenės 
veikėjas Balys Gajauskas. Pradžioje 
dar negausiais jo fondais teko pasi
naudoti ir man: kai kurios labai 
retos istorinės fotografijos, esančios 
albume „Baltijos kelias", — iš čia, iš 
Genocido aukų muziejaus, kur uni
kaliais dokumentais, įvairiom prie
monėm iliustruojama bene skau
džiausia Lietuvos istorija: okupaci
jos, tremtis, lageriai, rezistencija, 
KGB veikla... Yra įspūdingų, jaudi
nančių eksponatų, tačiau šį kartą ne 
apie tai. 

Muziejaus direktorius Eugeni
jus Peikštenis pagrįstai apgailesta
vo, kad šį neeilinį kultūros faktą 
visiškai ignoravo didžioji žiniasklai-

da. Į atidarymą buvo pakviesti ir 
rašantieji, ir rodantieji, ir kalban
tieji žurnalistai, ir, kaip sakoma, 
daug garbingų svečių, tačiau renginį 
šiek tiek filmavo tiktai vienos tele
vizijos rusų redakcija, apie jį nė 
žodžiu tą vakarą neužsiminta LRT 
„Kultūros kanale". Bet juk visuome
ninei televizijai ir radijui jau senokai 
nevadovauja mano minėtas soviet
mečio laikų Televizijos ir radijo 
komiteto pirmininkas! 

Na tai kas! Tai kas, kad, kaip 
kalbėjo Seimo narys Algis Kašėta, 
„šis muziejus — tarp strateginę 
prasmę turinčių objektų. Gaila, nei 
Seimas, nei Vyriausybė, jų vadovai 
šito nesuvokia". Dar ir kaip suvokia! 
Jie tikriausiai žino, kad antrajame 
aukšte yra „Čekistų šlovės kam
barys", kuriame matome, kaip būda
vo įteikiami KGB darbuotojo pa
žymėjimai, partijos nario bilietai, 
sveikinami ir apdovanojami jubi
liatai, karo ir darbo veteranai, kole
gos ir svečiai supažindinami su 
„šlovingąja" ČK istorija, fotografuo
jamasi valstybinių ir asmeninių 
jubiliejų progomis... Kambaryje ga
lėtų puikuotis ir Aleksandro Mun-
tiano, 1949—1951 m. buvusio LSSR 
MGB Marijampolės apskrities stri
bo, 1951—1952 m. dirbusio MGB 
Kauno srities Marijampolės apskri
ties vidaus kalėjimų prižiūrėtoju, 
fotografija (remiuosi Seimo nario 
Jurgio Razmos informacija). 

Tad kokia čia „strateginė pras
mė", kai nelabai garbingoje kom
panijoje — ir tavo arba tavo tėvo vei
delis, dar komjaunuoliškai skaistus! 
Kuo toliau nuo tokios „šlovės", kuo 
mažiau reklamos! Geriau jau apsi
mesti kokiu pameistriu ir išvengti J. 
Razmos dėmesio. 

Seimo narys Antanas Stasiškis 
buvo optimiškesnis: „Smagu, kad šis 
ypatingos svarbos, unikalus ne tik 
mūsų krašte, bet ir, ko gero, visoje 
Europoje, gal net visame pasaulyje 
muziejus po truputį atsistoja ant 
kojų. Jis turėtų būti visų oficialių 
svečių lankytinų vietų sąraše. Gal ir 
mes kalti, kad nepakankamai judi
nom". Seimo nario pasiryžimas 
„pajudinti" buvo sutiktas plojimais. 
Na, jeigu įvyks pirmalaikiai Seimo 
rinkimai ir į valdžią mes daugiau 
nerinksime herojų iš KGB „šlovės" 
kambario, tada kitas reikalas, tada 
gal „visi rūmai taps okupacijos ir pa
sipriešinimo memorialu, kaip kažka
da yra numatyta vyriausybės doku
mentuose" (A. Stasiškis). 

Muziejaus direktorius man pa
pasakojo, kad ekspozicija ypač do
misi užsieniečiai. Tuo aš pats įsiti
kinau, kai verčiau nuostabos, pasi
piktinimo ir susižavėjimo kupiną 
storą atsiliepimų knygų; su užsie
niečiais ir moksleiviais iš Daujėnų 
nedidukuose kambarėliuose aš skai
čiau tragiškai didvyrišką Lietuvos 
istoriją. 

Nors Seimas, Vyriausybė, Užsie
nio reikalų ministerija muziejų ig
noruoja, aukšti šalies svečiai patys 
randa kelią į Aukų gatvę. Pavyz
džiui, JAV ambasada kiekvieną mė
nesį po kelis kartus su savo svečiais 
čia apsilanko. Muziejaus direktorius 
Seimo narį A. Stasiškį šiek tiek 
patikslino: šis Genocido aukų mu
ziejus vienintelis buvusiame sovie
tiniame lageryje, įsikūręs auten
tiškame pastate. Okupacijos mu
ziejus veikia ir Latvijoje, Estijoje, 

DANUTE BINDOKIENE 

Kaip greitai pamirštame! 

Po II pasaulinio karo į Šiaurės 
Ameriką (ir kitas užjūrio 
šalis) iš pabėgėlių stovyklų 

Vokietijoje likimas atplukdė tūks
tančius mūsų tautiečių. Ne ieško
dami geresnio gyvenimo jie leidosi 
per vandenynus į tolimas šalis, bet 
dėl to, kad kitos išeities nebuvo: į 
tėvynę grįžti keliai buvo užtverti 
„geležinėmis užtvaromis", o sąjun
gininkų karinės pajėgos bei Ame
rikos labdaringos organizacijos, 
apie ketvertą metų globojusios ka
ro pabėgėlius stovyklose, nuspren
dė tas stovyklas panaikinti, tačiau 
suteikiant progą „išvietintiems 
asmenims" emigruoti. 

Bet ir pabėgėlių stovyklose lie
tuviai veltui laiko neleido, o tuoj 
įniko į lietuvišką veiklą, aplink 
save sukurdami mažą Lietuvą, 
stengdamiesi atgaivinti jos kul
tūrą, mokslą, muziką. Nepaisant 
nepalankių sąlygų ir nuolatinių 
trūkumų, šį darbą galėjo dirbti 
vien dėl to, kad nuo raudonojo 
maro į Vakarus buvo pasitraukę 
daugiausia kultūrininkai, moks
lininkai ir kiti inteligentai. Pasi
naudodami savo talentais, stovyk
lose jie sukūrė švietimo sistemą, 
dainų ir tautinių šokių vienetus, 
net savitą valdymosi organizaciją 
— Lietuvių Tremtinių Bendruome
nę (išvykus į užjūrius, išsivysčiu
sią į atskirtų kraštų Lietuvių 
Bendruomenes ir visus apjun
giančią — į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę. 

Nedaug bagažo lietuviai į JAV 
atsivežė, nes nieko vertingo netu
rėjo. Tačiau jų įkandin per Atlanto 
vandenyną atsekė lietuviškos kul-
tūrinės-visuomeninės veiklos iner
cija ir pirmaisiais dešimtmečiais ji 
liepsnojo, kaip galingas laužas, 
prie kurio pasišildyti galėjo visi, 
nenorintys prarasti savo tautinės 
tapatybės. 

Kiek daug rašytojų, lituanistų, 
istorikų, archeologų, dvasininkijos, 
pedagogų ir kitų kultūrininkų, 
anuomet buvo mūsų tarpe! Deja, jų 
kūnus priglaudus svetimo krašto 
žemei, daugelio prisiminimą užklo
jo, ar baigia užkloti, laiko dulkės. 

Vienas tokių „užmirštųjų" yra 
visuomenininkas, bendruomeni-
ninkas, pedagogas, l i tuanistas, 
ateitininkų veikėjas, žurnalistas 
Stasys Barzdukas, kuriam šį sek

madienį sueitų lygiai šimtas metų 
(g. 1906.04. 23 d.; mirė 1981,09. 
13). 

Tai žmogus, savo gyvenime 
„dėvėjęs daug kepurių" *— ir LB 
veikėjo, PLB pirmininko, Ateiti
ninkų federacijos tarybos nario, 
pedagogo, redaktoriaus (įsteigė ir 
redagavo „Pasaulio lietuvį"), ir — 
galbūt svarbiausia — lituanisto. 
Daug rašė spaudoje lietuvių kal
bos ir kultūros klausimais, buvo 
vienas iš „Lietuvių kalbos vadovo" 
(1950 m.) autorių, suredagavo „Jau
nimo metų kalendorių" (1966), 
kuriame tarp kito rašė: „Išeivijos 
stiprybė — tai tautinis jos sąmo
ningumas ir organizuotumas. Štai 
dėl ko telkiamės į mus visus jun
giančią Lietuvių Bendruomenę ir 
turime organizacijų atskiriems 
uždaviniams. Šitai mus sieja su 
mūsų tauta ir jos amžiais sudėtu 
dvasiniu palikimu. Ateitis remiasi 
ne tik dabartimi, bet ir praeitimi, 
nes tautą sudaro ne tik gyvieji, bet 
ir mirusieji jos nariai. Todėl, ku
riant ateitį, reikia pažinti praeitį. 
Tai pabrėžia mūsų tautos himnas 
ir Lietuvių charta". S. Barzdukas 
ypač rūpinosi lietuviško jaunimo 
reikalais, dėjo daug pastangų, kad 
įvyktų pirmasis lietuvių jaunimo 
kongresas, sutraukęs 118 atstovų 
iš 17 šalių. Jis taip pat paren
gė knygelę „Lietuvis savo tauto
je, valstybėje ir bendruomenėje" 
(1974), suredagavo leidinį „Atei
tininkų keliu" (1977) ir ypač sielo
josi svetimo krašto aplinkos alina
ma lietuvių kalba: jai duoklę ati
davė, mokytojaudamas šeštadie
ninėje lit. mokykloje Cleveland, 
OH, bei rašydamas gausius straips
nius kalbos patarimų klausimais. 
Buvo net posakis: nežinai, kaip 
lietuviškai tiksliai išsireikšti, 
kreipkis į Stasį Barzduką... 

Neįmanoma Čia išvardinti visų 
S. Barzduko atliktų darbų ir nuo
pelnų. Norime tik trumpai prisi
minti didį žmogų ir lietuvį, kuris 
vertas plataus ir išsamaus prisi
minimo, pagerbimo — ne pamink
lo pastatymu ar metalinės plokštės 
prikalimu prie namo, kuriame jis 
gyveno (kaip mėgstama daryti 
Lietuvoje), bet, jo palikimą pager
biant, meile lietuvių kalbai, savo 
lietuviškumo, savo tautinės ta
patybės išsaugojimu. 

tačiau ne buvusiuose KGB pasta
tuose. Rusijos Federacijoje, Permės 
lageryje muziejiniais tikslais at
statyti keli barakai... 

„Mūsų patalpos plėsis, — pasa
kojo E. Peikštenis. — Prie Neries 
šalia Tuskulėnų kolumbariumo yra 
dvarelis ir Valicko vila. Šie pastatai 
jau remontuojami, ten veiks mūsų 
muziejaus filialas. Viena ekspozicija 
bus skirta Tuskulėnų aukoms, Tus
kulėnų archeologiniams tyrimams; 
įrengsime ir muziejų „Homo sovie-
tikus", atsiras vietos ir konferencijų 
salei... 

Beje, gal prie Genocido aukų 
muziejaus, gal kur kitur gali iškilti 
paminklas... lapteviečiams, Jaku
tijos tremtiniams. Šis paminklas, 
kaip sakė A. Stasiškis, pats tapo 
tremtiniu. Mat ir projektas, ir pas
tatymo vieta buvo suderinta su 
Jakutsko valdžia, tačiau Rusijos 

Federacijos prezidento kanceliarija 
nusprendė, kad „necelesoobrazno" 
(netikslinga) statyti paminklą lietu
viams Jakutske, todėl šiuo metu jis 
saugomas Prienuose. 

Rusai mūsų nesuprato. O patys 
save ar suprasime? Omenyje turiu 
tikrą tragišką įvykį, kai 1953 metais 
iš KGB pastato tardytojo kabineto 
pro langą į tada Stalino (dabar Ge
dimino) prospektą iššoko partizanas 
ir žuvo. Žinoma tiksli žūties vieta. 
Yra parengtas tos vietos įamžinimo 
projektas, tačiau, kaip sako A. Sta
siškis, „vėl reikės daug pastangų, kol 
šiuolaikiniai miesto valdininkai su
pras, kad tai yra miesto įžymybė". 

Reikės daug pastangų, kad jau
nieji lietuviai domėtųsi ir didžiuo
tųsi tragiškai didvyriška Lietuvos 
istorija. Ir Genocido aukų muziejus 
daug prie to prisidės. 
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POKALBIS SU DAINAVOS 
/ / KRIKŠTO M A M A / / 

1955 m. lapkričio 4—5 d. Ame
rikos Lietuvių Romos Katalikų fe
deracijos (ALRKF) Taryba savo 
posėdyje Čikagoje, IL valstijoje, 
nutarė nupirkti bevardį, apleistą ūkį 
su ežerėliu ir ten įkurti jaunimo 
stovyklą. Ta nuosavybė buvo keletą 
mylių į vakarus nuo Manchester, 
miestelio Michigan valstijoje. Po to 
vyko intensyvus stovyklos rajono 
tvarkymas, ežerėlio gerinimas ir 
pastatų statyba. Visuomenėje buvo 
pravestas lėšų telkimo vajus ALRKF 
jaunimo stovyklai. Pagaliau pirmoji 
stovykla įvyko 1957 metų vasarą. 

Naujai įsigytai stovyklai norėta 
parinkti patrauklų bei prasmingą 
pavadinimą. Buvo paskelbtas kon
kursas. Jo laimėtoja buvo Dainora 
Juozapavičiūtė, Kanadoje gimusi 
lietuvaitė. Jos konkursan pasiųstas 
naujos jaunimo stovyklos vardas — 
DAINAVA. Dainava tapo plačiai 
žinoma lietuvių, ypač lietuviškojo 
jaunimo tarpe. Ilgainiui Dainava 
jaunimui tapo mažoji Lietuva. Šįmet 
Dainava švenčia savo gyvavimo 50-
ies metų jubiliejų. Ta proga pasisekė 
susekti su ALRKF jaunimo stovyk
los „krikšto mamyte" Dainora Juo
zapavičiūte ir daugiau apie visa tai 
sužinoti. 

— Aš džiaugiuosi pagaliau 
galėdama Jus užkalbinti apie 
Dainavos jaunimo stovyklą ir 
Jūsų rolę jos pavadinimo pa
rinkime. Ką jūs apie konkursą 
atsimenate? Kaip kilo mintis 
konkurse dalyvauti ir stovyklai 
pavadinimą sugalvoti? 

— Tai buvo prieš daugelį metų, 
tad labai sunku atsiminti apie 
konkursą ir kaip kilo mintis jame 
dalyvauti, tik žinau, kad pateikiau 
siūlymą pavadinimui ir laimėjau. 
Mama skaitydavo V. Krėvės „Dai
navos šalies senų žmonių pada
vimus". Man labai patiko tos pa
sakos. Tuo pačiu mano vardas Dai
nora yra kilęs iš žodžio Daina. 

Lietuva yra dainuojančių žmo
nių šalis. Kiek supratau, einant 
dirbti į laukus dainuodavo, švenčių 
proga vis dainuodavo. Atsimenu, 
kad ir mano tėvo šeima dažnai, at
sisėdę darželyje prie savo namų 
Kaune, dainuodavo. Abudu mano 
tėvai turi gerus balsus ir mėgdavo 
dainuoti. Tad mūsų šeima namuose 
irgi uždainuodavome kartu. 

Mam irgi priminė, kad Lietuvoje 
yra vieta, pavadinta Dainava. Tai 
visa tai sudėjus, kilo mintis pasiūlyti 
„Dainavos" pavadinimą stovyklai. 

— Kiek suprantu, tarp kon
kurso dalyvių buvo jūsų sesutė 
Gabija. Kokį pavadinimą ji 
siūlė? 

— Ji siūlė JRomuve". 
— Konkurso laimėtojai tur

būt gavo pažymėjimus ar kokią 
dovanėlę. Kas tai buvo? 

— Gavau savaitę nemokamai 
dalyvauti Dainavos mergaičių sto
vykloje. 

Dainora Juozapavičiūtė 

— Tikrai įdomu, kad Jums, 
stovykloje niekada nebuvusiai ir 
stovyklos nemačiusiai, teko lai
mikis. Kokiais metais savo lai
mėjimu pasidžiaugti pirmą kar
tą atvykote į stovyklą? Kokie 
buvo pirmieji įspūdžiai, pama
čius stovyklos rajoną ir kaip 
patiko pati stovyklos programa? 

— Neatsimenu, bet rodos, 1959 
metais. Pati vieta — labai atvira, 
erdvi. Rodos, kad tada buvo labai 
mažai medžių. Man labai patiko 
ežerėlis ir kalneliai. Labai jauki 
vieta. Buvo daug vietos pabėgioti. 

— Ar Jūsų bendraamžiai toje 
stovykloje jau žinojo apie Jūsų 
rolę Dainavos pavadinimo pa
rinkimui? 

— Nelabai atsimenu, — bet, 
rodos, kad jie žinojo. 

— O kas vyko po to? Jūs 
buvote žinoma, kaip „stovyklos 
krikšto mama", ar panašiu titu
lu? 

— Karts nuo karto vienas kitas 
asmuo atsimindavo ir paminėdavo 
kitiems stovyklautojams arba net ir 
vėliau, kai tapome vyresni, suvažia
vimuose, kai buvo kalbama apie 
Dainavą, kas nors prisimindavo ir 
paminėdavo kitiems. Rodos, kad dr. 
ir ponia Damušiai visada prisimin
davo. 

— Gimėte Hamilton, o augote 
Toronto mieste. Dalyvavote lie-

Kurioje eilėje 
sėdėsite? 

Bilietai jau parduodami: 
dainusvente.org/bilietai 

Ticketmaster i-800-277-1700 

tuviško jaunimo organizacijų 
veikloje. Kaip Jums jau minėjau, 
JAV LB Krašto valdyba 2006-sius 
metus paskelbė JAV Lietuvių 
jaunimo stovyklų metais. Tame 
fone, kokią rolę atliko lietuvių 
jaunimo stovyklos tiek Kanados, 
tiek JAV jaunimo tarpe? 

— Anksčiau išlaikydavo lietuvy
bę, sukurdavo progą susipažinti ir 
pagyventi drauge ir tokiu būdu su
kurti gilesnes draugystes su kitu lie
tuvių kilmės jaunimu. Gilios pažin
tys iš to iškilo ir net daug vedybų 
buvo. Dabar stovyklos sukuria progą 
ir antrai kartai susipažinti su kitais 
lietuviukais. Čia gera proga susi
pažinti ir su pačia Lietuva, lietu
viškais papročiais bei tradicijomis ir 
rūpesčiais. Tokiu būdu jaunimo 
stovyklos įdiegė ir išlaikė ir tebe 
išlaiko lietuvybę. 

— Trumpai papasakokite 
apie savo patirtį pradžioje, kaip 
stovyklautoja, o vėliau, kaip 
vadovė lietuviško jaunimo sto
vyklose? 

— Kaip stovyklautoja, nieko 
nepažinau, nes atvažiavau iš Kana
dos, o ten daugiausia dalyvavo Ame
rikos mergaitės. Tik atsimenu, kad 
seselės pravedė stovyklą. Seseles ne
labai pažinau, tai buvo įdomu pra
leisti tiek laiko su jomis ir jas stebėti. 

Atrodo, kad man patiko stovyk
lauti, nes po to daug metų stovyk
laudavau arba Dainavoje, arba Ka
nados stovyklose. Taip pat tapau 
vadove ir kelis metus vadovavau 
Dainavoje, Vasagoje — pranciškonų 
stovykloje ir „Neringoje". Kelis me
tus, kaip vadovė, net visą vasarą 
praleidau, keliaudama tarp stovyk
lų. Atsimenu, kad kelias vasaras 
teko praleisti net daugiau kaip 
mėnesį Dainavoje. Buvo labai gera 
proga išmokti ir praktikuoti vado
vavimo principus, kurie man padėjo 

pasiekti vadovaujančias vietas dar
bovietėje. 

— Tai atrodo, kad į Dainavą 
teko grįžti ne vieną kartą. Kada 
Dainavoje teko būti paskutinį 
kartą? 

— Tai buvo jau prieš daugelį 
metų. 

— Dainava savo sukaktį švęs 
JAV Darbo dienos savaitgalį 
pačioje Dainavoje. Planuojamas 
koncertas su pokyliu. Būtų tik
rai džiugu svečių bei rėmėjų 
tarpe matyti ir Jus. Kokia ga
limybė Jums atvykti? 

— Būtų galima ir būtų įdomu 
vėl pamatyti stovyklą, sutikti pažįs
tamus iš senų stovyklos laikų. 

— Skaitytojams būtų įdomu 
daugiau sužinoti apie jūsų pa
čios gyvenimą bei pasiekimus. 
Kiek suprantu, mokslus baigusi, 
dirbote provincijos valdžiai, 
talkinote atsikuriančiai Lietu
vai, o paskutinius keletą metų 
vadovaujate savo įkurtai ben
drovei (informaciją galima rasti 
www.peaktrack.com interneto 
svetainėje). Dabar malonėkite 
apie tai plačiau papasakoti. 

— Atlieku konsultacijas ryšium 
su pokyčių vadyba ir organizacine 
plėtra. Šiose srityse gavau platų 
patyrimą, kai dirbau didesnėje orga
nizacijoje. Taip pat teikiu patarimus 
vadovybės ir gyvenimo krypties 
išryškinimo srityse. Tikrai smagu 
matyti per palyginti trumpą laiką 
klientų daromą pažangą. 

— Ačiū už įdomų pokalbį! 
Ačiū už skambaus, keliaujančio 
per kartas ir kontinentus, pava
dinimo parinkimą. Būtų tikrai 
smagu Jus pamatyti Dainavoje 
jos 50-mečio sukakties iškil
mėse. 

Kalbėjosi 
Romualdas Kriaučiūnas 

ČIKAGA ° 2006 Romualdo Kriaučiūno nuotr. 

http://dainusvente.org/bilietai
http://www.peaktrack.com
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GERIAUSIA DALIS, KURI NEBUS ATIMTA 
KUN. VIKTORAS 
RIMŠELIS, MIC 

Gyveno dvi seserys, Morta ir 
Marija, su broliu Lozorium, kurį 
Kristus paskutiniaisiais savo viešojo 
gyvenimo metais prikėlė iš numiru
siųjų. Iš Evangelijų žinome, kad Be-
tanijoje Kristus buvo gana dažnas 
svečias. Lukas aprašo, kaip Kristus, 
eidamas iš Galilėjos į Jeruzalę, buvo 
nepriimtas viename samariečių kai
me ir sustojo Betanijoje. Tada Morta 
pakvietė Jį į svečius. Ji buvo susi
rūpinusi visokiu patarnavimu, nes 
norėjo Viešpatį gražiai ir svetingai 
priimti. O jos sesuo, kaip sakoma 
Evangelijoje, „atsisėdusi prie Vieš
paties kojų, klausėsi Jo žodžių" (Lk. 
10, 30). Mortos siela buvo užimta 
ruošos darbais, o Marija buvo pagau
ta dieviškų minčių. Ji turėjo dialogą 
su Kristumi. Ji buvo pokalbyje su 
Dievu apie amžinąsias tiesas. Kaip 
Kristus buvo artimas Lozoriaus na
muose ir kaip tos dvi seserys Jį my
lėjo, matome ir iš Mortos priekaišto 
savo seseriai ir pačiam Kristui: 
„Viešpatie, tau nerūpi, kad sesuo 
palieka mane vieną patarnauti? Sa
kyk, kad ji man padėtų". Kristus taip 
pat labai draugiškai atsakė: „Morta, 
Morta, tu rūpiniesi daugeliu dalykų, 
o reikia tik vieno. Marija išsirinko 
geriausią dalį, kuri nebus išjos atim
ta" (Lk. 10, 42). 

Kristus čia nepapeikė Mortos dėl 
jos rūpestingumo bei dėl jos darbų, 

bet tik sugretino ir palygino šio 
gyvenimo vertybes. Kaip Marija pa
sirinko geriausiąją dalį, aiškėja iš 
Kristaus mokymo apie dievišką ap
vaizdą ir Jo Tėvo dievišką karalystę. 
Moterų emancipacijos amžiuje dau
gelis moterų ir kai kurie teologijos 
epizodai, kur aprašoma, kaip Morta 
ir Marija priėmė Kristų, įžiūri, kad 
Viešpats, pagirdamas Mariją už 
išsirinktą geriausią dalį, pasisakė už 
moters laisvę rinktis sau gyvenimo 
pašaukimą ir už laisvę tobulinti savo 
asmenybę dvasine veikla. Visai ne
paneigiant ir sutinkant su tokiu 
aiškinimu, reikia betgi pasakyti, kad 
Jėzus yra daugiau kaip moters gynė

jas, kuomet sako, jog Marija išsi
rinko geriausiąją dalį. Šitai atitinka 
Jo pasakojimą apie dangaus kara
lystę, kurios visų pirma reikia ieš
koti. Marija pagiriama, kad klausėsi 
Kristaus žodžių ir kad suėjo į pokalbį 
su Dievu. Visiems ir visais laikais 
yra svarbu žmogui sueiti į santykį ir 
pokalbį su Dievu, nes, kaip šv. 
Augustinas sako, nerami yra siela, 
kol ji neatsilsės Viešpatyje. Kai visa 
gamta tvarkosi pagal tiksliai duotus 
dėsnius ir kai visatos judėjimas turi 
tuos pačius kelius, tai atrodo, kad 
pasauliui pakanka tų dėsnių ir be 
Dievo, kuris nėra matomas. Todėl 
ateistai skelbia, kad Dievo iš viso 
nėra. O šv. Paulius atėniečiams, ku
rie norėjo ką nors nauja išgirsti, kal
bėjo, kad mes Dieve gyvename, ju
dame ir esame (Apd. 17, 28). Mes 
negalime išeiti iš begalinės būties 
bei Jo nustatytų dėsnių ir išlikti 
savoje buityje ir gyvybėje. Argi bus 
protinga, jeigu kas sakys, jog nėra 
proto, nes mes jo nematome, o pri
pažins, kad tas protas pažino gamtos 
ir visatos dėsnius ir padarė tokius 
didelius technikos atradimus? Gam
tos kalba byloja mums apie Dievą. 
Tai yra kalba apie visatos tvarką ir 
tikslingumą, apie grožį, tobulumą ir 
apie nepaprastą išmintį, kuri visatos 
judėjimui nustatė kelius. 

Žmogus šiame pasaulyje visą 
laiką ieško. Jis savo būties gelmėse 
ieško Dievo. Astronomas, tyrinėda
mas žvaigždžių neapskaičiuojamus 

pasaulius, negali prasilenkti su klau
simu, iš kur tie pasauliai atsirado. 
Mokslininkas, sėdėdamas prie mik
roskopo ir žiūrėdamas į mažą ląs
telę, kuri atskleidžia jam taip pat 
nuostabų organizmo pasaulį, negali 
prasilenkti su Dievu, kuris yra taip 
arti mūsų. Iš tikrųjų, mes Jame gy
vename, judame ir esame. O po
kalbis su Dievu prasideda, kai žmo
gaus sąžinė atbunda ir jam pradeda 
kalbėti. Dievas ypatingu būdu prabi
lo į žmogų, kai Jis davė apie save 
žinią įkvėptiesiems rašytojams. Vi
sas Šv. Raštas yra žinia iš antgam
tinio pasaulio apie Dievo gyvenimą 
ir žmogaus išganymą. Įsikūnijęs 
Dievas Jėzus Kristus dažnai priminė 
Šv. Rašto apreikštas tiesas, norė
damas parodyti savojo mokslo teisin
gumą. Dievas apsilankė žmogaus 
kūne. Šis apsireiškimas įvyko Jėzuje 
Kristuje, apie kurį šv. Paulius sako, 
kad Jame „kūniškai gyvena visa 
dievystės pilnatvė" (Kol. 2, 9). Visas 
mūsų tikėjimas gauna turinį ir pras
mę, kai mes tikime, kad Kristus yra 
Dievas. Jei mes tikime, jog Dievas 
viską sukūrė, jei tikime tai, ką Die
vas per pranašus kalbėjo, tai turime 
tikėti ir žodžiais to, kurį Dievas at
siuntė. Kai mes prisiartiname prie 
Kristaus ir su tikėjimu klausomės Jo 
žodžių apie Jo karalystę ir amžiną 
gyvenimą, tai tikrai sueiname į 
pokalbį su pačiu Dievu ir renkamės 
geriausiąją dalį, kuri nebus iš mūsų 
atimta. 

Daugelis gan dažnokai klausinėdavo, koks 
miestas yra gražesnis — Hong Kong ar Rio 

de Janeiro, Brazilijoje? Pradžioje buvo labai lengva 
atsakyti, nes tada dar pastarojo nebuvau mačiusi. 
Tačiau po apsilankymo Brazilijoje jau buvo gerokai 
sunkiau. Pavyzdžiui, jei yra dvi gražuolės: viena 
rugiagėlių spalvos mėlynumo akimis bei auksiniais 
plaukais, kita — ugnį svaidančiomis juodomis aki
mis ir varnos juodumo plaukais — kuri jų gražes
nė? Visai panašiai ir su miestais, abu apdovanoti 
dieviškos gamtos grožiu: kalnais, vandenimis, 
gausiais vešliais žalumynais... Pasaulio Kūrėjas 
dviems drėbtelėjo nesigailėdamas — su kaupu!.. O 
vis dėlto, architektūriniu atžvilgiu, jie abu skiriasi, 
kaip Rytai nuo Vakarų. Galbūt ir Rio de Janeiro 
laimi — pirmauja! 

Rio de Janeiro lankytojų yra kontraversiniai 
traktuojamas. Vieni kelia jį į padanges, kaip pa
saulio gražiausią miestą, kiti — nieko kito nemato, 
kaip tik jo blogąją pusę — nesaugumą. Kai pasako
ji apie Rio miesto grožį ir užsimeni jo puikius 
meniškus mozaikinius šaligatvius, besiklausantis 
ten buvęs asmuo, nustemba — ir kur tu juos matei? 
Buvęs ten, bet visiškai „nepastebėjęs"?! Gaila! 
Viena gabi lietuvaitė žurnalistė, prieš daugel metų 
aprašydama „Drauge" Rio, visiškai jį „sudirbo" — 
nematė nieko gero. Tai priminė kitą atvejį, kai dar 
daug metų anksčiau, puiki rašytoja šiame dienraš
tyje aprašė Romą, Italijoje, kaip negražų, purviną, 
dvokiantį miestą... Neiškentusi užklausiau jos, 
kaip ilgai ji buvo Romoje — vieną dieną — gavau 
atsakymą! Ar bereikia komentarų?! Ji pamiršo tą 
protingą pamokantį posakį ir „sprendė apie knygą 
iš jos viršelio". O Roma vien tik Bemini skulp
tūromis su fontanais beveik „už kiekvieno kampo" 
— aikštėse puošia Senąjį miestą, o jei gatvėje 
pasitaiko bananų žievių, tai turistų „nuopelnas", 
ogi tie jos nepageidaujami kvapai — vien tik iš 
lauko kavinaičių bei tratoria (restoranų) sklindą 
kavos rūšių: cafe latte, capuccino, espresso sklei
džia pikantišką, alkį sukeliantį, Romai būdingą 
jausmą... Tai ir vėl pirštu duria kaip į puikų pa
vyzdį tarp optimisto ir pesimisto. Kai optimistas 
viską mato rausvai, gražiai bei gerai, pesimistas — 
viską atvirkščiai: pilkai —juodai, bjauriai, liūdnai, 
blogai... Širdį veriančiai, amžiaus įstrigusiai 
atmintyje išsireiškė Helen Keller: „Joks pesimistas 
niekada neatskleidė žvaigždžių paslapčių, nei 
nenuplaukė į neatrastą žemę, nei neatvėrė naujo 
dangaus žmogaus sielai". 

RIO — DIEVIŠKOS 
GAMTOS GLĖBYJE! 

STASE E. SEMĖNIENE 

Nr.1 

Kiek daug nuostabaus optimizmo, tiesiog did
vyriškumo, humaniškumo, sielos pakėlimo pasėjo 
žmonijai ši fenomenali, nepaprastai kilni, tvirtos -
geležinės valios išskirtina asmenybė savo kny
gomis ir paskaitomis, pati žiauraus likimo pas
merkta žvelgti į pasaulį be regėjimo, klausos bei 
kalbos!... 

Rio yra didmiestis, kurio vardas užšoka jam už 
akių. Paklausk bet ko pavaizduoti, sakykim, 

„Detroit" ar „Dalias" ir, galima eiti lažybų, nedaug 
kas užklius atmintyje. Tačiau tiktai ištark „Rio de 
Janeiro", ir protiniai įvaizdžiai pratruks milžinišku 
entuziazmu. Kristaus statula, išskėstomis ran
komis kalno viršūnėje; Copacabana bei Ipanema 
perkimšti lieknų moterų su mažiausiais lopinėliais 
— bikini; Sugar —Cukraus galvos uolota aukštu
ma; užsispyrusiai atkaklus sambos ritmas; kar
navalo blizgantys šykš
čiai trumpi kostiumai — 
apranga... Gal viso to ir 
pakaktų bet kuriam eili
niam miestui, bet tiktai 
ne Rio... Gausiai atvyks
tančių turistų laimei, 
Rio mieste yra daug 
daugiau, nei žmogaus 
vaizduotė taip gausiai 
bei žėrinčiai piešia; is
torinės vietovės, kaip čia 
noriai vadina kaimynys
tėmis; neįveikiama ar
chitektūra bei nuosta
biai žavi gamta; muzie
jai, kavinės, naktinės 
pramogos; turtingųjų 
bei vargingųjų bendruo
menės... 

Pagaliau mes at
skridome į paskutinį — 

šeštą — Pietų Amerikos miestą — Rio de Janeiro, 
buvusią Brazilijos sostinę. Tame saulėtame, spal
vingame, impozantiškame bei madingame mieste 
— Antonio Carlos Jobim oro uoste — mus sutiko 
mūsų penktoji (ir paskutinioji) vadovė Siegrid. Vi
dutinio ūgio, nuolatine žavia, saulėta šypsena gra
žiame jaunatviškame veide blondinė, Brazilijos 
vokietaitė, vaikšto čiauškanti, it žirnius berdama, 
kiekvieną dieną dėvinti auksinės spalvos palaidi
nukę, kaip kokią uniformą, tuo norėdama, kad jos 
vedami „viščiukai" — turistai — iš tolo tučtuojau ją 
atpažintų ir sektų paskui ją (Japonijoje visuose 
miestuose vadovai — mums visada pasitaikydavo 
vyrai — iškeldavo aukštai išskėstą spalvotą skėtį), 
paprašė vadinti ją Sigi, kaip ji paprastai yra vadi
nama draugų. Autobusu ji greitai pristatė mus 
penkiom dienom į JW Marriot Rio de Janeiro vieš
butį Copacabana — pačiame elegantiškiausiame 
didmiesčio rajone — ant Rio garsiojo pusmėnulio 
(kiti vadina pasagos) pavidalo paplūdimio. 

Pats naujausias viešbutis šiame namų kvar
tale, šešiolikos aukštų Marriott, savo unikaliu stik
lo suplanavimu išsiskiria iš visų kitų senesnių čia 
esančių pastatų. O viduje aukštai kylantis per 
daugel aukštų „atrium" suteikia puošnumą vesti
biulyje sėdintiems neįtikimai labai malonią, leng
vą, netgi linksmą nuotaiką. 

Bus daugiau. 

Matyt i .,Sugar Loaf kalnas Fotografuota nuo Corcovado kalne 
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Varpų muzika pradėjo 
Lenkijos dienas Vilniuje 

Derybininkams nesiseka susitarti dėl postų 

Kompozitorius Giedrius Kuprevičius ir Gdansko muzikė Monika Kazmerczak 
varpais paskambino Lietuvos ir Lenkijos himnus. Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

Vilnius, balandžio 21 d. (ELTA) 
— Keliaujančių varpų melodijomis 
penktadienį Vilniuje prasidėjo Len
kijos miestų dienos. Pirmą kartą 
Lietuvos sostinėje pristatomi keturi 
didžiausi kaimyninės šalies miestai 
— Varšuva, Krokuva, Lodzė ir 
Gdanskas, įsirengę informacinę pa
lapinę Vilniaus savivaldybės aikš
tėje. 

Lenkijos miestų dienų pradžią 
Vilniuje pradėjo varpų virtuozų — 
kauniečio kompozitoriaus Giedriaus 
Kuprevičiaus ir Gdansko muzikės 
Monika Kazmerczak paskambinti 
Lietuvos ir Lenkijos himnai, klasiki
nių kūrinių aranžuotės. Jas abu mu
zikai atliko unikaliu Čekijoje paga
mintu keliasdešimties įvairaus dy
džio varpų komplektu, keliaujančiu 
ant sunkvežimio platformos. 

Lenkijos miestų dienų progra
moje numatomi kultūros ir verslo 
atstovų susitikimai, paveldosaugos 
specialistų seminaras, didelė kultū
ros renginių programa, bus aptaria
mos Lenkijos miestų ir Vilniaus ben
dradarbiavimo galimybės. 

Šeštadienį Savivaldybės aikštė
je koncertuoja dainų ir šokių kolek
tyvas „Krakoviacy" iš Krokuvos, Lie
tuvos fotomenininkų sąjungos 
„Prospekto" galerijoje atidaroma fo
tografijų paroda „Magiškasis 
Gdanskas" o vakare Rusų dramos 
teatre koncertuos Gdansko džiazo 
atlikėjas 01 Valicki. 

Pirmadienį Vilniaus rotušėje 
pris tatoma paroda „Varšuva ir 
Gdanskas senuose atvirukuose", 
koncertuos Joana Slovinska vado
vaujamas folkroko ansamblis. 

Seimo vadovas kovos su piktnaudžiavimu 
Vilnius, balandžio 21 d. (BNS) 

— Seimo vertinimus jo vadovu pra
ėjusią savaitę išrinktas „darbietis" 
Viktoras Muntianas žada kelti kovo
damas su piktnaudžiavimu bei biu
rokratizmu. 

„Piktnaudžiavimas, kuris pas 
mus yra suvešėjęs, biurokratizmas 
labiausiai piktina žmones ir didina 
nepasitikėjimą, todėl būtent šitų 
problemų sprendimo visų pirma ir 
teks imtis, kad būtų padidintas žmo
nių pasitikėjimas", — sakė V. Mun
tianas. 

Kaip vieną nepasitikėjimo val

džios institucijomis priežasčių Seimo 
pirmininkas įvardijo ir neįgyvendin
tus rinkiminius pažadus. 

„Didžiausią nerimą žmonėms 
kelia tai, kad duoti pažadai nėra 
vykdomi, suteiktos viltys, bet jos ne
realizuojamos", — sakė V. Muntia
nas. 

Neįgyvendinti pažadai, pasak 
Seimo pirmininko, yra ir Darbo par
tijos vertinimų smukimo priežastis. 

Valdančioji Darbo partija, nors 
ir toliau išlieka populiariausia politi
ne jėga šalyje, praranda rinkėjų pa
sitikėjimą. 

* Portugalijoje vykstančiame 
Europos jaunimo (iki 21 metų) 
š iuolaikinės penkiakovės čem
pionate vaikinų finalinėse varžy
bose 18-metis Just inas Kinderis su
rinko 5,384 taškus (šaudymas — 
928, fechtavimas — 856, plaukimas 
— 1,276, jojimas — 1,172, bėgimas 
1,152) ir užėmė dešimtą vietą. Euro
pos jaunimo čempionu tapo 20-metis 
Dmytro Kirpulinski. 

* Ketv irtadienį suža is tos 
dvejos Lietuvos krepšinio lygos 
(LKL) ketvirtfinalio rungtynės, 
kuriose akivaizdus buvo namuose 
žaidusios komandos pranašumas. 
Antrąją vietą reguliariajame sezone 
užėmęs nugalėtojo titulą ginantis 

Kauno „Žalgiris" 109:67 sutriuškino 
septintąją LKL komandą Panevėžio 
„Panevėžį". Po 13 taškų nugalėto
jams pelnė Tanoka Beard, Paulius 
Jankūnas bei Kenny Anderson. Tre
čiąją vietą reguliariajame sezone už
ėmę „Šiauliai" savo aikštelėje 45 
taškų skirtumu — 122:77 — sutriuš
kino šeštojoje vietoje po dviejų ratų 
buvusius Klaipėdos „Neptūno" krep
šininkus. 

* Pergalingai Lietuvos mote
rų krepšinio lygos (LMKL) rung
tynių seriją dėl bronzos medalių 
pradėjo Kauno „Laisvė", 75:70 įvei
kusi Kauno „LKKA-Kauno" koman
dą. 16 taškų nugalėtojoms pelnė As
ta Daujadienė. 

Atkelta iš 1 psl. 
Socialliberalų Socialinės apsaugos ir 
darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė 
trečiadienį netikėtai atsiėmė savo 
atsistatydinimo pareiškimą. 

Paklaustas, ar derybos vyksta 
laikant, kad šis Socialinės apsaugos 
ir darbo ministro postas yra laisvas, 
G. Kirkilas pabrėžė, jog „derasi trys 
partijos". „Dėl visų kitų kas yra 'išo
rėje', mes nesikalbame", — sakė G. 
Kirkilas. 

Darbo partijos vadovas Viktoras 
Uspaskichas pridūrė: „Aš su pagar
ba žiūriu į premjero ir prezidento pa
geidavimą matyti Viliją Blinkevi-
čiūtę Vyriausybėje, bet šiandien yra 
nutarta derėtis ir derasi t ik t rys koa
licijos partneriai. Deja, fiziniai as
menys nepageidavo prisijungti prie 
mūsų koalicijos". 

Neoficialiomis žiniomis, labiau
siai nesutariama dėl Socialinės ap

saugos ir darbo ministro posto, į kurį 
pretenduoja ir valstiečiai liaudinin
kai, ir Darbo partija. 

Dėl Seimo komitetų vadovų pos
tų yra sutar ta , jog jie bus paskirsto
mi pagal santykį 8 — 5 — 2, t.y. 
Darbo partija turėtų 8 komitetų pir
mininkų postus, socialdemokratai — 
5 ir valstiečiai liaudininkai — 2. 

Darbo partija ir šiuo metu turi 8 
Seimo komitetų pirmininkų postus, 
taigi išeitų, jog likusius laisvus Na
cionalinio saugumo ir gynybos bei 
Audito komitetų pirmininkų postus 
gali dalintis socialdemokratai ir val
stiečiai liaudininkai. 

Praėjusią savaitę iš Seimo pir
mininko posto atstatydinus Naujo
sios sąjungos vadovą Artūrą Pau
lauską, partija pasitraukė iš valdan
čiosios koalicijos, atšaukdama mi
nistrus bei vadovaujančius postus 
turinčius parlamentarus. 

Komisijai — buvusio prezidento patarėjo „išpažintis 
Atkelta iš 1 psl. 
per neapgalvotumą, dėl ko aš labai 
išgyvenu. O kaip prezidento patarė
jas — čia buvo didžiulė mano ne-
įžvalga, kad buvo pr i imtas toks 
sprendimas, aš įtraukiau ir patį ša
lies vadovą į tą diskusiją, dėl ko tik
rai labai apgailestauju ir t ikrai ne
turėjau to daryti. Aš tą vertinu kaip 
didžiulę politinę klaidą ir man tai 
yra didžiulis smūgis", — aiškinda
mas komisijai savo sprendimą atsis
tatydinti iš prezidento patarėjo pa
reigų sakė E. Bagdonas. 

Diplomatas teigė, jog apie Tur
niškėse parduodamus butus pirmoji 
iš interneto sužinojo jo žmona. 

E. Bagdonas ir komisijai ta ip pat 
liudijęs buvęs prezidento patarėjas 
Rytis Muraška pripažino, jog jiems 
buvo užkliuvęs parduodamų butų 
statusas — svečių namai, tačiau abu 
pareigūnai teigė sulaukę bu tus par
davinėjusios akcinės bendrovės va
dovo patikinimų, jog statusas — tėra 
laikina formali kliūtis, vėliau jį bū
sią galima pakeisti. 

Vėliau liudijęs akcinės bendro
vės vadovas Valdas Račkys penkta
dienį teigė, jokių panašių t ikinimų 
pirkėjams esą nesakęs, apie perka
mų patalpų teisinio statuso pakeiti
mo galimybes kalbos nebuvę. 

R. Muraška komisijai taip pat 
teigė, jog apie statomus bu tus suži
nojo besilankydamas Turniškėse ir 

patikino kaip prezidento patarėjas 
jokiomis protekcijomis nesinaudojęs. 

Tačiau, pasak komisijos pirmi
ninkės pavaduotojo Antano Matulo, 
būtent pastarasis faktas ir leidžia 
daryti prielaidą, jog butai įgyti nau
dojantis tarnybine padėtimi. 

„Jie, kaip valstybės tarnautojai 
ir galėdami lankytis Turniškėse, tą 
informaciją gavo anksčiau nei visi 
kiti žmonės. Mano manymu, tam 
tikras pasinaudojimas tarnybine pa
dėtimi yra. Vienas patarėjas pasakė, 
kad jis sužinojo apie butus, kai pats 
pamatė, kad vyksta statybos ir krei
pėsi į V. Račkį. Takių galimybių pa
prasti žmonės neturėjo", — sakė A. 
Matulas. 

Valstybės saugumo departamen
to (VSD) direktoriaus pavaduotojas 
Dainius Dabašinskas komisijai 
penktadienį sakė, jog savo 230 
kvadratinių metrų butą Turniškėse 
už 590,000 litų taip pat nusipirko 
nepiktnaudžiaudamas ir nesinaudo
damas savo tarnybine padėtimi. 

Buto vertę 2004 metais nustatė 
nepriklausomi turto vertintojai. 

VSD pareigūnas sakė apie par
duodamą butą Turniškėse sužinojęs 
iš interneto. 

VSD vadovas Arvydas Pocius, 
anot D. Dabašinsko, apie jo pirkinį 
Turniškėse sužinojo po to, kai būstui 
įsigyti buvo paimta paskola iš vieno 
banko Vilniuje. 

Vaikus neramina tėvų emigracija 
Vilnius, balandžio 21 d. (BNS) 

— Lietuvos vaikams aktualiausios 
yra švietimo ir tėvų emigracijos 
problemos, o pilietiškai aktyvesni 
yra kaime ir rajonų centruose gyve
nantys vaikai. 

Tokią išvadą daro Lietuvos vai
kų teisių gynimo organizacija „Gel
bėkit vaikus" analizuodama moks
leivių rašinių konkurso „Mano pa
siūlymas Lietuvai" rezultatus. 

Per konkursą daugiau 300 moki
nių pateikė savo pasiūlymus politi
kams, kaip spręsti vaikams aktua
lias šalies gyvenimo problemas. 

„Vertindami moksleivių darbus, 
pastebėjome, kad daugumos jų te
mos aktualios ne tik vaikams, bet ir 
visai šaliai. Nemaža dalis vaikų nag
rinėjo švietimo klausimus, daugelyje 
darbų atskleidžiamos darbo užsieny
je bei protų nutekėjimo problemos. 
Vaikai dažnai skundėsi užsienyje 
dirbančių tėvų dėmesio stoka, jaudi
nosi dėl Lietuvos ateities, kuriai pa

vojų kelia protų nutekėjimas į užsie
nį ir siūlė, kaip spręsti šiuos klausi
mus", — sako organizacijos „Gelbė
kit vaikus" atstovė Aušra Mikulskie
nė. 

Organizacija dabar sieks, kad 
politikai šiuos vaikų pasiūlymus iš
girstų ir į juos reaguotų. 

Iš daugiau nei 300 konkursui 
pristatytų darbų beveik pusė nagri
nėjo švietimo problemas, o likusieji 
buvo socialinėmis, sveikatos, teisė
saugos, politikos, ekonomikos, svei
katos, kultūros temomis. 

Konkurse aktyviau dalyvavo ir 
savo pilietinę poziciją dažniau išsakė 
kaimuose bei rajonų centruose gy
venantys vaikai — iš jų sulaukta ko
ne 60 proc. visų darbų. Daugiausia 
pasiūlymų (72 proc.) sulaukta iš 14-
18 metų paauglių. 

40 proc. konkursui pateiktų dar
bų buvo nagrinėjamos švietimo prob
lemos ir teikiami pasiūlymai, kaip 
jas išspręsti. 

http://SeSLa.Qien.iS
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Karalienei Elizabeth II — 80 metų 
Londonas , balandžio 21 d. 

(„ReutersTBNS) — Karalienė Eli
zabeth II penktadieni sulaukė 80 
metų, demonstruodama visą gyvy
bingumą, kurio reikia, kad ji taptų 
ilgiausiai valdančia Didžiosios Bri
tanijos monarche. 

Likus dar dešimčiai metų iki to 
laiko, kai pasivys karalienę Victoria, 
soste išbuvusią 64 metus, energingai 
besidarbuojanti močiutė nerodo jo
kių nuovargio ženklų ir turi jos pusė
je esančius genus — jos motina mirė 
būdama 101 metų. 

Karūnuota beveik prieš 53 
metus, ji tvirtai atmeta pasitrauki
mo galimybę, o visuomenės apklau
sos rodo, kad kol Elizabeth II tebėra 
gyvybinga, ir respublikonų ragini
mai panaikinti monarchiją nesusi
lauks svaresnės paramos. 

Per „ITV News" apklausą ji bu
vo išrinkta populiariausia monar
che. Sąrašo apačioje atsidūrė Corn-
wall hercogienė Camilla, kuri po 35 
metus trukusio romano pernai ište
kėjo už vyriausiojo karalienės sū
naus Charles. 

Garsiausia Britanijos aštuonias
dešimtmetė savo asmeninį jubiliejų 
nusprendė paminėti nepaprastai ra
miai. Savo gimimo dieną ji praleido 
Windsor pilyje. Šioje pilyje 1992 me
tais, kuriuos dėl trijų vaikų santuo
kų žlugimo ji pavadino „annus horri-
bilis" („siaubingais metais"), buvo 
kilęs gaisras. Penktadienį karalienė 
išėjo pasivaikščioti už pilies ribų — 
tai tradicija, kurią ji pradėjo 1970 
metais lankydamasi Australijoje ir 
Naujojoje Zelandijoje. 

Pa ta rus policijai, karalienės 
maršrutas buvo pratęstas taip, kad 
ji galėtų susitikti su kuo daugiau jos 

pasveikinti atėjusių žmonių. Per ap
silankymą BBC ketvirtadienį pak
lausta, ko norėtų savo gimtadienio 
proga, Elizabeth atsakė: „Gražios, 
saulėtos dienos — tai būtų puiku". 

Monarche, sulaukusi 20,000 
gimtadienio atvirukų ir 17,000 elek
troninio pašto laiškų, taip pat sakė: 
„Mane labai sujaudino tai, ką jus pa
rašėte. Norėčiau jums visiems iš
reikšti savo padėką, kad šią dieną 
pavertėte man tokia ypatinga". 

Bet kokias abejones dėl jos dar
bingumo atrėmė antrasis jos sūnus, 
princas Andrew, kuris „Sky News" 
pareiškė: „Ji tikriausiai yra viena iš 
st ipriausių 80-mečių, kurią kada 
nors galėtumėte sutikti". 

Penktadienio vakarą Charles sa
vo motinai surengė privačią šeimos 
vakarienę. Dabar, kai išsisprendė 
Charles meilės reikalai, jie abu yra 
kur kas artimesni. 

Elizabeth II, gimusi 1926 me
tais, sulaukdavo neigiamos reakcijos 
dėl nesėkmingų savo vaikų santuo
kų, tačiau dabar visuomenės nuo
monė yra palanki monarchijai, bent 
jau kol ji yra gyva. 

Laikraščio ,,Mail on Sunday" 
nuomonių skyrelio autorius William 
Rees-Mogg rašė: „Gyvename svarbiu 
karaliavimo laikotarpiu, žvelgiant į 
t rukmę, taip pat į jos pirmtakių ka
ralienės Elizabeth I ir karalienės 
Victoria pasiekimus". 

„Daily Mirror" karališkasis ko
respondentas James Whitaker drįso 
nesutikti: „Aš tikrai ja žaviuosi, bet 
nemanau, kad ji išliks istorijoje kaip 
didi valdovė". 

„Trys iš jos vaikų išsiskyrė. Tai 
pragaras šeimoje, vertinant bet ko
kiais standartais", — pažymėjo jis. 

JAV ir Kinijos vadovai nesutarė 
dėl prekybos ir Irano 

Washington, DC, balandžio 21 
d. („ReutersTBNS) — JAV preziden
tui George W. Bush nepavyko įtikin
ti Kinijos prezidento Hu Jintao, kad 
būtina nedelsiant sumažinti komu
nistinės milžinės ir JAV prekybos 
neigiamą koeficientą, kuris sudaro 
202 mlrd. dolerių. 

Hu Jintao patikino G. W.Bush, 
jog Beijing imasi būtinų veiksmų, 
kad valiutos kursas būtų lankstes
nis, tuo tarpu JAV nori smarkios Ki
nijos valiutos revalvacijos. Washing-
ton nuomone, tai padėtų šalies kom
panijoms pasiekti, kad jų produkcija 
būtų konkurencingesnė pasaulio rin
kose, palyginti su Kinijos prekėmis, 
tai pat leistų sumažinti rekordiškai 
aukštą JAV prekybos deficitą. 

Abu vadovai taip pat nesusitarė 
dėl Irano branduolinės problemos. 
G. W. Bush primygtinai reikalauja, 
kad Kinija pritartų griežtesniems 
Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Ta
rybos veiksmams ir sutiktų įvesti 
sankcijas Iranui, bet G. W. Bush ar
gumentai neįtikino prezidento Hu 
Jintao. 

Per ilgai lauktą vizitą Baltuo
siuose rūmuose Kinijos prezidentas 
buvo sutiktas su 21 šautuvo salve ir 
karine pagarba, kurios Kinija pagei
davo kaip pagarbos ženklo. 

Tačiau Pietų pievelėje įvykusią 
ceremoniją aptemdė nemalonus dip
lomatinį sąmyšį sukėlęs epizodas, 
kai viena kine nuo žiniasklaidos ka
merų platformos pertraukė Kinijos 
prezidentą, kai tik jis pradėjo kal
bėti. 

„Prezidente Hu, jūsų dienos jau 
suskaičiuotos. Prezidente Bush, pri
verskite jį liautis persekiojus 'Falun 
Gong"\ — sušuko ji, galvoje turėda
ma Kinijoje uždraustą dvasinės me
ditacijos judėjimą. 

Vienas uniformuotas Slaptosios 
tarnybos sargybinis išsivedė ją ap
klausti. Vėliau buvo pranešta, kad 
tai yra 47 metų Wang Wenyi, dirban
ti žurnaliste New York laikraštyje 
„The Epoch Times", kuris remia 
„Falung Gong" judėjimą. 

G. W. Bush asmeniškai at
siprašė Hu Jintao dėl šio įvykio. 

Slaptoji tarnyba apkaltino mo
terį chuliganišku elgesiu ir svarsto 
galimybę pateikti rimtesnius fede-
ralinius kaltinimus įbauginus arba 
sutrikdžius užsienio pareigūną. 

JAV pareigūnus suerzino šis įvy
kis. „Hu Jintao komandos griežto
sios linijos šalininkai mūsų klaus, 
kodėl prireikė tiek daug laiko jai nu
vesti. Tai nėra gerai", — sake vienas 
JAV pareigūnas. 

E U R O P A 

SOFIJA 
Bulgarijos vyriausybė patvirtino 

susitarimo dislokuoti šalies teritori
joje Amerikos karines bazes projek
tą. Numatoma, kad JAV jį pasirašys 
balandžio pabaigoje. Kaip pranešė 
vicepremjeras ir užsienio reikalų mi
nistras Ivaila Kalfin ir gynybos mi
nistras Veselin Bliznakov, susitari
mas numato, kad Bulgarijos teritori
joje pagal keitimosi principą bus 
2,500 Amerikos karių, o vėliau jų 
skaičius gali pasiekti 5,000 žmonių. 
Įvažiavimo vizų jiems nereikės įfor
minti. Visi kariai priklausys JAV ju
risdikcijai. 

VARŠUVA 
Lenkijos kelių policija, kuriai 

daug rūpesčių pridaro neblaivūs vai
ruotojai, pastaruoju metu susidūrė 
su dar opesne problema: labai pa
daugėjo automobilių savininkų, ku
rie ryžtasi sėsti prie vairo apsisvai
ginę narkotikais. Tokie neatsakingi 
vairuotojai mano, jog geriau auto
mobilį vairuoti apkvaišus, nes tokiu 
atveju nuo jų netrenkia alkoholiu ir 
nekyla grėsmė, kad juos sulaikys pa
reigūnai. Praėjusiais metais kelių 
policijos darbuotojai sulaikė 85,500 
išgėrusių vairuotojų. Policijos duo
menimis, 2004 m. automobilius pa
vartoję kvaišalų vairavo maždaug 
1.2 procento arba 72,000 lenkų. Ta
čiau sociologų paskaičiavimais, ši 
problema yra kur kas grėsmingesnė. 

R U S I J A 

MASKVA 
Per gaisrą, kuris penktadienio 

naktį kilo Maskvos valstybinio uni
versiteto (MVU) 26 aukštų bendra
butyje, du žmonės žuvo ir penki bu
vo sužeisti. Dėl gaisro iškelta bau
džiamoji byla. Gaisras, kilęs viena
me 12-to aukšto kambarių ir išplitęs 
koridoriumi, užgesintas. Kilus gais
rui, iš pastato iš karto buvo evakuoti 
650 žmonių. Aukų išvengti nepavy
ko, nes vėlai buvo rastas gaisro ži

dinys. Gaisre žuvo du jaunuoliai, o 
keturių nukentėjusiųjų būklė dabar 
yra vidutinio sunkumo. Manoma, 
kad gaisras kilo neatsargiai elgian
tis su ugnimi. 

A R T I M I E J I RYTAI 

BAGHDAD 
Irako minis'tras pirmininkas Ib-

rahim al-Jaafari, kurio nenoras pa
sitraukti niekais pavertė pastangas 
suformuoti pirmąją nuolatinę šalies 
vyriausybę, ketvirtadienį vakare per 
televiziją kreipdamasis į tautą dar 
kartą patvirtino, kad jo likimą turi 
nuspręsti jį paskyręs Jungtinis šiitų 
susivienijimas. „Palikau jiems gali
mybę priimti tokį sprendimą, kokio 
jie tik nori", — sakė I. al-Jaafari. Ta
čiau per savo dvidešimt minučių tru
kusią kalbą jis taip ir nepasakė, jog 
ketina atsistatydinti ir taip išspręsti 
krizę, susidariusią dėl naujos vy
riausybės formavimo. 

JERUZALĖ 
Izraelis penktadienį pagrasino 

susidoroti su aukšto rango kovotoju 
Jamal Abu Samhadan, kurį ,,Ha-
mas" vadovaujama vyriausybė pa
skyrė į aukštą postą palestiniečių 
Vidaus reikalų ministerijoje. „Mes 
turime senų priežasčių sutvarkyti 
reikalus su šiuo pagarsėjusiu tero
ristu, ir jo postas nesuteikia jam ne
liečiamybės", — Izraelio visuomeni
niam radijui teigė gyvenamųjų na
mų ministras Zeev Boim. „Šio žu
diko paskyrimas į saugumo postą 
yra kraštutinis cinizmo pavyzdys, ir 
nuo tada, kai į valdžią atėjo 'Hamas', 
dar kartą pademonstravo Palestinos 
savivaldos teroristinę prigimtį", — 
sakė jis. 45 metų J. A. Samhadan Iz
raelis ieško dėl nurodymų rengti 
atakas. 

Izraelio gydytojai, kurie gydė 
buvusį ministrą pirmininką Ariel 
Sharon po insulto, pripažįsta, kad 
padarė gydymo klaidą. Po pirmojo 
lengvo smūgio, kuris ištiko A. Sha
ron gruodžio pabaigoje, jie paskyrė 
jam dideles dozes vaistų, mažinan
čių kraujo krešėjimą. Būtent tai su
kėlė kur kas stipresnį antrąjį insul
tą. Nuo to laiko jis tebėra komos 
būklės. Tačiau Jeruzalės ligoninė 
„Hadassah", kurioje guli A. Sharon, 
atmetė šiuos kaltinimus. 

8801 78th Ave Bridgevlew, IL 60455 7W. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Ttl. f 800-775-7363 
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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 
••KosnMonugB^farefjntfltiBaHiooni 

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

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

Chiropraktika ir 
manualinė terapija 

Telefonas ( 7 0 8 ) 2 3 9 - 0 9 0 9 
HaalUi • Manualinė terapi ja 
* ' " " • * • Chiropraktika 

• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo ty r ima i 
• Homeopati ja ir papildai 

Dr. Vilija R. Kerelytė 
Chiropraktikos gydytoja 

6420 We$t 127th Street, Palos Heights, IL 60463 

SI 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

Heatthy Connection 
Chiropractic & Rehab Cinic 

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 
LockportlL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerklės 
ligos 

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

Ausų, Nosies, Gerklės Ligos 
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. 
KARDODGAS-ŠIFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. I27tn St. Ste 2O0 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

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

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove , IL 6 0 5 1 5 

6 3 0 - 8 5 2 - 9 4 0 0 
Valandos pagal susitarimą 

D r . VILIUS M I K A I T I S 
D r . ANDRIUS K U D I R K A 
D r . JUSTYNA STENCELE 

Še imos d a k t a r a i i r c h i r u r g a i 
10811 W. 143rd SL Oriand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Comrnunity Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERPI DALIAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAK V. RAIMA, 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 
Ek 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. EUGIJUS LEUS 
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. Hamrnes 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 VENAS, MD., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 YV. Archer Ave. Ste 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

(VAIRUS 

* Moteris ieško darbo su grjžimu namo. 
Gali pakeisti bet kurią savaitės dieną 
Tel. 708-833-0419. 

* Dovanoju kačiukus. Tel. 773-778-
5568. 

* Moteris ieško darbo 2 dienoms per sa
vaitę pietiniuose rajonuose. Vairuoja, 
gera anglų kalba, rekomendacijos. Tel.: 
630-460-3089 

* Pirksiu gerame stovyje lietuviško rai
dyno mašinėlę. Tel. 773-476-7089. 

JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: A l d o n a S m u l k s t i e n ė 
2 7 1 1 VVest 7 1 S t r e e t , 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773-476^2655; fax. 773-436-6906 

• 

APGAVYSTES 
Sukčiai prisitaiko prie naujų 

galimybių ir suranda būdų išnaudoti 
žmones savo naudai. Tos galimybės 
šiuo metu yra: pajamų mokesčių 
permokėjimo sugrąžinimas (refund) 
ir vyresniųjų įsirašymas į Medicare 
Part D (receptinių vaistų apdrau
dą). 

Sukčiai puikiai išnaudoja šias 
progas, ypač International Revenue 
Service (IRS) pajamų mokesčių 
permokėjimo sugrąžinimą. Tuo da
bar pašto (e-mail) pranešimai žmo
nėms su įtikinančiai atrodančiais 
(RS ženklais ir adresais, siūlo patar
navimus, kaip greičiau gauti taip vi
sų laukiama „refund''. Oficialiai at
rodančioje formoje klausiama asme
ninės informacijos neva pasitikrini
mo sumetimais, pvz., pavardės, ad
reso „Sočiai Security" numerio, ban
ko sąskaitos numerio ir pan. Kad 
labiau įtikintų tokių e-pašto ga
vėjus, taip pat pateikiami paaiški
nimai, kodėl „refund" buvo uždelstas 
ir kaip sužinoti, kada jį būtų galima 
gauti. 

IRS niekada nepradeda susi
rašinėti e-paštu su mokesčių mokė
tojais ir neklausia asmeniškų duo
menų. 

Jei gaunate e-paštu atsiųsta 
pranešimų iš IRS, kur prašoma 
suteikti asmenišką finansinę infor
maciją, neatsakykite. 

(Tiesa, IRS atsako „e-mail" į 
bendrus klausimus apie pajamų 
mokesčių pildymą, jei jūs pats apie 
tai klausėte, bet juose nėra as
meninės finansinės informacijos.) 

Šiais metais tokių elektroniniu 
paštu atsiųstų pranešimų yra penkis 
kartus daugiau, negu pernai ir 
viskas sukasi apie „refund". 

Tokius kompiuterinius nusikal
tėlius sunku pagauti, nes dažnai jie 
yra užsienyje ir naudoja daug kom
piuterių. 

Remiantis FBI ir „Internal 
Crime Complaint Center" duomeni
mis, 2005 metais buvo 97 tūkstan
čiai skundų, o padaryti nuostoliai 
siekė per 183 mln. dolerių. (2004 m. 
nuostolių buvo per 68 mln. dol.). 

Kita apgavystė surišta su 

Medicare Part D. Paprastai iš vyres
niųjų prašoma 299 dol., arba banko 
sąskaitos numerio, kad padėtų jiems 
įsirašyti į Medicare Part D (recep
tinių vaistų apdraudą). Šios rūšies 
apgavystės jau pasirodė keletoje val
stijų. Jei kas tų pinigų iš jūsų prašo, 
nesuteikite jokios informacijos ir 
praneškite policijai ar paskam
binkite 877-772-3779. 

Daugiau informacijos apie to
kias apgavystes galima rasti inter-
netiniu adresu www.aarp.org/ bul-
letin/consumer/medicarescams. 
htm 

Ir dar viena paminėtina apga
vystė, kuri rišasi su šiuo laikotarpiu. 
Tai „labdara" nukentėjusiems nuo 
įvairių gamtos nelaimių, ar „para
ma" ugniagesiams neva neišgalin
tiems užsimokėti ligoninės išlaidų, 
ar policininkams, patiems turin
tiems pirkti neperšaunamas lie
menes. Patariama, kai į jus kreipia
masi telefonu, niekada neduoti kre
dito kortelės, ar banko sąskaitos 
numerio tokiems „labdaros" suk
čiams, nebent jūs pats skambinate 
atitinkamai labdaros organizacijai, 
norėdamas padėti. 

Patariama: 
1. Niekada neatsakyti į „e-mail" 

labdaringus prašymus. 
2. Žinoti, kad apgaulingos lab

daros organizacijos naudoja pava
dinimus, kurie yra labai panašūs į 
gerai žinomų labdaros organizacijų 
pavadinimus. 

3. Pasitikrinti kompiuteryje 
www.charitynavigator.org apie 
labdaros organizacijas, ar www. 
guidestar.org gauti informacijos 
apie nepelno siekiančias labdaros 
organizacijas. Jos paprastai išleidžia 
mažiau nei 25 proc. gautų aukų 
administraciniams reikalams. 

4. Susisiekite su savo valstijos 
generaliniu prokuroru „Attorney 
general" ar „Secretary of State", kad 
sužinotumėte, kokioms labdaros 
organizacijoms leista veikti jūsų 
valstijoje, ar pranešti apie įtartiną 
tokių organizacijų veiklą. 

(Pagal amerikiečių žiniasklaidą) 

£fz "Neringos" Stovyklos 
LIETUVIU KALBA 

Birž. 18-24d.d. - Dvikalbė stovykla studentams 
Liepos 2-8 d. d. - Šeimų stovykla 
Liepos 9-23 d.d. - 7-16m. vaikams 
Liepos 23-29 d.d. - Tęsinys 13-16m. vaikams 
Rugpj. 20-27 d.d. - Aštuonios Meno Dienos 

Neringoje Suaugusiems 

LIETUVIU KILMĖS STOVYKLAUTOJAMS A N G L Ų KALBA 
Birželio 24-28 d.d. - Šeimų stovykla 

Liepos 30-Rugpj. 12d.d. — 7-16m. vaikams 
Liepos 12-19 d.d. - Tęsinys 13-16m. vaikams 

info@neringa.org * www.neringa.org * 978-582-5592 
Smrtta Inc. su Nek,PrMaryos Seserams orgartrętoja tr praveda stovykJas"Nenng>s" 

stovyklavietėje Vermonte 

http://www.illinoispain.com
http://www.aarp.org/
http://www.charitynavigator.org
http://guidestar.org
mailto:info@neringa.org
http://www.neringa.org
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SVEIKINAME MOKSLO 
DAKTARĄ 

Sveikiname naują mokslo dak
tarą, Vincą Rolandą Giedraitį, 
kuriam šių metų kovo mėnesį buvo 
suteiktas mokslo daktaro (Ph.D) 
laipsnis iš University of California at 
Riverside. Nors Vincas gavo dok
toratą iš sociologijos, bet jo disertaci
ja buvo labiau iš ekonomikos, būtent 
„Multi-dependency in Post-Socia-
list Period: the Case of Lithuania". 

Vincas pradėjo savo aukštuosius 
mokslus, baigdamas University of 
California at Los Angeles (UCLA). 
Po bakalauro laipsnio jis įsigijo du 
magistro laipsnius iš UCLA ir 
University of California, Riverside. 

Dr. Vincas Rolandas Giedraitis 

Jis yra gavęs daug mokslinių pažy
mėjimų: buvo dekano garbės sąra
šuose (Dean's Honors) Glendale 
College; priklausė Alpha Gamma 
Sigma National Honor Society; 
Alpha Kappa Delta National Sociolo-
gy Honor Society, gavęs alumnų gar
bės žymenį (Alumni Certificate of 
Honor) iš Cal State Los Angeles; J. 
William Fulbright Fellowship 
2003-2004 metais. Su kitais bendra
autoriais yra parašęs keletą moks
linių darbų, pvz., „Selling Madness: 
Psychopharmaceutical Companies 
in Lithuania" („Lituanus", 49; 6-27) 
ir straipsniai, išspausdinti „Re
search in International Business 
and Finance" leidinyje. 

Vincas Giedraitis gimė ir augo 
Los Angeles, CA. Lankė ir baigė lie
tuvišką šeštadieninę Šv. Kazimiero 
mokyklą. Buvo veiklus skautas vytis 
su paskautininko laipsniu. 

2003 m. Vincui buvo suteiktas 
Fullbright Fellowship. Jis pasirinko 
tyrinėti savižudybės problemą Lie
tuvoje. Praleidęs dvejus metus Vil
niuje, sukūręs šeimą su Inga Cha-
liazova ir jos dukrele Greta, gavęs 
pasiūlymą dėstyti Vilniaus univer
siteto Ekonomijos fakultete, Vincas 
pasiliko Lietuvoje. 

Vincas kilęs iš mokslą pamėgu
sios ir vertinančios šeimos. Jo tėve
liai yra dantų gydytojai — daktarai 
Danutė ir Rolandas Giedraičiai. Jo 
vyresnė sesuo turi advokatės laipsnį 
— Juris Doctor (J.D.), o sesuo Teresė 
įsigijusi magistro laipsnį iš istorijos. 

Linkim jaunam daktarui sėk
mės moksliniame darbe! 

RG 

Margumynai 
• • 
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KARALIENE SURENGĖ PIETUS 
VIENMEČIAMS 

Didžiosios Britanijos karalienė 
Elizabeth II balandžio 19 d. pradėjo 
savo 80 metų jubiliejui skirtas 
šventes, surengdama pietus 99 
žmonėms, gimusiems tų pačių metų 
tą pačią dieną kaip ir ji. 

Svečiai, visi gimę 1926 metų 
balandžio 21-ąją, į Buckingham rū
muose vykusius pietus sausio mė
nesį buvo atrinkti burtų keliu. 

Elizabeth soste praleido jau 53 
metus ir trečiadienį bet kokias spė
liones, kad ji galėtų pasitraukti, 
paneigė jos pusseserė, kuri pareiškė 

mananti, kad monarche niekada 
neatsistatydins. Margaret Rhodes 
teigė nemananti, kad pasitraukimas 
būtų tinkamas pasirinkimas gyvy
bingai karalienei. „Esu visiškai 
tikra, kad ji niekada nepasitrauks iš 
sosto, nes tai nėra įprastas darbas, 
— sakė ji BBC. — Tai darbas visam 
gyvenimui ir priesaika, kurią ji davė 
karūnavimo dieną yra tokia ypatin
ga, kad ji nė nesvarstytų galimybės 
jos nevykdyti iki pat mirties", — 
pridūrė M. Rhodes. 

„Reuters'TBNS 

PADAVĖ | TEISMĄ 
VELYKINI ZUIKĮ 

Berlyno gyventojas Karl-Fried-
rich Lentze apskundė teisme vely
kinį zuikį, apkaltinęs jį sunkiu kūno 
sužalojimu. K.-F. Lentze nuomone, 
velykinis zuikis turi būti pripažintas 
kaltu už tai, kad paskatino žmones 
pražūtingai pamėgti valgyti šoko
ladą, kuris sukelia širdies prie
puolius ir nutukimą. 

„Velykinis zuikis — tai sadis
tiškas ir neprincipingas nusikaltėlis, 
nusitaikęs, be kita ko, ir į žmonių 

dantis", — sakoma ieškovo skunde. 
Vyras taip pat kreipėsi į visuomenę, 
ragindamas šio šėtoniško zuikio, 
letenas surakinti antrankiais ir iš 
anksto iki Velykų, išvežti iš visų par
duotuvių". 

Savo ruožtu prokuratūros ats
tovas spaudai Christian Avenarius 
pažadėjo imtis šios bylos „nedels
damas ir su prideramu uolumu". 

„Interfajt'VBNS 

ta*t gydytojai 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, 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. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127thStr. 
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. SALIKUS 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S 640 S Kingery H/vy, VVtovvbrook 
Tel. 630-323-5050 

Dr. DALIA E CEPELĖ, DDS. 
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 į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už pneramą kainą. 
Susterimui kabėti anglskai arba lietuviška. 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Odos ligų specialistai 

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 

.,DRAUGAS'' informuoja, „DRAUGAS formuoja; tt* 
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„DRAUGAS": Išeivijos Ir Lietuvos jungtis; 
„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas! 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ"! 

ElMgTgMriĮMarč^ 

VILNIUS 2006 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOSIII 

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

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

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

E-mail: pencylar@comcast.net 

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

ifr3Jr2Jr3Mr2faf5lč?pgMgjr3Rl'-2 ;^1JIčUr3Jr2Jr2jgjgir2J^ S 

i 1 1 1 1 i 1 
1 1 i i S 
1 1 

mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com


10 DRAUGAS, 2006 m. balandžio 22 .d., šeštadienis 

LIETUVOS KRYPTIMI 
IUSTIN MURPHY 

KEISTI SUTAPIMAI 

Viskas, ką liko aplankyti — tai 
bažnyčia. Tiesą sakant, jau buvau 
ten šeštadienį, bet net neįėjau į vidų. 
Tai buvo kukli, baltai nutinkuota 
šventovė, raudonu stogu ir mėlynais 
bokšteliais, kurios priekis atgręžtas į 
nedidelį tvenkinį. Nepretenzinga, 
tačiau daug modernesnė nei įsivaiz
davau. Šventoriuje stovėjo susimąs-
čiusio Jėzaus skulptūra, pieta bei 
maža koplytėlė. Atvykau sekma
dienio rytą, gerokai prieš 8 valandos 
Mišias. 

* Į pamaldas susirinko išimtinai 
tik pagyvenusios moterėlės; ir ne
atrodė, kad jos skųstųsi nepatogiais 
klūpoti mediniais suolais. Mintyse 
svarsčiau, kiek iš šiandien čia susi
rinkusių moterų buvo šioje bažnyčio
je sekmadienį, prieš išvykstant 
Mariai. Stengiausi įsivaizduoti, kur 
ji galėjo sėdėti; galbūt ji sustojo čia, 
šioje bažnyčioje, pasimelsti su Di-
džiojon Nežinion suruoštais ryšulė
liais. 

Po Mišių lėtai eidamas švento
riumi pamačiau tris besišnekučiuo
jančias moteris. Visoms joms galėjo 
būti ne mažiau kaip 80 metų. Pri
ėjau prie jų, atsiprašiau, kad truk
dau ir ištariau vardą: Marija Če
paitė. Viena moterėlių šiek tiek atsi
traukusi, mane nužvelgė, aiškiai su
intriguota. Tada sumurmėjau: „Mi-
nioniai". Galiausiai, išsėmęs žinomų 
lietuviškų tikrinių daiktavardžių 
žodyną, stovėjau ir laukiau. „Aą, ka
nadietis", — supratingai ištarė moči
utė. Vadinasi kažką suprato. Žino
ma, aš nesu kanadietis, bet turint 
omenyje istorinę situaciją bei 
geografiją — neblogas spėjimas. Su
kaupiau visas lingvistinio ir ženklų 
kalbos kūrybingumo jėgas: pasakiau 
„mama", tada pakėliau ranką, kuri 
turėjo simbolizuoti vieną kartą, tada 
pakėliau kitą ranką — antrosios 
kartos simbolį — ir vėl pasakiau 
„mama". 

Atrodo, moteriškei šios informa
cijos pakako. Ji paėmė mane už 
parankės ir ėmė kažin kur vestis. Aš 
paklusau. Nesupratau, kas vyksta, 
tačiau netrukus atsidūrėme prie 
senutės automobilio. Gestikuliuo
dama ji parodė, kad ropščiausi 
vidun. Mintyse tuoj sušmėžavo ma
mos patarimai apie tai, kad nede
rėtų važinėtis su nepažįstamaisiais, 
tačiau nužvelgiau senutę, pasižiūrė
jau į savo atspindį automobilio lan
ge, kuris priminė, jog mano kūnas 

Justin Senelės pusseserės: Marija ir Birutė. 

Tęsinys iš balandžio 8 d., šeštadienio, 10 psl. 
ištysęs- gerokai daugiau nei šešios 
pėdos, ir paklusau senutės ragini
mams. 

Neilgai trukusios kelionės metu 
senutė kaip galėdama palaikė vien
kryptį pokalbį. Nieko negalėjau 
suprasti, tačiau nemažas kiekis 
„marijų Čepaičių" ir „kanadiečių" 
senutės kalboje suteikė man pa
kankamai optimizmo. Tad kiek galė
damas prisidėjau prie pokalbio, šyp
sodamasis ir vis kartodamas tą patį 
kvailą „taip". Po maždaug dešimties 
minučių ji sustabdė automobilį prie
šais seną namų eilę ir pasuko vieno 
jų link. Namo tarpduryje ji susitiko 
vyrą. Kažką jam greitakalbe pasakė. 
Vyras papurtė galvą ir gestikuliuo
damas parodė dešinėn. Kitame na
me — toks pat atsakymas. Nega
lėjau suvokti, kur mano „ekskursijos 
vadovė" mėgino patekti. Trečiojo 
namo kieme moteriškė sutiko, purvi
nomis dryžuotomis kelnėmis apsi
rengusį, akiniuotą vyrą. Jis pakvietė 
mus vidun ir nuoširdžiai paspaudė 
man ranką. Po to sekusias penkias 
minutes užpildė viltingi žvilgsniai, 
geri norai ir nevykę gestai. Be gim
tosios anglų, išmėginau visas kalbas, 
kurias mokėjau — ispanų, prancūzų, 
tačiau nesėkmingai. Aiškiai manimi 
nusivylę, „pašnekovai" paliko mane 
pagrindiniame namo kambaryje. 

Stengiausi išnaudoti man duotą 
laiką, mėgindamas prisiminti nors 
keletą lietuviškų veiksmažodžių 
laikų. Taip pat prisiminiau Danutę 
ir Antaną, kuriuos nieko neperspėjęs 
palikau manęs laukti prie bažnyčios. 
Netrukus vyras ir moteris grįžo, 
tačiau kartu su silpnai atrodančia 
kita pagyvenusia moteriške, kurią 
jie įvežė invalido vežimėlyje ir tuoj 
pat perkėlė į patogų fotelį tiesiai 
prieš mane. „Kalbate ispaniškai?" — 
paklausiau. „Vokiškai?". 

Laimei, mano prastos vokiečių 
kalbos užteko paaiškinti kas aš toks 
ir ką po galais veikiųjų namo didžia
jame kambaryje. Ir tuomet paaiš
kėjo, kad fotelyje pasodinta moteris 
— Marija — mano Senelės pusse
serė. Sutrikęs nutariau kviestis 
pagalbą. Netrukus atvyko Laimo
nas, ir Marija su džiaugsmu ėmė 
pasakoti savo prisiminimus. Ji buvo 
Silvestro brolio Nikodemo dukra. Ji 
ir ją į kambarį palydėjusi Birutė 
buvo metais jaunesnės už Senelę ir 
kartu su ja lankė mokyklą. Nuolat 
svečiuodavosi vienos kitų namuose. 
Marija taip pat gerai pažinojo Sil
vestrą — mano prosenelį. Ji prisi
minė, kad jis mėgo daug šnekėti ir 
mokėjo groti akordeonu. Pasak Ma-

Justin Murphy nuotr. 
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rijos, Senelė iš jo paveldėjo puikų 
humoro jausmą. Marija papasakojo 
vieną nuotykį iš jų vaikystės. Senelė 
įsikorė į vyšnią ir suplėšė naujutėlę 
taškuotą suknelę. Po to ji negalėjo 
nustoti verkusi, tačiau Silvestras tik 
nusijuokė ir vėliau pats suknelę 
susiuvo. 

Marija taip pat prasitarė, kad 
Senelė priklausė „pagrindinei orga
nizacijai". „To tik betrūko, — pama
niau. Senelė — mafijos atstovė!" Ma
no nuogąstavimai tuoj pat buvo 
išsklaidyti — pasirodo, tai būta 
krikščioniškos mokyklos organizaci
jos. Tačiau, nors jai priklausė ne
mažai mokinių, jie turėjo saugotis 
rusų persekiojimų. 

Marija papasakojo ir apie savo 
gyvenimą. Ji drauge su savo vyru 
buvo ištremta į Sibirą dešimčiai 
metų. Pagaliau sugrįžusi į Lietuvą, 
užaugino dvi dukras. Viena iš jų 
dirba veterinare ir jau turi savo vai
kų. Pasirodo, viena iš Marijos anū
kių ištekėjo dieną prieš mums apsi
lankant. „Štai čia, vaikeli, tavo Se
nelės pusseserės anūkės vyras, jei 
dar susigaudai", — rodė nuotrauką 
senutė. Ji kalbėjo mažiausiai va
landą, lyg įrodymo, vis siekdama 
didžiulio šeimos nuotraukų albumo 
ir savo istorijas vaizdžiai iliustruo
dama pavyzdžiais iš jo. 

Paskui Laimoną atvyko ir 
Antanas. Visiems užteko vietos. Visi 
atrodė nepaprastai laimingi, suradę 
tolybėse pražuvusį giminaitį, su 
kuriuo, nors ir per vertėją, pavyko 
puikiai pasišnekėti. Manimi be galo 
džiaugėsi Marijos vyras, vieną po 
kitos nešdamas vis patogesnes kėdes 
ir plekšnodamas man per petį. 

Pagaliau atėjo laikas atsisvei
kinti. Dovanų gavau gintaru inkrus
tuotą Marijos portretą, per klaidą, 
bet su meile, dedikuotą Laimonui. 
Marija, nepakildama iš vežimėlio, 
apkabino mane taip šiltai, kad iškart 
pajutau, jog tai vienas geriausių-
apkabinimų, kokius tik kada nors 
esu patyręs. Nemėgstu ieškoti žen-
kiu i- anapus, tačiau necahu paaiš-
Kir.ti. k a : r Ka?,r. vč i 0 - š'-'ont T ; U;P 
,-ueobfjau suMtikti Mar::;i. t r iminfs 

atrasti padėjusią moterėlę. Net jeigu 
ir nebegalėjau savo Senelei parnešti 
nors dalelės jos praeities, bent jau 
suteikiau džiaugsmo kažkam kitam. 

Kai buvau mažas, prisimenu, 
paklausiau Senelės, kodėl ji taip 
keistai kalba (dar nesupratau, kas 
yra akcentas). „Vieną dieną, — rim
tu veidu pasakojo ji, — kai buvau 
maža mergaitė, važiavau dviratuku 
ir garsiai dainavau. Tada man į 
burną įskrido bitė. Dėl to aš taip 
juokingai kalbu", — sakė Senelė... 

Prisiminęs šią istoriją, supra
tau, kad nėra ko graudintis dėl savo 
kelionės į Lietuvą. Juk važiavau pa
sižiūrėti šalies, kur mažos mergai
tės, tokios kaip Maria, dainuodamos 
važinėjasi dviratukais ir gudriai 
rezga nekaltus melus savo anūkams. 
Tiesą sakant, Lietuvoje nemačiau 
bičių, bet matyt ieškojau nepakan
kamai gerai: nes, tegu juos galas, jei 
jie nešneka juokingai! 

Kryžių kalne Senelės atminimui 
„pasodinau" kryžių. Tiksliai tuo 
metu, kai Amerikoje vyko Senelės 
laidotuvės. Dar aplankiau buvusią 
koncentracijos stovyklą Kaune. Ir tai 
priminė Senelės likimą: gal vis dėlto 
nėra taip blogai, kad būdama 79-
erių, ji ramiai mirė savo lovoje... 

Tačiau iš visko, ką pamačiau ir 
patyriau Lietuvoje, labiausiai at
mintyje įstrigo kelionė į Minionius. 
Ką ji galvojo tuomet, keliaudama 
tolyn šiuo vis labiau svetimėjančių 
keliu, su daiktų ryšuliais rankose? 
Kita vertus, bet koks kelias vi
suomet turi dvi kryptis... Sako, kad 
rojus ir yra tarsi grįžimas namo vi
sam laikui. Ir jei Minioniai buvo jos 
namai, tai tėra du keliai ten: že
miškasis ir dangiškasis. Aš išmėgi
nau pirmąjį, kurio Senelė jau nebe
spėjo atlikti. Prieš kelionę tikėjausi 
Senelei grįžęs viską papasakoti ir 
parodyti, tačiau galbūt jai fotografijų 
nebeužteko: turbūt Mariai atėjo 
laikas paskutinį kartą nueiti kelią į 
Minionius pačiai, šįkart — teisinga 
kryptimi. 

Vertė Monika Bončkutė 

Pabaiga. 
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JONAS ŠALNA 

AMARANTO ŽIEDAS 

Spindulys iš tėviškės dangaus 
Užgimsta žiedo širdyje 
Pavirsta saulės aukštuma 
Įstringa į sielą kibirkštis 
Surenka išklydusią mėlynę 
Beribės platumoj. 
Lakūnė paukštė 
Išnešioja juoką 
Ant sparnų dainas 
Gimtais takais 
Paveikslas veidrodinis 
Plaukia paviršiumi vandens 
Aušra išsigaubusi rytais. 
Pavirtusi tėvų palaima 
Nesibaigianti šventa 
Nemeluotų žodžių platuma 
Jaunystės džiugesio gaida 
Padėkai sudėtos rankos 
Bažnyčioje procesijos taku, 
Lapeliai byrančių žiedų 
Po Dievo kojom 
Vainikas nekaltų minčių 
Neužmirštuolių tyrumu 
Prie altoriaus laiptų skambaliukas 
Širdį virpinus malda. 
Akių žvilgsniai nesustabdyti 
Prasilaužė pro debesis 
Šviesius vaiskius 
Sustoję žydrynės paširdy. 

PALAIMA 15 DAUSŲ 

Žiedadulkės iš dangus rankų 
Spindi spinduliais 
Nubudusiu vėju 
Iš dausų atskrieja 
Angelų sparnais 
Užburtais takais, 
Dievaičio aureolėj 
Saulės rūmuose 
Noksta žiedais. 
Ir kur tik užmatai 
Atūžanti išlyginta 
Apyaušrio banga 
Palaima iš dausų 
Palikimas gyvenimui. 

VARDAI 

Akyla šviesa puslapiuos knygų 
Juodų raidžių svoris jų varduos, 
Knygos simbolių raidynas 
Prasmingai žymi veido spalvą 
Vaizdą atliktą darbuos. 

Ornamentikos knyga atverta, 
Rašyta sveriančiais vardais, 
Tartum antkapio didžiom raidėm, 
Atskleistas į šviesą atlapais, 
Pavyzdžiais gyvenantiems laikuos 
Nenukrypti nuo amžinojo tako 
Žmonijos keliuos į amžinybę. 

Išryškintu raidynu figūros senos 
Nukrypo rodyklėm bibliotekų lobynan, 
Į šviesą akių ateities knygynams 
Vaizdais gyventais anais laikais 
Keliavusiais iki mūsų vartų 
Į gyvenimo laikrodžius visų kartų, 
Išgyvento raidyno tarp rožės žiedų, 
Ar raidyno išmėtyto tarp usnių ir dyglių. 

GIMTINE 

Buvo aukso žodžiai širdyje brandinti, 
Liepsnom žydėjo tyras juokas, 
Aušra spindėjo oro dvelkime, 
Jausmai saulėti veiduose, 
Nenusinešė juos sparnai pavėjuj. 
Pavasaris žydėjo bakūžių languose, 
Tylą bučiavo palinkę beržai palei sodą, 
Čiurleno poezija srovėm spindulių, 
Sielos pakilimą klostė diena, 
Tėviškę puošė dangaus žydra, 
Pleveno debesys prieblandoj vakare. 
Priglaudė jaunystę erdvės vainikas, 
Saulę džiugino sparnuočių garsai, 
Paliko vaizdai mėlynės tolimos 
Žemės takais danguj surinkti, 
Sielos skalsa vakariniais aidais. 

Plati kaip dangaus tolima žydra, 
Ilga kaip upė vinguriuojanti skaidri, 
Mylima ir artima kloniais ir kalneliais, 
Tu mano širdis ir kraujas, šalie gimta! 

KRYŽIUS 

Prikaltos šventos rankos 
Pakeltos laimino žmones visais laikais, 
Šluostė ašaras kraujuotos rankos 
Karų ir netekties metais, 
Ramino ir glostė siaubo užkariautas širdis, 
Atrakino po kryžium sukniubusius maldoj 
Gyvenimo migloj nelaimių surakintus 
Nužengęs kojom prikaltom. 

Nulaužė kryžių naktinės 
rankos 

Statytą užuovėjoj visiems 
laikams. 

Kas šipulius surankios? 

SUGRĮŽTA PAUKŠČIAI 

Sugrįžta saulė nešina dienų bagažą 
Sugrįžta paukščiai laisvi nuo marių, 
O upės pasitinka juos srovendamos prieš vėją 
Nupraustais, nublizgintais veidais 
Atremtais į medžių panoramą, 
Balandis žalias kiemuose po dangaus žydra 
Sveikina sparnuočius žalia ranka. 

Nedaugei brolių, sesių iškentusių kančių pūgas 
Išvarytų ir išmėtytų gyvenimo dugnuos 
Sugrįžo iš prarastų dienų, 
Išgyvenę daugelį metų paskolintoj Šiaurėj 
Rado džiaugsmą išblyškusiam danguj, 
Suglamžytoj tėviškėj sugrįžusius paukščius. 

KmMgįškMiĘ i i 
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. 

T A D PRAŠOME APSILANKYKITE! 
6312 S. Harlem Ave. 

Summit IL 60501 
Dirbame: I — IV 10 vai.r. -10 vai. v. 

V —VI lOval.r. -12 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 priimame užsakymus {vairiom progom! 

Šio m ė n e s i o . s p e c i a l " — l ietuviška „ S t a r k ą " $23.99! 
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N E K I L N O J A M A S I S T U R T A S P A R D U O D A D R A U D I M O PASLAUGOS 

Drake 
DM 

ttAgainl 

5 S.Prospect. Clarendon 
Hills. Illinois 60514 

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

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės į 

Drake Rea/tor 

GREIT PARDUODA 
3 ^ — , First L a n d m a r k Reaity r 
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 

9S5į Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, 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. 

: - • : « - : . - » * 
aAJ*K.e»^ 

RSSIDESTIAL 
BROKEKAOt 

Rea 
N 

VIDA M. 
SAKEVICIUS 

1 Estate Consulta 

ta 
.rvot» 

nt 
e k i l n o j a m o j o t u r t o 

p i r k i m a s , p a r d a v i m a s 
7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

Audrius Mikulls 
1st Čhoice Real Propertys 

Te/.; 630-205-9262 
E-mail: amikūlis @ usa. com 

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

optimaliausią finansavimą 

IZp^ 

i 
I 
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PASKOLOS NEKILNOJAMAM 
TURTUI . PERFINANSAVIMAS 
skambinti 
INTERNATIONAL TRADING INC. 
prezidentui GEDIMINUI ZAREMBAI 
TEL. 6 3 0 9 1 5 8 8 6 5 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

Mindaugas 
651 343 0286 Cell 

mindaugas.m.bubliauskas@wellsf argo.com 
„ ^ www.wfhm.com/weststpaulbraochmn .. . 
IWWfBnngįĮĮįįccwtoį66įv:v;.:..v;..v........;.>x->^^....v.... r .-

Neslėpkite manęs nuo jūsų draugų ir 
Mūsų finansuojamų paskolų: 

• Visokios kredito istorijos 
• CDMP - Community Development 

Mortgage Program 
Paskola be paskolos draudimo: 
$200,000 @ 6.5% = 

• Pirmo namo pirkimas 
• Atostogų namo pirkimas 
• $0 Down 
• Statybų finansavimas 
• Komercinių statybų finansavimas 

autotrcdeusacorr 

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

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

U 

Alvvays Wlth Flowers 
• [vairios tropinės gėlės 
• Gėlės visom progom, gėlės į Lietuvą 
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos i konsultacijos - nemokamos) 
• Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnyčių, pokviių saliu ir stalu dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

1120 S. State St., Lemont, IL 
801S W 79 St., Justke, IL 

Nemokamas t e l . 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 

mm 

K. LAUKAIČIO NATŪRALUS MEDUS 
ir l ie tuv iška arbata apsaugo visus nuo 

slogos Ir negerovių. Medaus galima 
gauti l ietuviškose krautuvėse Ir po 

pamaidų PL centre, Lemonte. 
TeL 630-321-5326 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REKMENYS 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. 

I 3314 W. 63 St. 
TeL 773-776-8998 

P A R D U O D A 

Parduodamas „Condominium" 
Pasaulio lietuvių centre, 
2 miegamieji, 2 tualetai, 

kampinis. 
TeL 312-876-9687 

ĮVAIRUS 

Suteikiama privati psichoterapinė 
pagalba Niujorke. Konsultuoju 
depresijos, šeimos, karjeros ir 
kitais klausimais. Teiraukitės 

tel. 1-917-517-9296 arba 
ei. paštu: onapr@yahoo.com 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

STATE FARM INSURANCE 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

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

708-423-5900 

N A M Ų REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

AMBER CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedae Chicagc. IL 60629 
Prekyba, instalavirnas, aptemavimas 

— Licensed — Bonded— Insured 
2 4 

*M ptrr para 

7 dienos 
per savaite 

FRU 
ESTIMATl 

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

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

ĮVAIRUS* 

* Graži lietuviška šeima ieško dalinio 
sponsoriaus imigracijos vizai. Susisiekti 
rasajonyniene@yahoo.com 

SIŪLO D A R B Ą 

IN-HOME 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 

Vaikams reikalinga 
40 m. ar vyresnė auklė. 

Gyventi 6 d. savaitėje, virt i , valyti. 
Privalo kalbėti rusiškai. 

Tel. 6 3 0 - 7 1 5 - 2 8 8 1 , Marina 

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 

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

TeL 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairus tortai 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 
• Aplankykite musg 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 W. 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. 

http://argo.com
http://www.wfhm.com/weststp
http://www.alwayswithflowers.com
mailto:onapr@yahoo.com
mailto:rasajonyniene@yahoo.com
http://www.racinebakery.com
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VVESTERN UNION MONEY TRANSFER 

Sumažintas pinigų pervedimo i 

Lietuvą 
mokestis - nuo 

;WW 

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! 
PERVEDIMO MOKESTIS* 

m#f 5 ^ 5 # U> 

10,99 $ 
16,99 $ 
Z l f99 $ 

27,99 $ 
5 A l nuo pagrindines sumos 

PINIGINĖ PERLAIDA 

Naudojantis „Westem Union" 

paslaugomis pinigus paprastai jau 

po kelių minučių**galima atsiimti 

visose agentūrose Lietuvoje! 

Norėdami gauti 
daugiau informacijos, skambinkite 

1-800-325-6000 
w w w . w e s t e r n u n i o n . c o m 

MOKĖJIMO PASLAUGOS IŠANKSTINIO MOKĖJIMO PASLAUGOS 

* Be pervedimo mokesčio ..Vvestern Union" taip pat ima mokestj už jūsų doleriu konvertavimą j užsienio valiutą. 

** Lėšų pnefnamumą lemia paslaugos sąlygos, jskaitant agentūros darbo taiką ir laito juostų skirtumus Apribojimus ii Siuntimo formoje. Naujos mažesnes kainos galioja 
dalyvaujančiose „Vvestem Union* agentūrose Čikagoje, nuo 2006 m. vasano td. jka»raa< gali būti keičiami be jspejimo. 

£2006 Weste*n iKort Holdings '"c A;I Rghts Rescved 

http://www.westernunion.com
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Willow Springs pražys 
„Magnolia" 

Willow Springs atsidaro naujas 
restoranas „Magnolia". Jos savinin
kai Jurgita ir Juozas Sėdžiai. Pa
kalbinome Jurgitą Šedienę. 

— Per keletą metų vienas po 
kito Čikagoje ir priemiesčiuose 
atsidarė keletas lietuviško mais
to parduotuvių ir restoranų. 
Kaip atsitiko, kad ir jūs, pra
gyvenę Amerikoje šitiek metų, 
nusprendėte atidaryti savo res
toraną? 

— Sveikintinas reiškinys, kad 
mūsų tautiečiai taip sparčiai plėtoja 
įvairios krypties verslą. Tai turbūt 
nulėmė, kad dauguma jų atvyko iš 
Lietuvos, kur po nepriklausomybės 
ėmė kurtis laisvoji rinka, ir dauge
lis čia atvykusiųjų jau ten susipaži
no su verslo pagrindais. Mus likimas 
atbloškė į JAV šiek tiek anksčiau, 
prieš 16 metų, kuomet Lietuva tik 
buvo pradėjusi laisvėti. Supratimą 
apie nuosavą verslą turėjome labai 
menką, bet koks prekių perpar
davinėjimas, tuomet buvo vadina
mas „spekuliacija", garbės neda
rančiu reiškiniu. 

Tad ir mes čia atvykę sku
bėjome pramokti anglų kalbą, įsi
gyti naujas profesijas, kad galėtume 
užsigarantuoti geresnius darbus. 
Taip jau susiklostė, kad mano vyras, 
turėdamas didelį pomėgį virtuvei, 
15 metų dirbo maisto ruošimo srity
je, taip įgydamas nemažą patirtį. Jis 
ypatingai mėgsta kepti. Dažnai mū
sų namuose rytais prikelia sklin
dantis kepamos naminės lietuviškos 
ar itališkos duonos ar bandelių kva
pas iš virtuvės... 

Kiekvienam dideliam darbui 
žmogus turi subręsti, sulaukti ati
tinkamų aplinkybių... Kurti nuosa
vą verslą — tai didelės atsakomy
bės reikalaujantis užmojis. Mums ši 
idėja gimė, galima sakyti, vienu 
metu. Aš tuomet buvau išvykusi į 
seminarą Floridoje — tuo pačiu bu
vau pradėjusi studijuoti MBA 
(Master in Business Administration) 
programoje ir skaičiau Shlomo Mai
tai knygą „Dešimt pagrindinių 
įrankių vadybininkams". Beskaitant 
šią labai įdomią ir lengvai parašytą 
knygelę, kilo mintis kurti savo vers
lą. Kokį, jau tada buvo aišku. Pri
taikant vyro sukauptas žinias ir pa
tirtį maisto ruošimo srityje, o man 
padedant jį administruoti. Tuo pa
čiu metu suskambėjo mano mobilu
sis telefonas, ir mano vyras nieko 
nelaukdamas išsakė naujai gimusią 
mintį: „Žinai, mums reikia atidary
ti restoraną". Abejonių nebeliko. 
Reikia tai reikia, o juk tuo metu 

kaip tik buvo sušlubavusi vyro svei
kata, reikėjo pagalvoti apie naujas 
galimybes jam dirbti savo pamėgtoje 
srityje. Juolab, kad mano vyrui virti 
ir kepti — mėgstamiausias užsiėmi
mas, be kurio jis negali ilgai ištverti. 
Ar atostogaujant, ar namie jis 
visuomet randa ką veikti virtuvėje. 

— Ar sunku buvo pradėti 
restorano verslą? 

— Mes dar tik kuriamės, bet 
galiu pasakyti, kad įkurti šį verslą 
labai nelengva. Šia linkme dirbame 
jau beveik metai. Pirmiausia tinka
mos vietos suradimas, o po to jau 
visi kiti darbai: leidimų gavimas, 
restorano salės, virtuvės įrengimas 
ir t.t Ši darbų dalis daugiau teko 
mano vyrui, kuris visa tai darė su 
didele kantrybe. 

— Mums — pirkėjams — juo 
daugiau konkurentų verslo sri
tyje, tuo geriau. Ar jūs nebijote 
konkurencijos? Kuo žadate vilio
ti klientus: pigiomis kainomis, 
skaniu maistu, geru ir kultūrin
gu aptarnavimu, ar dar kuo nors? 

— Teisingai pastebėta. Konku
rencija labai didelė. Sakoma, kad iš 
13 naujai atidarytų restoranų, pir
mąjį gimtadienį atšvenčia tik 1, taigi 
12 net metų nesulaukę — užsidaro. 
Darbuotojų kaita taip pat labai 
didelė — 400 proc. per metus. Ši sta
tistika rodo, kad pasitempti tikrai 
reikia. Didelį dėmesį skirsime rekla
mai, gerai maisto kokybei bei tinka
mam aptarnavimui. Juk visi laukia
me greito ir malonaus aptarnavimo, 
kai užsukame į bet kokį restoraną. 
Kainos, žinoma, daug ką lemia, tad 
reikės būti išradingiems. 

— Kokiam lankytojui skirtas 
jūsų restoranas? Ar čia bus tik 
lietuviška virtuvė, ar atėjęs lan
kytojas galės paskanauti, saky
sime egzotiškų patiekalų? 

— Mūsų restoranas bus skirtas 
gal kiek subtilesniam ir brandes-
niam lankytojui. Čia, be jokios 
abejonės, galės kiekvienas užsisa
kyti cepelinų, vėdarų, kugelio ar kol
dūnų. Koldūnus gaminsime su 
įvairiais įdarais, tame tarpe ir vien 
su jautienos mėsa. Patieksime su 
įvairiais daržovių garnyrais. Be 
tradicinių lietuviškų patiekalų, 
turėsime ir „prime rib", „rack of 
lamb" bei jūrų gėrybių. 

— Restorano virtuvė daug 
priklausys nuo virėjų. Kas va
dovaus jūsų restorano virėjams? 

— Turbūt, jau nekyla abejonių, 
kad virtuvei vadovaus mano vyras. 
Jis taip pat nusprendęs turėti ke
pyklą ir ten kepti šviežią duoną bei 

RESTAURANT 

cM 
DIDYSIS ATIDARYMAS 

Gegužės 5d. 
123 Markdt St, WlHow Springs, IL 60480 

(Wtllow Springs rd ir Arcner Ave Siaurės rytų kampas) 
te!: 708-2894577 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 6 3 r d STREET 

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

PAJUDĖJO PAVASARINIS 
DRAUGO FONDO VAJUS 

Nors yra ankstyvas šiltas pa
vasaris, bet Draugo fondo vajaus 
laiškai buvo išsiuntinėti kiek vėliau, 
negu įprasta. Pirmieji fondo nariai 
su didesniu ar mažesniu įnašu jau 
atsiliepė. Tik vajų pagalba sugeba
me toliau auginti Draugo fondą ir tik 
sėkmingu fondo kapitalo auginimu 
mes galime užtikrinti dienraščio 

„Draugas" leidybą. Nemažai DF 
narių ir rėmėjų iškeliavo Amžiny
bėn, tačiau jų palikuonys turi jausti 
pareigą tęsti vyresniųjų pradėtą 
darbą, remti lietuvišką spaudą. Tik 
išlaikydami savo spaudą, mes išlai
kome mūsų lietuvišką veiklą ir sėk
mingą ryšį su Lietuva. 

Marija Remienė 

PIRMIEJI PAVASARINIO VAJAUS ĮNAŠAI 
Su 200 doleriu: 
Marija Vaitkienė, garbės narė, 

iš viso 2,700 dol., Belleville, IL. 
Jurgis Lukaitis, iš viso 600 dol., 

Peoria, IL. 
Su 100 doleriu: 
Gabrielė Ročkus, garbės narė, 

iš viso 1,350 dol., Oak Park, IL. 
Enata Skrupskelis, iš viso 755 

dol., Chicago, IL. 

Ray Grigaliūnas, garbės narys, 
iš viso 2,250 dol., Forest Park, IL. 

Su 25-20 dolerių: 
Faustas ir Teresė Strolia, iš viso 

765 dol., Oak Forest, IL. 
Vytautas ir Rūta Graužiniai, 

garbės nariai, iš viso 1,240 dol., 
Elgin, IL. 

Ona Savokaitis, iš viso 70 dol., 
North Brunswick, NJ. 

kitus gaminius. Darbuotojų koman
dą jau formuojame. Virtuvėje dirbti 
pasisiūlė nemažai lietuvių. Aš vi
suomet sakydavau, kad egzotiškes
nių patiekalų gamyba priklauso 
virėjams iš egzotiškųjų kraštų. Tad 
turėsime ir nelietuvį virėją. 

— Ne paslaptis, kad ateiti į 
restoraną traukia ne tik gera 
virtuvė, bet ir aplinka. Kas su
kūrė interjerą jūsų restoranui? 
Samdėte profesionalius dizaine
rius, ar pasitikėjote savo jė
gomis? 

— Interjerą kurti padėjo daug 
profesionalių žmonių, bet daugiau
sia pasikliovėme savo širdies balsu. 
Tiesiog spontaniškai gimdavo min
tys, ir mes jas įgyvendindavome. 
Rezultate — klasikinio stiliaus 
restoranas su baru ir atskira patal
pa prie jo, ten bus galima švęsti 
šventes 15—20 žmonių grupėms. 
Bare bus galima užsisakyti iki 150 
rūšių kokteilių, alaus, vyno, šam
pano... 

— Sakoma, kad geriau, kai 
vyras ir žmona dirba skirtingus 
darbus. Kaip pasiskirstysite pa
re igomis , kas „viršininkaus", 
kas „juodus" darbus dirbs? 

— Kaip jau minėjau, vyrui teks 
būti atsakingu už virtuvę, maisto 
paruošimą, man tenka baras, salė, 
aptarnavimas... Kol kas visi darbai 
, juodi", reikalaujantys daug laiko ir 
energijos. 

— Čikagoje pats magnolijų 
žydėjimas. Gal todėl, kad atsi
darote pavasari* ir jūsų restora
no pavadinimas „Magnolija"? 

— IŠ tikrųjų labai gražus metas, 
magnolijos skleidžia savo nuostabius 
žiedus... Restorano pavadinimo 
šaknys Lietuvoje. Mūsų su vyru gim
tajame mieste Šilutėje pavasariais 
pražysdavo vienintelė visoje Lietu
voje magnolija. Po netrumpų pa
mąstymų nutarėme restorano pava
dinimą susieti su mūsų vaikyste, su 
gimtąja Šilute ir pavadinome jį 
„Magnolia". 

— Kiek lankytojų galėsite 
priimti vienu metu? Gal jūsų 
restorane numatoma rengti va
karus, koncertus ar susitikimus? 

— Vienu metu galėsime priimti 
apie 100 svečių. Restorane .Mag

nolia" planuojame pastatyti fortepi
joną, kad mūsų lankytojai galėtų 
pasidžiaugti lengva fortepijonine 
muzika, numatome rengti džiazo 
vakarus. 

—Ar galima bus jūsų res
torane užsisakyti pietus išsi
nešimui į namus? 

— Tikrai, taip. Užsakymus pri-
iminėsime pačiame restorane bei 
telefonu. 

— Dabar jums pats darby
metis. Ar viskas sekasi taip, kaip 
jūs norite? 

— Dėkui, kad pastebėjote. Iš 
tikrųjų, šiuo metu darbas darbą 
veja. Dar turime atlikti daug smul
kių darbelių. Tikimės, kad daug 
trukdžių nebus ir lankytojams duris 
atverti galėsime gegužės 5 dieną. 

—Kur įsikūręs restoranas 
„Magnolia''? 

— Restoranas įsikūręs 123 
Market Str. Willow Springs mieste
lyje, toje pačioje aikštėje, kur yra 
miestelio valdžia. Tai Willow Springs 
Rd. ir Archer gatvių sankryža. 

— Gal galite mūsų skaityto
jams pasakyti koki nesudėtingą, 
lengvai pagaminamo patiekalo 
receptą, iš jūsų restorano būsi
mo valgiaraščio? 

— Kadangi atsakinėju į klau
simus aš, o ne mano vyras, tad ir su 
receptais bus kiek sunkiau, nes aš 
labai mažai praleidžiu laiko virtuvė
je, ir maisto gaminimo paslapčių 
nedaug žinau. Viena žinau, kad geri 
virėjai receptus dažniausiai laiko 
paslaptyje, nelabai kam pasakoja. 
Va, jei manęs paklaustumėte, kokio 
kokteilio receptą, tai mielai galė
čiau atsakyti, nes pati tik ką baigiau 
barmenų mokyklą, o ten? be kitų 
užduočių, reikėjo išmokti apie 150 
kokteilių receptų ir baigiamajam eg
zaminui per 10 minučių jų sumaišyti 
15. Tad visus kviečiame paragauti 
mūsų valgių bei gėrimų ir nuspręsti, 
kurie iš jų geriausi. Iki malonaus 
greito pasimatymo restorane „Mag
nolia". Su dideliu nekantrumu visų 
lauksime. 

Linkime jums sėkmės ir gau
saus lankytojų būrio. Dėkojame 
už atsakymus. 

Kalbėjosi 
Laima Apanavičienė 



TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
DIEVE, BŪK JAM GAILESTINGAS... 

Prelatas dr. 
JUOZAS PRUNSKIS 

1907.XII.22 - 2003.IV.26 
Mirties sukaktį minint, šv. Mišios bus aukojamos tre

čiadienį, balandžio 26 dieną, 8 vai. ryte, Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio bažnyčioje Lemonte, 6 vai. vakaro Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje, Čikagoje 7 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje, Čikagoje. 

Maloniai prašome prisiminti prelatą savo maldoje. Kas gali
te prašome dalyvauti šv. Mišiose. 

Sesuo O. Garūn ienė su še ima 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

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

Tel. 1-800-994-7600 
w w w . petkusfuneraihomes.com 

SERVINC 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. ( alifornia Ave, Chicago, IL 60632 

1 -773-523-0440; 1 -708-873-0500 
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_ A f A 
JULITA JŪRATĖ BURGESS 

ŠERMUKŠNYTĖ 
Mirė 2006 m. balandžio 19 d. 1:55 vai. po pietų, sulaukusi 

57 metų amžiaus. 
Gimė Vokietijoje. Gyveno Lockport Twp, anksčiau Mar-

ąuette Park apylinkėje. 
Giliam liūdesyje liko: vyras Paulius, dukros Angelė Gondek 

su vyru Michael ir Valentina Jonės su vyru Scott; anūkai Mi-
chael ir Nicole bei kiti giminės Lietuvoje. 

A. a. Juli ta pašarvota penktadienį, balandžio 21 d. nuo 2 v. 
p.p. iki 8 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. 

Laidotuvių apeigos privačios. 

Nul iūdus i šeima 

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

A t A 
GEDIMINAS BISKIS 

Mirė 2006 m. balandžio 18 d., sulaukęs 90 metų amžiaus. 
Gimė 1915 m. Lietuvoje, Deksniškių kaime. Gyveno Claren-

don Hills, IL. 
Giliam liūdesyje liko: žmona Birutė ir dukra Gailė bei kiti 

giminės ir artimieji. 
A.a. Gediminas priklausė Inžinierių klubui ir Tautinin

kams. 
Velionis bus pašarvotas sekmadienį, balandžio 23 d. nuo 2 

v. p.p. iki 8 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, balandžio 24 d. 9:30 vai. r. 
Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionis bus palydėtas 
į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 vai. r. bus aukojamos 
šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. Gediminas bus palydėtas į amžino 
poilsio vietą Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse. 

Nul iūdusi šeima 

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

A t A 
JURGIS JANUŠAITIS 

Mirė 2006 m. balandžio 20 d., Port Orange, FL. 
Nuliūdę liko: žmona Veronika, dukra Danguolė su vyru Ron 

Weed, dukra Ramunė su vyru Ričardu Badausku, dukra Rasa su 
vyru Beniu Skvirbliu, anūkė Vanessa su vyru Steve Schadt, 
anūkė Natalia Skvirblytė, anūkė Raminta Badauskas, proanū-
kas Stepukas Schadt bei kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. 

L iūd in t i šeima 

AtA 
JURGIUI JANUŠAIČIUI 

negrįžtamai išėjus į Amžinus Viešpaties namus, gi
liame liūdesyje likusiai žmonai VERUTEI, dukroms 
DANGUOLEI, RASAI ir RAMUNEI bei jų šeimoms, 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir dalinamės šios 
didžios netekties skausmu. 

Jonas, Vanda, Ramoną, Saulius 
ir Rimas Stankai 

http://1907.XII.22
http://petkusfuneraihomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• Š v . Mišios už a. a. Violetą Ka
rosai tę ir jos mirusius tėvus Vytautą 
ir Oną Karosus bus aukojamos balan
džio 23 d., sekmadienį, 10:30 vai. r. 
Tėvų jėzuitų koplyčioje. Visi malo
niai kviečiami pasimelsti už jų sielas. 

•Ba landž io 23 d., sekmadieni, 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para
pijos salėje vyks kugelio kepimo 
konkursas. Visus kviečiame iškepti 
savo labiausiai mėgstamą kugelį ir 
atnešti į parapijos salę po 9 vai. r. ir 
10:30 vai. r. šv. Mišių. Teisėjų ko
misija įvertins, kuris kugelis ska
niausias ir įteiks premijas. Pirmoji 
premija - 200 dol., antroji - 100 dol. 
Laimėtojai bus paskelbti po 10:30 
vai. r. šv. Mišių. Po to kugelis bus 
parduodamas susirinkusiems. Geros 
sėkmės ir skanaus! 

• Balandžio 23 d., sekmadienį, 
Palaimintojo J. Matulaičio misijoje, 
14911 127th Street, Lemont, IL, po 9 
vai. r. ir 11 vai. r. šv. Mišių bus par
davinėjami bilietai į operos spektak
lį „Pilėnai". Bilietų kaina — 25-50 
dol. Savaitės dienomis bilietus galite 
įsigyti „Seklyčioje", 2711 W. 71st 
Street. Tel. pasiteiravimui: 773-476-
2655. Operos valdyba kviečia įsigyti 
bilietus į šį jubiliejinį spektaklį. 

•Ba landž io 23 d., sekmadieni, 
Pasaulio lietuvių centro renginių 
komitetas po. 11 vai. r. šv. Mišių 
Palaimintojo J. Matulaičio misijoje 
visus kviečia į PLC didžiąją salę, į 
tradicinį renginį —Atvelykio vaišes. 
Vietas galite užsisakyti tel. 708-448-
7436 (Aldona Palekienė). 

• Cicero Jūrų šaulių kuopos 
„Klaipėda" metinis narių susirinki
mas vyks balandžio 23 d., sekma
dienį, 11:30 vai. r. Šv. Antano para
pijos mokyklos patalpose (įėjimas 
nuo bažnyčios). Visų kuopos narių 
dalyvavimas būtinas. Po susirinki
mo — pabendravimas. 

• B a l a n d ž i o 26 d., trečiadieni, 
2 vai. p.p. lietuvių centre „Seklyčia" 
tradicinės popietės metu svečiuosis 
dr. Aldona Vasiliauskienė, atvykusi 
iš Lietuvos su darbo misija. Prele
gentė kalbės tema „Lietuvos bažny
tinė provincija" ir palies įkūrimo ir 
svarbos klausimus. Maloniai kviečia
me gausiai susirinkti, nepraleidžiant 
progos išgirsti neeilinės pranešėjos 
kalbos. Po programos — vaišės. 

•Ba landž io 28 d., penktadienį, 
7:30 vai. v. poezijos vakaras ir susi
tikimas su aktore V. Kochanskyte 
Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte. 
Aktorei talkins Audronė Simano-
nytė. Antroje vakaro dalyje — muzi
ka, vynas, pašnekesiai paveikslų 
paunksmėje. Tel. pasiteiravimui: 
773-443-8877 (Audronė). 

•Ba landž io 29 d., šeštadienį, 7 
vai. v. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje Illinois universiteto profe
sorius Giedrius Subačius pasakos 
apie lietuviškus motyvus JAV rašy
tojo Upton Sinclair romane „The 
Jungle" (1906 m.). Po paskaitos — 
vaišės. Įėjimas nemokamas. Tel. 
pasiteiravimui: 773-582-6500. 

• Imigrac inės teisės specialistas 
advokatas Aurelius Butvilas gegu
žės 5 d., penktadienį, 6 vai. v. daly
vaus vakaronėje „Seklyčioje" , 2711 
W. 71st Street, Chicago. Advokatas 
paaiškins naujausius pasikeitimus 

imigracinėje teisėje bei atsakys į rū
pimus klausimus. Bus vaišės. Vaka
ronę ruošia Marąuette Park Lietu
vių namų savininkų draugija. Visi 
kviečiami. 

• Š v č . Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčios metinė parapijos vaka
rienė įvyks gegužės 6 d., šeštadienį. 
5 vai. p.p. bus šv. Mišios, o 6 vai. v. 
rinksimės sporto salėje. Skani vaka
rienė, loterija, pasilinksminimas. Kvie
čiame visus dalyvauti. Vietas galite 
užsisakyti paštu, čekį, išrašytą Na-
tivity BVM Parish vardu, siųsdami 
Julie Zakarka, 10445 S. Keating 
Ave., Oak Lawn, IL 60453 arba 
paskambinę jai tel. 708-425-5015. 
Tel. pasiteiravimui: 773-776-4600. 

•Gegužės 6 - 7 dienomis Vytau
to Didžiojo šaulių rinktinės namuo
se, 2417 W. 43rd Street, vyks XVII 
Šaulių sąjungos išeivijoje suvažiavi
mas. Pradžia 9 vai. r. Suvažiavime 
dalyvaus garbingi svečiai iš Lie
tuvos: Lietuvos kariuomenės vadas 
gen. mjr. Valdas Tutkus, Lietuvos 
karinis atašė JAV ir Kanadai pik. 
ltn. Rolandas Petkevičius, Lietuvos 
šaulių sąjungos vadas Juozas Šir-
vinskas ir gen. konsulas Čikagoje 
Arvydas Daunoravičius. Gegužės 6 
d., šeštadienį, 7 vai. v. įvyks pokylis. 
Bus skani vakarienė, šokiai, veiks 
baras. Kviečiame visus dalyvauti. 
Auka 25 dol. Vietas galite užsisa
kyti paskambinę tel. 773-434-3713. 

•Palaimintojo J. Matulaičio mi
sija ruošia kasmetinius Motinos die
nos pietus š. m. gegužės 7 d. 12:30 
vai. p. p. Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Kviečiame visus narius ir 
svečius užsisakyti vietas. Skambinti 
Vandai Gvildienei, tel. 630-271-
9136. 

• D r . Vilija Kerelytė atliks me
ninę programą per Motino dienos 
pietus, kurie įvyks gegužės 7 d. 
12:30 vai. p.p. PLC didžiojoje salėje, 
Lemonte. Akompanuos Algimantas 
Barniškis. Palaimintojo J. Matu
laičio misija maloniai kviečia atvyk
ti visus narius ir svečius. 

•Gegužės 12 d., penktadienį, 
7:30 vai. v. Čiurlionio galerijoje Jau
nimo centre, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, vyks vakaras „Aš vis 
norėdavau sukurti savo...", skirtas 
žymaus lietuvių dailininko Viktoro 
Petravičiaus šimtosioms gimimo 
metinėms paminėti. Kviečiame vi
sus atvykti. 

• „Šokome, šoksime... metų 
metelius!" Tautinių šokių grupė 
„Spindulys" šiais metais švenčia 
savo 30-metį. Šventė įvyks š. m. 
gegužės 13 d. Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte. Šventė prasidės 5 vai. 
p.p. koncertu naujojoje Jaunimo 
salėje. 8 vai. v. didžiojoje salėje bus 
pokylis. Bilietų kaina į koncertą 10 
dol. perkant iš anksto, 12 dol. — prie 
įėjimo durų. Pokylio ir koncerto 
kaina 45 dol., jaunimui 25 dol. 
Bilietus galite užsisakyti paskam
binę Aušrai Jasaitytei-Petry tel. 
708-349-8432. 

•JAV LB Vidurio vakarų apy
gardos valdyba visus kviečia į apy
gardos metinį suvažiavimą, kuris 
įvyks gegužės 20 d. 9 vai. r. „Sek
lyčioje", 2711 W. 71st Street, Chica
go. Lauksime JAV LB apylinkių 
valdybų, JAV LB tarybos narių ir vi-

6 2006 m. balandžio 29 d. 
PLC, Lemonte, vyks 

Lietuvių fondo metinis narių suvažiavimas 
Tie, kurie nevyksite į suvažiavimą galite įgalioti, kad Jus atstovautų 

JAV LB Krašto valdyba. Su LF pranešimu apie suvažiavimą gausite bal
savimo atkarpėlę, kurioje klausiama, ką įgalioįate Jus atstovauti, 
įrašykite: „JAV LB Krašto valdybą". Atkarpėlę iki balandžio 24 d. (pašto 
antspaudo data) išsiųskite JAV LB KV vicepirmininkei ištekliams dr. 
Laimai Karosienei, adresu: Dr. Laima Karosas, 3 Oak Cate Dr., Branford, 
CT 06405. 

SKELBIMAI 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

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

Ton free 24 hr. 888-776^742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

Advokatas 
V y t e n i s 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 TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

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

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

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 \ 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

TeL (773) 847-7747. 

# Karaliaučiaus krašto lietu
viškų mokyklų paramai per Ma
žosios Lietuvos lietuvių draugiją 
Čikagoje aukojo: $150 Juozas Kun-
gys. $100 Gediminas Balanda, An-
gelika Dudėnas, Petras Pagojus, 
Leonas Sulas, Rita Švarcas. $50 
Ona Adomaitis, Rimas Domanskis, 
Irma Laisvėnaitė, Algis A. Regis, dr. 
Jonas Valaitis, dr. Daina Variakojis, 
Eugenijus ir Irena Vilkas. $40 Jonas 
ir Birutė Svera. $30 A. ir V. Vala
vičiai. $25 Frank A. Baldauskas, Ri
mantas Bitėnas, Vytautas ir Aldona 
Čepėnai, Vytautas ir Genovaitė Mu-
sonis, Elena Rozenas. $20 Vytautas 
ir Danutė Anonis, Pranas Baras, 
Jadvyga Kliorys, Birutė Navickienė. 
$15 Salome Nyerges, Jonas Pra-
kapas. $10 Antanas Vosylius. Dė
kojame visiems rėmėjams. „Kara
liaučiaus krašto lietuvybei'', 
1394 Middleburg Ct., Naperville, 
IL 60540-7011. 

ATITAISYMAS. Gaja Bliudžius „Draugui" atsiuntė 400 dol. auką (ba
landžio 6 d. numeryje išspausdinta 100 dol.) Atsiprašome už įsivėlusią 
klaidą ir dėkojame už dosnią auką. 

sų apygardos narių, kuriems rūpi 
JAV LB veikla. Tel. pasiteiravimui: 
630-243-6302 (Aušrelė Sakalaitė). 

• A. a. biochemijos dr. Kazio 
Martinkaus (1953-1984) atminimui 
1985 m. įsteigtas jo tėvų ir artimų 
draugų stipendijos fondas, kuriuo 
gali pasinaudoti visi studentai lietu
viai, siekiantys magistro ar daktaro 
laipsnio tiksliųjų mokslų srityje — 
vėžio ligų tyrime (pvz. farmako
logijos, biochemijos ir 1.1.). Prašymų 
formas galima gauti: Kristina 
Martinkutė, Dr. Kazys Martinkus 
Memorial Scholarship Fund, 7120 S. 
Richmond, Chicago, IL 60629, 
USA. 

•Prof. Vincas Auryla, linkėda
mas visokeriopos darbų sėkmės, 
gražaus auštančio pavasario, malo
nios vasaros, dėkoja Lietuvių fondo 
nariams už Lietuvių rašytojų drau
gijos literatūrinę premiją, kuri jam 
buvo skirta už 2 tomų knygą „Lie
tuvių vaikų ir jaunimo literatūra 
1945-1990". Kad ateityje galėtume 
remti panašius projektus, kviečiame 
savo įnašais didinti LF kapitalą. LF 
adresas: 14911 127st Street, Le
mont, IL 60439, tel. 630-257-1616. 

IŠARTlIRTOlI„ 

• Gintaro vasarvietėje, Union 
Pier, MI, ruošiama meno paroda 
(Art Attack!). Dalyvaus lietuviai 
menininkai: fotografas Algimantas 
Kezys, keramikas Alvydas Pakark-
lis, juvelyrė Audronė Statkus, odi
ninke Aušrinė Kerr, stiklo meninin
kai Raimundas ir Raminta Lapsiai, 
tapytojas Jeris Strubas. Balandžio 
28 d., penktadieni, 7 vai. v. (Rytų lai
ku) atidarymas. Parodą galėsite ap
lankyti šeštadienį nuo 11 vai. r. iki 6 
vai. v. ir sekmadienį nuo 12 vai. p.p. 
iki 4 vai. p.p. Kviečiame visus apsi
lankyti. Tel. pasiteiravimui: 269-
469-3298 arba www.Cintarasresortcom 

• Gegužės 6 d., šeštadieni, 8 vai. 
v. Michigan laiku Gintaro vasarvie
tėje, 15860 Lake Shore Rd., Union 
Pier, MI, Union Pier lietuvių draugi
ja visus tuos, kuriems per 21, kvie
čia į metinius pavasario šokius (pra
šome neatsivesti vaikų). Gros broliai 
Švabai, bus maisto, veiks baras. Bi
lietus galite įsigyti „Mildos" parduo
tuvėje, Gintaro vasarvietėje arba paš
tu, adresu: Gintaras Resort, 15850 La
ke Shore Rd., Union Pier, MI 49129. 
Tel. pasiteiravimui: 269-469-3298. 

» 

http://www.Cintarasresortcom



