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Senatas priėmė Imigracijos įstatymo projektą

Metalinė užtvara, einanti palei JAV sieną su Meksika ties Tijuana.
Latinamericanstudies.org nuotr.

Washington, DC, gegužės 26 d.
(,,Reuters7BNS) — JAV Senatas
ketvirtadienį balsavo už Imigracijos
įstatymo projektą, kuris suteiks milijonams nelegalių imigrantų gali-

mybę gauti Amerikos pilietybę.
Senatas 62 balsais, 36-iems senatoriams balsavus „prieš", priėmė
įstatymo projektą, į kurį įeina grupė
priemonių JAV sienų su Meksika

saugumui užtikrinti ir darbo vietų
nelegaliems darbininkams kūrimo
programa.
Analitikų nuomone, JAV netei
sėtai gyvena maždaug 11-12 mln.
nelegalių imigrantų. S i s įstatymo
projektas — pirmasis per pastaruo
sius 20 metų JAV imigracijos politi
kos pakeitimas.
JAV prezidentas George W.
Bush išreiškė pasitenkinimą, k a d
projektas buvo priimtas, ir padėkojo
Senatui už tai, kad jis suspėjo bal
suoti iki Atminimo dienos, kuri JAV
švenčiama pirmadienį.
„Atstovų Rūmai pradėjo nacio
nalinį dialogą, pernai priėmę Imig
racijos įstatymo projektą. Dabar šio
darbo ėmėsi Senatas, ir a š mielai
dirbsiu ir su Atstovų Rūmais, ir su
Senatu, kad šis projektas taptų įsta
tymu, kurį galėčiau pasirašyti", —
sakoma G. W. Bush pareiškime.
Diskusijas dėl JAV imigracinės
politikos pakeitimų sukėlė masinės
protesto akcijos, kurių banga nusiri
to didžiausiais JAV miestais ir ku-

Negrįžta dėl menkų socialinių garantijų Prezidentas turėtų
pareikalauti
Vilnius, gegužes 26 d. (BNS) — kultūrą.
Kitos nurodytos priežastys buvo
40.2 proc. į užsienį dirbti išvykusių
ministrų
Lietuvos gyventojų nuo grįžimo į šalį karjera (39.6 proc), šeima (37.1
sulaiko pakankamų socialinių ga proc), socialinės garantijos (32.5
atsistatydinimo
proc), nuosavas būstas (31.6 proc),
rantijų nebuvimas.
Tai parodė Finansų analitikų
asociacijos ir bendrovės „Keras, Sa
vickas ir partneriai" į užsienį dirbti
išvykusių lietuvių apklausa.
Jos duomenimis, maždaug treč
dalis (31 proc.) lietuvių į šalį ne
grįžta dėl didelio nusikalstamumo.
Pagrindiniais veiksniais, skati
nančiais grįžti dirbti į Lietuvą, dau
giau nei du trečdaliai apklaustųjų
įvardino didesnį atlyginimą, leng
viau nei užsienyje pasiekiamą kvali
fikuotą medicininę pagalbą bei savą

geresnės darbo sąlygos (28.5 proc),
mažesni pajamų bei socialinio drau
dimo mokesčiai (25.5 proc).
Maždaug pusė išvykusių lietu
vių teigė, kad per mėnesį užsienyje
uždirba 4,000-7,000 litų, atskaičius
pajamų ir sveikatos draudimo mo
kesčius.
Apklaustieji, kurių atlyginimas
užsienyje yra 3,000-5,000 litų, grįžę į
Lietuvą tikėtųsi panašaus atlygini
mo, o uždirbantieji daugiau sutiktų
atsisakyti dalies atlyginimo.

„Darbietis" gavo pinigų iš partijos

Z i i vnias Padaiga
Olgo* Posaškovos (ELTA) nuotr.

Vilnius, gegužės 26 d. (BNS) Sveikatos apsaugos ministras ŽilviDM Padaiga pripažino gavęs pinigų

iš Darbo partijos (DP), kurios finan
sinę veiklą dabar tiria teisėsauga.
Dienraščio „Lietuvos rytas"
duomenimis, Ž. Padaiga iš DP kasos
gavo 40,000 litų.
Tačiau pats Ž. Padaiga, Lietuvos
radijui pripažinęs, kad pinigų gavo,
kai per Seimo rinkimų kampaniją
autoavarijoje nukentėjo jo automobi
lis, teigė, kad ši suma buvusi ma
žesnė.
Automobilis buvęs uošvio, ir Ž.
Padaiga šiuos pinigus teigia atida
vęs jam.
„Lietuvos rytui" politikas teigė
nesidomėjęs, ar gauti pinigai yra le
galūs: „Apie tų pinigų kilmę neturiu
jokio supratimo. Aš labai apsidžiaugiau, kad man tuos nuostolius atlygino".

Vilnius, gegužės 26 d. (BNS) —
Prezidentas jau šiandien turėjo pa
reikalauti bent jau kontroversiškų
ministrų Žilvino Padaigos ir Vladi
miro Prudnikovo atsistatydinimo,
mano žinomas Lietuvos politologas.
„Akivaizdu, kad Vyriausybė ne
gali funkcionuoti, kai jos ministrų
darbas kompromituoja ne tik Vy
riausybę, bet ir valstybę", — sakė
Vilniaus universiteto Tarptautinių
santykių ir politikos mokslų insti
tuto vadovas Raimundas Lopata.
Darbo partijos į sveikatos ap
saugos ministrus deleguotas Z. Pa
daiga dabar turi aiškintis dėl pinigų,
gautų iš partijos kasos, o „darbiečiui" kultūros ministrui V. Prudni
kovui gresia apkalta už viešųjų ir
privačių interesų supainiojimą. Pati
Darbo partija pastaruoju metu neat
sigina problemų, teisėsaugai pradė
jus tirti jos finansinę veiklą.
Pasak R. Lopatos, atsižvelgiant
( besiklostančią politinę situaciją,
net ir minėtųjų dviejų ministrų at
sistatydinimas būtų tik dalinis prob
lemos sprendimas.
„Tokiame kontekste yra vienin
telė išeitis: atstatydinti visą Vyriau
sybę ir pavesti Algirdui Brazauskui
sudaryti naują", — sako politologas.
Prezidento atstovė spaudai Rita
Grumadaitė sakė, kad šalies vado
vas išsakys savo poziciją dėl susida
riusios situacijos kitą savaitę.

riose dalyvavo milijonai ispaniškai
kalbančių nelegalių imigrantų.
Baltieji rūmai ketina dislokuoti
Meksikos pasienyje d a r m a ž d a u g
6,000 ginkluotų nacionalinės gvardi
jos karių, kurie nepatruliuos sienos,
o ją stebės, nagrinės informaciją i r
ties patruliavimo kelius.
Tačiau dar prieš priimant nau
jąjį Senato įstatymo projektą buvo
aišku, kad įstatymų leidėjų d a r lau
kia sunkus darbas. Mat šio įstatymo
nuostatos
Nukelta į 6 psl.

Šiame
numery/e:
Iš ateitininkų veiklos.
Liūdna ir prasminga
šventė.
Kas skanu ir neskanu.
Kai tėvai dainuoja, vaikai
tampa muzikalesni.
Įteikti Vydūno fondo
apdovanojimai.
Menas, literatūra,
mokslas.
Šveicaru gvardijai
Vatikane 500 metų.
Gyvenimas — kaip knyga.
Paroda Newberry
bibliotekoje.
Valiutų santykis
1 U S D — 2.702 LT
1 E U R — 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

„Ateitis" švenčia 95-erius
Naujausias numeris drąsiai žengia ateitininkišku keliu

D

ienos šviesą išvydo naujas
„Ateities" numeris, prieš ke
lis mėnesius atšventęs 95
gyvavimo metus. Suredaguotas nau
jai užėmusios redaktorės pareigas
Redos Sopranaitės, šis numeris rim
tas ir apgalvotas. Tie, kurie prenu
meruoja, turėtų netrukus gauti paš
tu, o kiti turėtų greitai susirūpinti ir
užsisakyti, kad nepraleistų progos šį
numerį įsigyti.
Periodiniai leidiniai yra panašūs
į kažkokius gyvūnus, kurie nestovi
vietoje, bet su kiekvienu nauju re
daktoriumi ar tiesiog su kiekvienu
naujai išleistu numeriu formuojasi,
keičiasi, vystosi. Kai kuomet būna
— sušlubuoja, o tada, žiūrėk, vėl at
sistoja ant kojų ir drąsiai žengia pir
myn. Buvusios redaktorės Živilės
Šeporaitytės dėka „Ateitis" ženkliai
pasuko ateitininkiškesniu keliu, o
dabartinis numeris jau žygiuoja
plačiu ateitininkų vieškeliu. Aš
manau, kad daug kam bus maloni
staigmena, jog „Ateitis" vėl tapo
ateitininkų žurnalu, atspindinčiu
mūsų vertybes, mintis, rūpesčius
ir veiklą.
Savo parašytoje įžangoje
Reda Sopranaitė reaguoja į
bičiulių nuolat keliamą klau
simą, kaip pasiekti, kad žur
nalas būtų aktualus? Ji atsako,
„Manau, kaip organizacijai,
taip ir jos leidžiamai „Ateičiai",
nevertėtų blaškytis modernybėse, o verta kasdien pakartoti
prof. Prano Dovydaičio pirma
jame žurnalo numeryje suformu
luotus tris pamatinius klausimus:
Kas mes esame? Ką aplink save
matome? Kokie mūsų siekiai? Jei
ieškosime atsakymų šių dienų kon
tekste ir dalysimės savo mintimis,
įžvalgomis, tai „Ateitis" ir šiandien
turės savo išskirtinumą — ne
viešųjų ryšių sukurtą, o tikrą,
gyvą".
Ką rasite šiame numeryje?
Pirma, kad „Ateitis" nebeblaško
išpuikusiu išdėstymu, neįskai
tomu šriftu. Laužymas yra mo
dernus, patrauklus, aiškus; nuo
traukos didelės. Tai Jūratės
Juozėnienės apipavidalinimo

teičiai" laukiant garbingo 100-mečio jubi
liejaus,
norėtųsi
palinkėti
energingiau žadinti krikščio
niškąsias vertybes tarp jaunų
žmonių, aiškiai ir drąsiai išsa
kyti ateitininkų poziciją kon
krečiais klausimais, nebijoti
kritiškai pažiūrėti į savo orga
nizaciją, atsiverti kitoms ben
d r u o m e n ė m s , skatinti kurti,
mąstyti, tikėti, duoti viltį.

A

—Reda Sopranaitė

darbo dėka.
Pasižiūrėjus į turinį, matyti,
kad stipriai reiškiasi išeivijos atei
tininkai, kaip antai, Rima ir Linas
Sidriai, Vainis Aleksa, Petras V.
Kisielius, Ramunė Kubiliūtė, Juozas
Polikaitis ir kiti. Jiems tačiau
nepasiduoda vietiniai.
Kadangi šis numeris pabrėžia
„Ateities" brandų amžių, jame yra
atsigręžama į praeitį: pasisako buvę
redaktoriai Kazys Bradūnas, Kazys
Ambrozaitis ir kun. Kęstutis Tri
makas. Bet tai tik fonas iškeltoms
aktualijoms. Ypač stiprus straipsnis
Ateitininkų federacijos pirmininko
Liutauro Serapino, „Valstybingu
mas — tautos laisvės būsena",
nusakantis dabartinę Lietuvos dva
sinę būklę ir reikalą kiekvienam tuo
susirūpinti.
Smagu matyti moksleivių Vin
cento Lizdenio ir Editos Bakūnaitės
giliai apmąstytus straipsnius ir stu
dento Tomo Taškausko poeziją.
Prieš 95 metus „Ateity" reiškėsi
kūrybingiausias studijuojantis jau
nimas, to reikia siekti ir dabar.
Tai tik trumpos užuominos apie
naujausią „Ateitį". Baigiasi mokslo
metai — užprenumeruokime šį žur
nalą savo šeimų moksleiviams ir stu
dentams. Patogumo dėlei pasinau
dokite žemiau išspausdinta atkarpa.
Nebūkime abejingi — remkime ir
skaitykime mūsų žurnalą „Ateitį".
Vida Kuprytė

Ruošiatės vykti į
XV Ateitininkų
kongresą?
Laikas registruotis!
P r e n u m e r a t a m e t a m s tik 2 5 JAV d o l .
JAV užsisakykite per:
Laurą Lapšytę
2444 9th Street #1
Boulder, CO 80304
ei.p. lapsyte@yahoo.com

Kanadoje per:
Vincą Kolyčių
86 Clenholme Ave.
Toronto, Ont. M 6 H 3 B 1
ei.p. v i n c a s k @ h o t m a i l . c o m

Čekius rašyti: Lithuanian Catnolic Federation Ateitis

Užsukite į tinklavietę:
http://lietuvosateitis.org
Kongresas vyks
Panevėžyje
š.m. rugpjūčio 18-20

Ateitininkų kalendorius
birželio 4 d. Detroit
Šeimos šventė: Šv. Mišios Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčioje. Po to,
akademinė ir meninė programa para
pijos svetainėje.

birželio 4 d. Čikagoje
Šeimos šventė: 9 v .r. Šv. Mišios Pal.
Jurgio Matulaičio Misijoje, Lemonte;
10:30 vai. Iškilmingas posėdis Pasaulio
lietuvių centro didžiojoje salėje; 12:00
vai. Ateitininkų namų gegužinė: ska
nūs pietūs, muzika, loterija.

liepos 3-12 d. Dainavoje
Jaunųjų ateitininkų sąjungos stovyk
la. Kreipkitės į Laimą Aleksienę, laleksa@ameritech.net

liepos 12-23 d. Dainavoje
Moksleivių ateitininkų sąjungos sto
vykla. Kreiptis j registratorę Lionę Kaz
lauskienę, tel. 781-721-0535 arba elpaštu lione_namie@yahoo.com

liepos 23-30 Dainavoje
Sendraugių sąjungos stovykla. Jau
visa stovykla užpildyta. Jei norite būti
įvesti į laukiančiųjų sąrašą, skambinkite
Rūtai Kulbienei tel. 708-447-7121.

DRAUGAS
(USPS-161000)
THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY
Published daily except Sundays and Mondays,
legal Holidays, the Tuesdays follovving Monday
observance of legal Holidays as well as Dec.
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589. Tel : 773-585-9500.
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
additional mailing offices.
Subscription Rates: $120.00
Foreign countries $135.
Postmaster: Send address changes to
Draugas - 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už
prenumerata, nesiunčiame. Prie pavardės ir
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto.
JAV
Metams$120 00 • 1/2 metu $65.00
• 3 mėn.$45.00
Kanadoje ir kitur (USD)
Metams$135 00 • 1/2 metu. $70.00
• 3 men. $60.00
TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA:
JAV
Metams$70.00 • 1/2 metu $53 00
• 3 men $35.00
Kanadoje ir kitur (USD)
Metams $80 00 »1/2 metų $70 00
• 3 mėn $40.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu
Metams $600 00 • 1/2 metu $300 00
Reguliariu paštu
Metams $120 00 • 1/2 metu $66 00
Tik šeštadienio laida oro paštu
Metams$190.00 »M2 metų$100.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
Metams $68.00
Vyriausia redaktore - Danutė Bindokienė
redakci|a@draugas org
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 430, šeštadieniais nedirba
• Redakcija dirba kasdien,
nuo 8 30 iki 4 00, šeštadieniais nedirba
• Redakci|a už skelbimų turinį neatsako
Skelbimu kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ka nors skelbti
• Redakci|a straipsnius taiso savo nuožiūra
Nenaudotu, straipsniu nesaugo
Siunčiant prašome pasilikti kopija.
El-paštas
rastinp®drauqa<, orų
skelr>irrMi«drauų,is orų
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KAS SKANU,
KAS NESKANU
VYTAUTAS VISOCKAS
Praradome eurą, bet laimėjome
Euroviziją. Pagaliau! Pergalė, kurią
palydėjome masiniu kvaituliu. Dvi
naktis rėkėme, skandavome kavi
nėse, gatvėse, radijuje ir televizijoje.
Po kiek nesėkmių Dubline, Jeruza
lėje, Kopenhagoje, Taline, Kijeve
pagaliau atkreipėme į save dėmesį
Atėnuose. Vienas kartas nemelavo:
įtikome, patikome, nustebinome,
pritrenkėme. Visokių vertinimų teko
girdėti ir skaityti.
Šešių vyrų balsai sudrebino
Europą. Prancūzija, Šveicarija, Ar
mėnija, Rumunija, Turkija, Bosnija
ir Hercogovina, Albanija tiesiog
neteko žado. Gal iš pavydo, gal dėl
neišprusimo, nesugebėjimo taip
sparčiai kaip mes šoktelėti į priekį,
atsinaujinti šios šalys prie mūsų per
galės neprisidėjo. Štai ką gali keli
garsiai ištarti, laiku ir tinkamoje
vietoje išrėkti ir daug kartų pakar
toti žodžiai! Ne veltui sakoma, kad
žodžiu galima ir užmušti, ir prikelti
iš numirusiųjų.
„Tokiai mažai valstybei kaip
Lietuva įvaizdžio, pripažinimo kito
se šalyse reikšmė yra svarbus ne tik
psichologinis ar politinis, bet ir eko
nomikos veiksnys", — rašoma „Lie
tuvos ryto" „Laiko ženkluose".
Liūdna, tačiau tai tiesa.
„Negaliu patikėti šiuo mėšlu.
Mes esame finale". „Negaliu pati
kėti, kad su šiuo mėšlu patekome į
finalą". Dabar ne taip svarbu — pir
muoju ar antruoju sakiniu istorinę
pergalę komentavo „LT United" gru
pės narys, „truputį chuliganas" Ma
rijonas Mikutavičius, svarbu, kad
daiktas pavadintas tikruoju vardu.
Juk ir grupės vadovas Andrius Ma
montovas ne kartą yra kalbėjęs:
svarbiausia — atkreipti į save dėme
sį, svarbiausia, kad tave pastebėtų.
Ir pagaliau pavyko! Kaip tu tą
padarei — skanduodamas, kraipyda
masis ar dainuodamas, meninėmis
ar kokiomis kitokiomis priemonėmis
— neturi jokios reikšmės.
„Todėl galima dar kartą pakar
toti: ne tik metafiziniu, bet ir bendražmogišku sveiko proto (tarkime,
savo ribas bei kompetenciją suvo
kiančio racionalizmo) požiūriu, dau
guma modernistinio ir postmoder
nistinio meno kūrinių yra kenks
mingi teršalai, toksinės pažeistos ir
klaidingai pasaulį suvokiančios są
monės atliekos. Nesvarbu, kad ma
da, kryptinga propaganda, oficiali
kultūrinė protekcija, šiam reikalui
skiriamos milžiniškos lėšos, pusiau
religinis sekėjų entuziazmas ir pa
našūs dalykai verčia galvoti kitaip.
Tereikia šizofreniškus iš visų besi
tyčiojančio ir kliedinčio eilinio ciniko
darbus įkainoti milijonais — ir šitaip
bus medžiagiškai pagrįstas sukvai
lintos minios tikėjimas 'senąjį pa
saulį' griaunančiais meno apašta
lais".
Apie ką čia? Paklauskite huma
nitarinių mokslų (filosofijos) dak
taro, Lietuvos kultūros, filosofijos ir
meno instituto vyresniojo mokslo
darbuotojo, Kauno Vytauto Didžiojo
universiteto menų fakulteto docento
Algio Uždavinio, kurio straipsnį
„Proto sutemos ir postmodernizmo
kultas" iš neseniai pasirodžiusio
Atviros visuomenes studijų žurnalo

„Ad Vesperum" pacitavau.
Į klausimą „Kaip vertinate lietu
vių pasirodymą Eurovizijoje?" moky
toja Margarita Zavadskienė atsakė:
„Atvirai s a k a n t , m a n buvo gėda.
Norėčiau, kad kas nors pasakytų, ar
būtina taip šokti scenoje tokiam
solidžiam vyriškiui (omenyje ji
turėjo Arnoldą Lukošių, — V.V.).
Man susidarė įspūdis, kad jis ką tik
išlindo iš olų lyg koks akmens am
žiaus žmogus. Apgailestauju, bet
Lietuvoje gerų d a i n i n i n k ų , kurie
turėtų teisę išeiti į sceną, apskritai
yra labai nedaug"" („Lietuvos rytas").
Atsakymą į savo klausimą mo
kytoja galėtų rasti kad ir minėtame
A. Uždavinio straipsnyje, kuriame
jis „ramiai iš pašalies stebi bepro
tiškas gyvenimo lenktynes, kuriose
aistros nugali protą a r b a priverčia jį
tarnauti miražui", kuriose „...sudie
vinami bepročiai m e n i n i n k a i , šizofrenikai, h o m o s e k s u a l i s t a i , ma
niakai, televizijos pramogų žvaigž
dės, kekšės, madų demonstruotojos.
Jie turi užimti nuvainikuotų išmin
čių vietą, rengti p a r a d u s , eisenas,
mirgėti televizijos ekranuose, tapti
susižavėjimo ir meilės objektais".
Man tai ne tiek gėda dėl A. Lu
košiaus ir kitų m ū s ų „truputį chuli
ganų", kiek dėl tų, kuriems, kaip M.
Mikutavičiui, „tai patinka", dėl ku
rių nekvaili mūsų vaikinai kraiposi
lyg kokie, mokytojos žodžiais ta
riant, akmens a m ž i a u s žmonės. Man
gėda, kad „niekas nedrįsta paprieš
t a r a u t i , nes vergai n e t u r i balso
teisės: „maištauti" ir šūkauti jie gali
ten, kur iš anksto n u m a t y t a s toks
šūkavimas, ir naiviai manyti, kad
šokiruoja k a ž k o k i u s storaodžius
nenaudėlius, vis d a r įsikibusius se
namadiško p a d o r u m o " (A. Užda
vinys).
Mokytoja nepabijojo papriešta
rauti. Klius, oi klius jai nuo mokinių
už tokią „gėdą". O štai muzikologai
— pabijojo. Neteko girdėti, kad kas į
problemą būtų pažvelgęs plačiau,
giliau; net Zita Kelmickaitė nesileido
į kalbas apie muziką, meną. Įdomu,
netikėta, nugalėtojai neteisiami,
tikslas pasiektas.
Beje, apie gėdą televizijos fo
rume kalbėjo ir A. Mamontovas. Jis
sakė, kad jeigu Eurovizijoje nuskam
bėtų melodijos, k u r i a s girdime lietu
viškuose pageidavimų koncertuose,
būtų gėda. Kam būtų gėda? Nors
dažnai patys save r a g i n a m e būti
savimi, vis tiek žvalgomės į šalis, nes
savimi būti — gėda.
Vienas vyresnės kartos aktorius
man pasakojo apie spektaklį, kurį
jam teko matyti Alytuje. Tada jis
jautęs dvigubą gėdą. Dėl gausybės
„riebių" keiksmažodžių. Pirmiausia
keikėsi jauni, mažai žinomi aktoriai.
Ką padarysi, dabar scenoje negalima
tik žudyti, — pagalvojęs mano paš
nekovas. Dideliam jo nustebimui,
antroje spektaklio dalyje vaidinęs
žinomas aktorius, jo bendraamžis,
už jaunimą keikėsi žymiai daugiau
ir bjauriau. „Aš t a i p negalėčiau,
nesutikčiau", — sakė mano pašneko
vas. Vieniems gėda klausytis melo
dingų lyrinių d a i n ų apie meilę,
kitiems ausys r a u s t a nuo scenoje
žarstomų keiksmažodžių ir žiūrovų
kikenimo. Šie pastarieji tiesiog nebe
gali eiti į teatrą.
Esame verčiami priimti nepri :

DANUTĖ BINDOKIENĖ

Liūdna ir prasminga
šventė

A

r gali šventė būti liūdna?
Jau pats žodis „šventė"
mūsų pasąmonėje sukelia
iškilmių, džiaugsmo, linksmumo,
neeilinės dienos įvaizdį. Žinoma,
atskiriems žmonėms, net ir links
miausios metų šventės gali būti
liūdnos, pilnos skaudžių prisimini
mų ir išgyvenimų, jeigu jos sie
jamos su ypatinga netektimi ar
kokia nelaime. (Lietuvių t a u t a
birželio mėnesį taip pat turi liūdną
šventę — Gedulo ir vilties dieną,
kurią užsienio lietuviai daug
dešimtmečių vadino Baisiojo birže
lio vardu.) Bet tai išimtys. Visgi
ateinančios savaitės pirmadienį
kalendoriuje pažymėta Amerikos
valstybinė šventė turi liūdną ir
skaudų atspalvį — ji skirta prisi
minti JAV karius, žuvusius įvai
riose kovose ir kone visuose pa
saulio kraštuose. Kai kas klaidin
gai mano, kad Memorial Day
(Atminimo diena) yra panaši į Vė
lines, kuomet lankomi ir puošiami
kapai (anksčiau lietuviai ją vadin
davo netiksliu Kapų puošimo die
nos vardu), prisimenami mirusieji.
Tiesa, daugelyje kapinių tą dieną
vyksta iškilmės, pamaldos, tačiau
jos skirtos prisiminti ir pagerbti
žuvusius šios šalies karius.
Memorial Day — grynai Ame
rikos tautinė—valstybinė šventė,
nors daugelis šalių turi panašias,
žuvusių (ir gyvųjų) karių prisimi
nimo, pagerbimo šventes. Pvz.,
Lietuvoje lapkričio mėnesį šven
čiama Kariuomenės šventė, o ir
kitų valstybinių (ypač Nepriklau
somybės) švenčių proga dažnai
prisimenami kariai, prie Nežino
mojo kario kapo padedami vaini
kai, gėlės. Bet turbūt nei vienoje
pasaulio šalyje nėra tiek karių
kapų, kaip Amerikoje. Tie kapai
dar tuo ypatingi, kad šios šalies
kariai daugiausia žuvo toli nuo sa
vo gimtojo krašto, gindami laisvę
ir demokratiją, kur tik jai buvo iš
kilęs pavojus (vien I pasaulinio ka
ro metu žuvo per 115,000 JAV
karių, Vietname daugiau kaip
56,000, o kiek dar II pas. kare ir
net dabar, vadinamaisiais „taikos
metais"). Tik žuvusiųjų dalies pa
laikai „grįžo namo" — daugelio
kūnai tebedūlėja svetimų žemių
kapinėse: kai kurie pažymėti kuk
liais kryžiais ir bent apytikriai

imtinas „vertybes" ir, apgailestau
j a n t reikia pasakyti, mūsų prievar
tautojams neblogai sekasi. Grožio,
gėrio žmoguje ir mene ieškančiųjų
vis mažiau ir mažiau. Pavyzdžiui,
tokių kaip aktorius ir režisierius
Valentinas Masalskis, kurį (taip pat
ir jo bičiulius) neseniai girdėjome
televizijos „Vakaro autografe". Kad
daugiau tokių „autografų"! Gėdos
tikrai būtų mažiau.
„Atėjo pas mane studentai su
dėstytoju, — pasakoja V. Masalskis.
— Aš jų klausiu: ko jūs atėjot į kon
servatoriją, ko norite išmokti? Jie
sako: mes atėjome mokytis popu
liarumo. Sakau, gal ne, vaikai, gal
reikia išmokti skonį burnoj pajusti,
kad galėtumėte atskirti, kas skanu.
l..is neskanu. Išprust, išsilavint

tvarkomi, kai kurie apleisti ir
beišnykstantys, nors tam tikros
Amerikos organizacijos stengiasi
juos surasti, sutvarkyti.
Jeigu kam teko lankytis Arlington karių kapinėse netoli Washington, DC, be abejo, išsinešė
neišdylantį įspūdį, matydami eilių
eiles (rodos — jos tiesiog nesu
skaičiuojamos) baltų vienodų kry
žių, pažymėtų tik kario vardu,
pavarde ir kitais kukliais asmens
duomenimis. Neįmanoma stovėti
prieš tą kryželių „armiją" ir ne
jausti graudulio, kad tiek j a u n ų
gyvybių buvo paaukota ant „karo
dievaičio aukuro", bet k a r t u ir
pasididžiavimo, nes šie kariai —
tiek vyrai, tiek moterys — žuvo,
gindami laisvę, saugodami ne tik
savo tėvynę, bet ir visą pasaulį nuo
agresijos, smurto ir tironijos pavo
jųTai šiems ir visiems kitiems
Amerikos didvyriams yra skirta
Atminimo diena. Jiems aidi skau
džiai širdį draskantys trimitų gar
sai, šūvių salvės, ruošiami paradai
su įvairių karų veteranų bei pat
riotiškai nusiteikusių amerikiečių
gretomis.
Ypač šįmet, kai iš Irako, Afga
nistano kasdien ateina liūdnos ži
nios, kad vėl žuvo amerikietis ka
rys. Nors daugelis stengiasi tai
ignoruoti ir „gyventi normaliai",
bet Amerika šiuo metu yra įsi
vėlusi į karą ir vargiai greitai iš tų
kruvinų spąstų išsikapstys. Tad
dar ne vieno kario palaikai ras am
žiną poilsį t a r p tų baltųjų kryželių
Arlington kapinėse. Ar gali būti
liūdnesnė akimirka, kaip Ameri
kos vėliavos, dengusios kario kars
tą, įteikimas žuvusiojo motinai,
žmonai? Kiek kartų ši skausminga
apeiga jau buvo pakartota ir šiose,
ir daugelyje kitų kapinių? Kiek dar
kartų pasikartos?
Lietuva ne vieną šventę „pasi
skolino" iš Amerikos, bet kol kas
tik labai paviršutiniškas (pvz.
Valentino dieną, Hallovveen ir kt.).
Kaip būtų prasminga, jeigu švęstų
ir Padėkos dieną (juk lietuviai turi
už ką dėkoti), ir kritusiųjų už
laisvę savo karių (įskaitant parti
zanus) prisiminimą, panašiai kaip
amerikiečių Memorial Day.
Linkime saugaus savaitgalio!

reikia".
Tačiau išprususio, išsilavinusio,
ne zombio, kaip pasakytų V.
Masalskis, rinkai nereikia, jai reikia
tokio, kuris nesibjaurėtų keiktis,
beprasmiškai klykauti, gal net
nuogą užpakalį scenoje nepasidrovėtų parodyti. Kitais metais
Eurovizijoje, ko gero, taip ir bus
padaryta, j u k „LT United" šokėją
reikės pralenkti. Rinka iš žmogaus
daro vartotoją, o iš vartotojo reikia
išspausti kuo daugiau naudos,
nuvaryti jį, kaip tuos arklius, ku
riuos paskui nušauna. „Kovojom už
laisvę gyventi, gavom laisvę vartoti.
Laisvei vartoti pajungtos visos žmo
gaus veiklos sferos", — kalbė
jo režisierius ir aktorius V. Masals
kis.
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VAIKAI T A M P A M U Z I K A L E S N I ,
KLAUSYDAMI TĖVŲ D A I N A V I M O
fortepijono pamokas. Stovyklose,
žinoma, visada dainuodavom. Ta
Šventėje, kuri įvyks už kelių lentų vakarai davė galimybių pasi
savaičių, skambės įvairios dainos. rodyti, ir vėl tėvai truputį mane
Repertuaras sudarytas įtraukiant pastūmė, kai gal ne visada norė
mišraus choro dainas, skirtas jau davau prieš žmones ką nors dainuoti
nimui dainas, vyrų, moterų dainos ar groti. Gerai, kad jie taip padarė,
atliekamos kartu su visais klausyto dabar per daug nesijaudinu, stovė
jais, ir, žinoma, viena dalis, skirta damas prieky publikos. O gimnazijo
je, akordeono grojimas jaunučių
mūsų mažiausiems - vaikams.
Viena vaikų repertuaro dainų, stovykloms lavino mano klausą. Tas
tai Kęstučio Daugirdo daina „Ska sugebėjimas man dabar labai gerai
nu". Netyčia užėjusi į Toronto Mai tarnauja.
- Ką veiki laisvalaikiu?
ronio mokyklos vaikų choro repetici
- Aš šiuo metu esu dainininkas.
jos pamoką, ir paklaususi, kuri dai
na jiems pati smagiausia dainuoti, Dalyvauju universiteto chore „convisi vienbalsiai atsakė ir net pa cert choir", imu balso pamokas ir
dainavo dainą - „Skanu". Kaip atsi vadovauju studentų „a cappella"
rado ši daina ir daugiau susipažinti grupei, vardu „Xtension Chords". Ši
su dainos autoriumi, pakalbinau grupė tai turbūt smagiausias mu
Kęstutį Daugirdą, kuris dabar mo zikinis užsiėmimas; mes esam 12 vy
kosi University of Illinois at Ųrba- rų, repetūojam triskart per savaitę
na-Champaign, kur
studijuoja po kelias valandas, ir koncertuojam
chorinio dainavimo mokymo ir diri daugiau kaip 100 kartų per metus.
gavimo specialybę. Pradžioje Kęstu Man, kaip muzikos vadovui, tenka
tis, kaip ir daugelis studentų, nebu vesti repeticijas - parinkti reper
vo apsisprendęs, kuria kryptimi pa tuarą, ir aranžuoti populiarias Ame
sukti, todėl: „Pradėjau studijuoti li rikos dainas balsams. Ateinančiais
teratūrą, paskui filosofiją, paskui metais teks vadovauti naujos plokš
ekonomiką, paskui muzikos kom telės projektui. Ką tik nusipirkome
poziciją,* o pagaliau atsiradau cho įrašymo aparatūrą, darysim dau
rinės muzikos srityje. Turbūt jau giausia viską patys!
O šalia dainavimo, dar kartais
dabar daugiau nebekeisiu, -juokau
ja Kęstutis. - Iš kompozicijos išėjau, pagroju pianinu, gitara. Kol kas dau
nes pamačiau, kad šiame univer giausia dėl malonumo.
- Dabar apie Tavo, Kęstuti,
sitete kompozicija yra kažkaip keis
tai akademinė. Vieni profesoriai dainą „Skanu". Visi vaikai šią
kitiems rašo galvosūkius, kurie tokie dainą mokosi kuo mieliausiai ir
avangardiniai, kad be natų, pieš visiems ji labai patinka tiek Či
tuko, ir galvos skausmo labai sunku kagoje, tiek Toront, tiek Cleką nors prasmingo išsinešti. Nu veland, Detroit ar kitur. Tai kaip
sprendžiau, kad galiu padaryti di atsirado ši daina? Pirmiausia
desnę muzikos įtaką, mokydamas žodžiai, o paskui melodija, ar
muziką", - mintimis dalinasi Kęs viskas kartu?
- Aš nepaprastai džiaugiuos,
tutis apie savo studijas.
- Ar muzikavimas šeimoje, kad vaikai smagiai dainuoja mano
lietuvių bendruomenėje, ar sto dainą. Dainų šventės tinklalapyje
vyklose turėjo kokios įtakos pirmą kartą mačiau pačius vaikus ją
dainuojančius (ten yra vaikų judesių
Tavo tolesniu studijų krypčiai?
- Šeimoje mama visados dainuo „video clip" pavyzdys). Negaliu su
davo naktimis, kai buvom mažiukai. laukti pačios šventės, kai vaikų bus
Pasąmonėje, jos dainos turbūt mane šimtai! O kaip ji atsirado? Prieš dvi
veikė. Nenustebčiau, jeigu būtų įro vasaras mano teta Rita paragino pa
dyta, kad vaikai tampa muzikalesni, rašyti kokį kūrinį vaikams ar jauni
klausydami tėvų dainavimo. Kai ams. Aš labai mėgstu žodžių žaismą,
augau vyresnis, tėvai sugalvojo man tai nutariau nuo to ir pradėti. Pa
galvojau, visiems pa
tinka valgyti, maistas
skanus, tai dainuojam!
Štai tema gimsta. Žo
dis „pomidoras" iš kar
to šovė į galvą, o ypač
pirmas jo skiemuo man
pasirodė juokingai mu
zikalus... „Po-po-poūPom (idoras)" man
skamba kaip tūba ar
trombonas. Ir ne per
sunkiai būtų galima
pakartoti „tūba" antrą
kartą:
„Po-po-poPONS ridikas". Iš
pradžių įsivaizdavau
vaikus,
dainuojant
šiuos skiemenis, bet
paskui pagalvojau, kad
liežuvis apsivers, gal
reikia kuo paprasčiau.
Tai, ar žodžiai, ar
melodija pirma atsi
rado? Truputį sunku
pasakyti, gal viens iš
kito išaugo. Bet tur
būt žodžiai atsirado
truputį anksčiau. Ir,
K c s*'/
D,njq , -"'-).r- u.v ' » i . ' : m i . j / i k i n p .• p i k I a p <i g c r b i .i žinoma, paskui juos
keičiau.
mas / y n e n i u ir p a g y r i m o r a s t u

NIIOLE BENOTIENE

Kęstutis ir Kristina išbando naują muzikos [rašymo aparatūrą.

- Ar pats mėgsti daržovių
- Kaip jautiesi, kai Tavo
sriubą? Gal ir receptas yra kaip dainą dainuos visos išeivijos
ją išvirti, čia šventės metu gali vaikai ir dar taip entuziastingai?
ma padaryti labai didelį verslą Ar nespurda širdutė iš džiaugs
pardavinėti šios ypatingos dai- mo, pagalvojus apie tai?
nos-sriubos receptą? O gal Tavo
- Man labai, labai smagu, kad
mamytė tokią sriubą virdavo? Ar vaikai dainuoja. Pats neseniai buvau
pats esi kulinaras, gal mėgsti vaikas, jei kas nors liepia dainuot, o
gaminti maistą, todėl taip gerai dainos nesmagios, gaunasi kažkas
ir žinai, kokias daržoves mesti į pusiaukelyje tarp bumbėjimo ir
puodą?
tylos. Ir taip turėtų būti, jeigu muzi
- Aš mėgstu daržovių sriubą, ji ka nesmagi, tai koks tikslas ją atlik
labai sveika! Mama dažnai virdavo ti? Vaikai, jeigu nesmagu, nedaivisokias sriubas, nors man skaniau nuokit! Ir jeigu neskanu, nevalgvkit!
sia, kai kokį didelį mėsos gabalą (oh... jau jaučiu, kad tėveliai ne
įmeta ir troškina. Bet gera mintis... patenkinti...)
gal reikėtų pardavinėti oficialią
- Kokie tolesni planai, sie
sriubą... „Campbell's: Skanu Edi- kiai kūryboje, studijose, ateities
tion". Aš pats dabar universitete gy vizijose?
venu bute su trim kitais, bet kol kas
- Kol kas siekiu baigti univer
dar netapau kulinaru... didžiuma sitetą, parašyti dar dainų, paruošti
mūsų maisto labai paprastas: skar save gyventi plačiame pasaulyje. O
dinės ir paketukai.
kurį profesinį gyvenimą pasirinksiu,
- Kiek dar savo kūrybos dai dar visai nežinau. Muzika aiškiai
nų turi, kurių mes nežinome? viena galimybė. Bet yra ir daug kitų
Kokiomis jos temomomis? Kas dalykų, kurie man atrodo svarbūs,
įkvepia kūrybai, ar reikia tam kuriuos sunku būtų palikti ir sakyti
tikros vietos, sielos ramybės, - čia kieno nors kito atsakomybė.
gamtos, gerų eilėraščių, gerų Pažiūrėsim.
žmonių aplink, kad būtų įkvėpi
Ačiū Kęstučiui už malonų
mas ką nors gražaus atiduoti pokalbį, iš kurio, atrodo, kūryba
kitiems?
tokia paprasta, deja, ji paprasta
- Aš turiu planų parašyti dau tiems, kurie turi tas Dievo pa
giau dainų. Šią vasarą praleisiu laimas, turi talentą, yra darbš
Champaign ir gal turėsiu užtenka tūs, atsakingi ir gražiai išauk
mai ramių momentų sugalvoti ką lėti. Didžiausios sėkmės Kęstu
nors gera. Lankysiu kelias klases čiui Daugirdui tolesnėje kūrybo
u n r vsitete ir taip pat dirbsiu je ir studijose, o mes nepra„Olr-t Garden", tai gal ir daugiau leiskime progos ir dalyvaukime
dainų apie maistą atsiras. Man ypatingoje šventėje, kurioje gir
sunku pasakyti, kas įkvepia kūry dėsime ir klasiką, ir šiuolaikinę
bai. Man kažkokios ypatingos aplin chorinę muziką, ir specialiai šiai
kos nereikia. Daug kas sako, kad jų šventei sukurtus kūrinius. Dau
negalima spausti, kūryba tada neat giau informacijos
siranda. Man gal atvirkščiai... Kai
www.dainusvente.org.
jaučiu, kad reikia kažką sukurti,
imu ir sukuriu. Aplinkoj reikia man
Iki pasimatymo dainų šven
tik pianino ar vargonėlių (kaip teta tėje „Atsiliepk daina" l i e p o s
Rita vadina „keyboard"), ir kažkiek 2 dieną Čikagoje!
tylumos.
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ĮTEIKTI VYDŪNO FONDO
SOFIJOS ČIURLIONIENĖS VARDO APDOVANOJIMAI
Senojo Vilniaus universiteto
centrinių rūmų ketvirtame aukšte,
puošnioje Bibliotekos Baltojoje salėje
yra profesūros skaitykla ir darbo
vietos. Iš čia per langus galima
matyti ypatingą arkikatedros ir
atstatomų Valdovų rūmų vaizdą.
XVIII a. pabaigoje šį vaizdą akva
relėje užfiksavo dail. Pranciškus
Smuglevičius.
Gegužės 11 d. šioje salėje, daly
vaujant apie penkiasdešimt dėstyto
jų bei studentų, įteikti Akademinio
Skautų Sąjūdžio Vydūno fondo
Sofijos Čiurlionienės vardo apdova
nojimai. Laureatės, Vilniaus univer
siteto lietuvių literatūros studijų
programos magistrantės - Simona
Kalcaitė ir Vitalija Pilipauskaitė.
Vilnietė S. Kalcaitė baigė Vilniaus
M. K. Čiurlionio menų gimnaziją. Ji
yra dažna pranešėja konferencijose
ir studijuoja šiuolaikinę, XX a.
pabaigos - XXI a. pradžios poeziją.
Jurbarko Giedriaus Giedraičio gim
naziją baigusi V. Pilipauskaitė, ben
dradarbiauja įvairiuose leidiniuose
(„Šiaurės Atėnai", „Mokslo Lietuva"
ir kt.) ir studijuoja prozą - šiuo
laikinius moterų romanus. Abi lau
reatės reiškiasi universiteto interneto portale www.literatura.lt. Šešių
profesorių ir docentų vertinimo
komisija nustatė, kad būtent joms
reikia skirti apdovanojimus - po 500
JAV dolerių. Prof. Reginos Koženiauskienės, vienos iš vertinimo

'•,»•

komisijos narių žodžiais,
tai „Sofijos Čiurlionienės
dvasios" studentės, vertos
apdovanojimo ir paskati
nimo. Buvo malonu girdė
ti, kad šie apdovanojimai
labai vertinami ne vien
piniginiu atžvilgiu, bet
taip pat išskirtinių suge
bėjimų pripažinimu.
Jau septinti metai Vy
dūno fondas remia pen
kiose aukštosiose mokyk
lose studijuojančius stu
dentus. Fondas yra suda
ręs sutartis su aukšto
siomis mokyklomis ir ap
dovanojimai yra skiriami
Akademinio Skautų Sąjū
džio garbės narių arba
nusipelniusių narių var
dais: Sofija Čiurlionienė,
Vincė
Jonuškaitė-Zaunienė, prof. Steponas Ko
lupaila, prof. Ignas Kon
čius, Bronius Kviklys,
Juozas Milvydas. Lėšos
apdovanojimams gaunamos iš Vydūno fondo leidžiamų kalėdinių atvirukų

Vydūno fondo apdovanojimai Vilniaus universitete. Iš kairės: Vydūno fondo įgaliotinis
Lietuvoje Edmundas Kulikauskas, prof. Regina Koženiauskienė, laureatė Vitalija
Pilipauskaitė, prof. Bonifacas Stundžia, doc. Giedrius Viliūnas, laureatė Simona Kalcaitė,
P r o f Viktorija Daujotytė-Pakerienė, doc. Dalia Čiočytė.
Mindaugo Kvietkausko nuotrauka.

ir aukų. Papildomai, Leo
nas Maskaliūnas, Vydūno
fondo tarybos pirmininkas, skiria
stipendijas našlaičiams studijuojantiems Vilniaus Gedimino technikos universitete, Kęstutis Sidabras remia rašinių konkursus abitu-

rientams ir fondas kasmet skiria 200
dolerių stipendijas 40-čiai studentų,
Įteikdamas apdovanojimus paminiu,
kad šis mažas fondas, su visuomenės
parama, per 50 metų yra suteikęs

ŽVILGSNIAI II
NIIOLĖ IANKUTĖ
Nr. 5
Narrawong ir Warrong, Birregurra ir Timboon!
Pura-Pura ir Tumbarumba. Rodos, tik suplok del
nais ir šok rumbą!!
VI diena
.Didžiuoju vandenyno keliu" nebūtina važiuoti, jei
galima skristi!

Bet svarbiau matyt! Vos pasijuntu, kad smagu
skristi, vos pykšteliu tris nuotraukas ir... jau lei
džiamės! „Dešimt minučių", — sako pilotas. „80
dol.!" — sako kasininkas. O man atrodo, neskridom nei penkių... Gerą pelną neša Victoria val
stybei tie aštuoni ištikimi palikę Apaštalai.
egasas neša mus toliau, vis stabtelėdamas
vienoje už kitą įdomesnėse pakrantėse.
Pakrantės — ištisa gamtos skulptūrų paroda:
gigantiški, majestotiški raudonų uolų kūriniai —
„The Arch", „Grotto", JBay of Islands" ir net „London Bridge" (kuris, kaip populiari dainelė JLondon
bridge is falling down" liepė, nugriuvo 1990 m.,
smarkiai išgąsdindamas ant jo užlipusius turistus,
laimei, jie nežuvo). Privažiuojam ir garsiąją Loch
Ard Gorge. Šitame žiauriame uolų tarpekly 1878
m. nuskendo „Loch Ard" burlaivis su keleiviais ir
turtingu prekių kroviniu. Išsigelbėjo tik du jauni
žmonės. Medinių laiptų eilės veda į tarpeklį. Nusikabaroju arti 100 laiptų žemyn. Vaizdas čia grės
mingas ir savotiškai gražus: pro aukštų, aštrių
kaip peiliai uolų tarpą pilasi bangų mūša į gana
didelį balto smėlio puslankį. Galėjo žiojėja didžiulė
ola, lyg milžino gerklė, prismaigstyta stalagmitųstalaktitų kaip dantų. Tai joje prisiglaudė tie iš
sigelbėję jaunuoliai.
Vakare pasiekiam Warrnambool miestą. Man
labai patinka tie aborigenų žodžiai. Rieda iš burnos
lyg minkSti kamuoliai: Warrnambool ir Timboon' Ir

P

daugiau kaip vieną milijoną dolerių
paramos studijuojantiems.
Edmundas Kulikauskas
Vydūno fondo įgaliotinis
Lietuvoje

miai įspūdingesnis. Tačiau čia, eukaliptų mišku
siūbuojančiuose šlaituose, gyvena koalos. Visi mes,
Pegaso keleiviai, fotoaparatais ginkluoti, žioplinėjam, galvas užvertę į medžių viršūnes. Ir pamatom
du Australijos mylimuosius-meiliuosius, visą
pasaulį žavinčius, meškiukus! Vienas jų pusryčiau
ja, skindamas lapus ir žvelgdamas į mus iš savo
aukštybių, kitas gi, kaip koaloms dera, saldžiai
miega, pasikabinęs po šaka, tartum kailinė kepurė.
rįždami į Warrnambool dar aplankom Port
Fairy, kuriame baigiasi Didysis vandenyno
kelias vėl tapdamas Princesės vieškeliu. Šis kelias
nuo Anglesea iki Port Fairy miesto Victoria valsty
bės pietiniu pakraščiu turi ir kitą, bauginantį
vardą — Shipwreck Coast (Laivų skandintojas).
Apskaičiuojama, kad tarp 1837—1920 m. čia į tas
70 m aukščio uolas sudužo ir paskendo per 800
laivų su šimtais keleivių. Todėl ši pakrantė garsi
paskendusių laivų istorijomis. Viena iš jų apie Loch
Ard burlaivį, sudužusį į uolas 1878 m. birželį, pati
populiariausia, tapusi beveik australų liaudies
pasaka. Šį vakarą važiuosim į Flagstaff Hill
muziejų tos istorijos pasiklausyti ir net pasižiūrėti
jos „sound and laser show".
Laivas skenduolis, Eva, Tom ir... žalias povas

G

iandien apžiūrinėjam Warrnambool ir jo
apylinkes. Diena skaisti. Smarkus vėjas iš
Pietų ašigalio. Šis miestas Australijos dviratininkų
pasiruošimo centras prieš dalyvaujant garsiajam
Tour de France, todėl jo centre stovi ir didžiulė dvi
ratininkų skulptūra. Staiga viens po kito užklumpa
lietaus šuorai. Protarpiais blyksteli saulė, nudžiu
gindama mus ryškiu vaivorykštės lanku. Šiose
pakrantėse, aiškina Geoff. „Right" rūšies banginių
patelės atsiveda savo banginiukus. Banginių
gimdykla, kurios dugne — 18-19 amžiaus laivų
kapinynas! Čia yra žuvę apie 1,700 laivų ir jų įgulų.
Bus daugiau.
Pegasas neša mus
toliau į „Tower Hill",
buvusį ugniakalnį, kuris
užgesęs visai neseniai,
tik prieš 700 metų! Pa
gal Žemės amžių, tai
kaip šį rytą. Dabar čia
didžiulė įduba, gal 5 km
aplink. Kur ne kur ribu
liuoja vandens balos. Ne
sausros metu čia atsi
randąs ežeras. Geoff
aiškina, kad ši buvusio
ugniakalnio „kaldera"
esanti viena iš trijų to
kių pasauly. Prisimenu
fantastiškąjį „Crater La
ke" su „Wizard" sala
vidury Amerikos, Oret'on valstijoj, kuris žv- Garsiosios siu pakrančių istorijos dalyviai Portcampbell Victoria
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Apdovanoti „Dainų dainelės

idienis

nugalėtojai

Prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma apdovanoja Nojų Stankevičių iš
Kauno.

Vilnius, gegužės 26 d. (ELTA)
— Vilniuje pasibaigė tradicinis kas
metinis Lietuvos vaikų ir moksleivių
dainų konkuras „Dainų dainelė".
Šiemet
prezidentas
Valdas

Olgos Posaškovo6 (ELTA) nuotr.

Adamkus su žmona Alma Adamkie
nė asmeniškai pasveikino TV kon
kurso l a u r e a t u s ir j i e m s įteikė gau
sias rėmėjų dovanas: žaislus, saldu
mynus bei dviračius.

Pasigedo didelių dydžių drabužių
Vilnius, gegužes 26 d. (BNS) —
Parlamentare Birutė Vėsaitė ėmėsi
žygių i parduotuves grąžinti dides
nių dydžių drabužius.
Socialdemokrate atviru laišku
kreipėsi į Sveikatos apsaugos minis
teriją, Lietuvos prekybininkų asocia
ciją, Lietuvos aprangos ir tekstilės
įmonių asociaciją, k l a u s d a m a —
„kur XXL?".
Pasak parlamentarės, imtis to
kios iniciatyvos ją paskatino gauti
laiškai, kuriuose moterys skundžiasi
parduotuvėse negalinčios nusipirkti
ką apsirengti, mat visi drabužiai tin
ka „tik paauglėms arba itin liesoms
ir smulkioms moterims".
„Išties Lietuvos drabužių par
duotuvėse lentynos linksta nuo šūs
nių drabužių, skirtų paauglėms arba
itin liesoms ir smulkioms moterims.
Normalaus kūno sudėjimo ar pilnes
nė moteris neretai pasijunta apgai
lėtinai, nes negali įsibraškinti net į
didžiausio dydžio madingoje parduo
tuvėje kabanti sijoną ar švarkelį.
Itin lieso kūno kultą skatina popu
liarūs moteriški žurnalai, pilni ma
nekenių ir grožio konkursų nugalė
tojų nuotraukų. O medikai vis nesi

liauja skųstis augančia paauglių ir
jaunų moterų, sergančių bulimija bei
anoreksija, statistika", — atvirame
laiške rašo B. Vėsaitė.
P a s a k p a r l a m e n t a r ė s , Europoje
jau kyla didžiulis nepasitenkinimas
dėl dirbtinai s u k u r t o madingo moters-paauglės kulto, kuris, „deja, at
sispindi ir d r a b u ž i ų parduotuvių
lentynose".
Ispanijos sveikatos apsaugos mi
nistrė Elena Salgado nusprendė im
tis konkrečių veiksmų: ji susikvietę
didžiausių mados n a m ų vadovus ir
paaiškino jiems, kad drabužių dy
džiai turi atitikti realius ispanių kū
no išmatavimus.
„Anot ministrės, ispanės nene
šioja 36 ir net 38 dydžių, nebent jos
sunkiai serga. J i priminė, kad Is
panijoje auga su mitybos sutrikimais
susijusių susirgimų skaičius", — ra
šo B. Vėsaitė.
B. Vėsaitė gamintojams siūlo va
dovautis Ispanijos sveikatos apsau
gos ministrės nuomone —„drabužiai
turi būti didesni, k a d atitiktų mo
terų kūno i š m a t a v i m u s , o ne kūno
apimtys turi sumažėti, kad moteris
galėtų įsisprausti į drabužius".

* P e n k t a d i e n i Vokietijoje
prasidėjo 2006 m e t ų p i r m a s i s
akademinio irklavimo p a s a u l i o
taurės e t a p a s . Nepasisekė Lietu
vos irkluotojams, kurie nepateko į
pusfinalius. Arčiausiai pusfinalio bu
vo Kęstučio Keblio ir Einaro Šiaudvyčio porinė dvivietė. Pirmajame
plaukime lietuviai 2000 m distanci
joje sugaišo 6 minutes 29.60 sekun
dės ir, aplenkę Švedijos porą, užėmė
ketvirtą vietą ir įveikė kvalifikacinį
barjerą. Paguodos plaukime lietuvių
porinė dvivietė plaukė daf greičiau
— 6:29.54, tačiau užėmė tik penktą
vietą ir toliau tęs kovą C finale dėl
13-18 vietų.
* 35-ą kartą k e t v i r t a d i e n i
Prancūzijoje vykusiose klasiki
nėse „Tour de Vendee" dvirati
ninkų l e n k t y n ė s e p a s k u t i n i s —
80-as finišavo „Unibet.com" koman
dos narys Drąsutis Stundžia. 201
km distancijos finiše Lietuvos dvira

tininkas 7 m i n u t e s ir 36 sekundes
pralaimėjo lenktynių nugalėtoju ta
pusiam ispanui Mikei Echeverria
Gaztanaga. Kitas lietuvis šiose lenk
tynėse — Vytautas K a u p a s („Jartazi-7 Mobile") buvo t a r p 47 dvirati
ninkų, nebaigusių distancijos.
* A n t r o s i o s e N B A R y t ų kon
f e r e n c i j o s f i n a l o r u n g t y n ė s e re
guliariojo s e z o n o
nugalėtoja
D e t r o i t „ P i s t o n s * k o m a n d a ketvir
tadienį namuose 92:88 nugalėjo Miami „Heat" k r e p š i n i n k u s bei išlygino
serijos iki keturių pergalių rezultatą
1:1. Pirmąsias finalo rungtynes savo
arenoje Detroit k o m a n d a varžovams
pralaimėjo 86:91. Nugalėtojų gretose
s ė k m i n g i a u s i a i žaidė
Tayshaun
Prince — 24 t a š k a i , 11 atkovotų ka
muolių, 3 rezultatyvūs perdavimai ir
1 blokuotas varžovo metimas. Svečių
gretose rezultatyviausiai rungtynia
vo Dwyane VVadr 32 tšk.) bei Shaųuille C N e a l (21 r s k \2 a* k Kam

Direktorius mokyklai vadovavo girtas
Vilnius, gegužės 26 d. (BNS) —
Vaiko teisių apsaugos kontrolierė
Kauno Tito Masiulio jaunimo mo
kykloje užtiko neblaivų šios mokymo
įstaigos direktorių.
Gavusi žodinį skundą, esą direk
torius Vytautas Daugėla j a u ne vie
neri metai girtauja ir nuolat ne
blaivus atvyksta į darbą, Vaiko tei
sių apsaugos kontrolierė Rimantė
Salaševičiūtė penktadienį nuvyko
pasidomėti nusiskundimu.
Moksleiviai skundėsi, esą kar
tais direktorius visai neateina į savo
dėstomas pamokas, o pasirodęs vė
liau į klasės žurnalą rašo, esą pa
mokose nebuvo mokiniai, jų lanko
mumą pažymėdamas n raide.
Mokiniai taip pat skundėsi, esą
direktorius prieš juos naudoja psi
chologinį smurtą.
„Visi faktai pasitvirtino — iš
kvietėme Kauno miesto savivaldy
bės švietimo skyriaus vedėją, juristą.
Apsisprendėme prašyti direktoriaus
pasitikrinti girtumą. Jis nuvažiavo į
Priklausomybės ligų centrą — antrą
valandą dienos buvo nustatytas 0.92
promilės girtumas", — pasakojo R.
Salaševičiūtė.
Palyginimui — vairuoti galima
apsvaigus dvigubai mažiau — iki 0.4
promilės.
Kontrolierės teigimu, mokiniai
jai pripažino, kad direktorius mo
kykloje neturi jokio autoriteto, nes
kasdien ateina išgėręs. Vaikai skun
dėsi, kad dingsta jų sąsiuviniai —
kai kuriems jau dingo ketvirtas kon
spektų sąsiuvinys. Vaikai net raštu

surašė visas dėl direktoriaus kylan
čias problemas.
„Ateina, sako — jūs dabar rašy
kit. Net neduoda užduočių ir išeina.
Paskui ateina pamokos pabaigoje ir
sako —jūs dabar laisvi", — skundėsi
mokiniai.
Mokiniai sakė, kad direktorių
mato girtą ir mieste — jis buvo pa
stebėtas miegantis neblaivus ant
suoliuko.
„Pedagogų dalis, aišku, įbaugin
ta. Atnešė m a n žurnalus. Trečiadienį
nebuvo pamokų, jis nebuvo darbe.
Šiandienos data užpildė už trečia
dienį ir surašė vaikams n raides, ku
rie šiandien yra mokykloje", — sakė
Vaiko teisių apsaugos kontrolierė.
Pasak jos, apie direktoriaus ne
tinkamą elgesį, kuris tęsiasi ne vie
nerius, dvejus ar penkerius metus,
buvo informuotas švietimo skyrius.
Vedėjas porą kartų buvo atvažiavęs
ir įpareigojo direktorių pasitaisyti.
R. Salaševičiūtei penktadienį
buvo papasakotas dar vienas skan
dalingas įvykis — mokinių teigimu,
gerokai išgėręs direktorius esą vai
ravo automobilį, kuriame sėdėjo vai
kai. Vairuotojo pažymėjimą turinti
kūno kultūros mokytoja prašė leisti
vairuoti jai, tačiau direktorius jai ne
leido to daryti ir pats iš Palangos į
Kauną atvežė vaikus.
Kauno Tito Masiulio jaunimo
mokykloje mokosi ne jaunesni nei 12
metų, stokojantys mokymosi moty
vacijos ir įvairių socialinių elgesio
problemų turintys vaikai. J i e čia
lanko 5-10 klases.

Prokuratūra partiją juosia tylos siena
Vilnius, gegužes 26 d. (BNS) —
Generalinis prokuroras Algimantas
Valantinas nekomentuoja atliekamų
Darbo partijos finansinės veiklos ty
rimų bei žiniasklaidoje skelbiamos
neoficialios informacijos apie juos.
„Šioje byloje atliekamas ikiteis
minis tyrimas ir prokurorai jo neko
mentuos. Generalinė p r o k u r a t ū r a
atsiriboja nuo pastaruoju metu žiniasklaidos keliamų šios bylos versi
jų ir jų nekomentuoja, bei pabrėžia,
kad tyrimas nebaigtas, visos aplin
kybės neištirtos, surinkti duomenys
iki galo nepatikrinti", — penktadienį
po susitikimo su prezidentu Valdu
Adamkumi sakė A. Valantinas.
J i s atsisakė nurodyti, pagal ko
kius Baudžiamojo kodekso straips
nius vyksta tyrimas, tačiau pridūrė,
kad tai nusikaltimai, susiję su finan
sų tvarkymu.
Anot generalinio prokuroro, su
prezidentu apskritai buvo kalbama
apie „situaciją, apie procesus, kurie
vyksta ar gali vykti pradėjus vieną
ar kitą tyrimą".
„Į šio konkretaus tyrimo Darbo

partijos detales nebuvo leidžiamasi",
— pabrėžė A. Valantinas.
Jis neatsakė, ar tyrėjai laukia iš
Rusijos atvykstant Darbo partijos
vadovo Viktoro Uspaskicho. V. Uspaskichas j a u antra savaitė yra Ru
sijoje ir konkrečiai neatsako, kada
ketina sugrįžti į Lietuvą.
„Tyrimo veiksmus planuoja, or
ganizuoja ir tyrimui vadovauja pro
kuroras. Jis nuspręs, kada ir ką rei
kia apklausti", — sakė generalinis
prokuroras.
V. Adamkus paragino generalinį
prokurorą asmeniškai kontroliuoti šį
tyrimą, kad būtų garantuotas neša
liškas ir objektyvus procesas, laiko
masi nekaltumo prielaidos ir vengia
ma politikavimo.
Ziniasklaidos duomenimis, pro
kurorai aiškinasi, ar didžiausios par
lamentinės Darbo partijos vadovai
negaudavo „duoklės" už verslinin
kams padėtą gauti Europos Sąjun
gos paramą, o Valstybės sau-gumo
departamentas tiria, ar į šios parti
jos kasas neplaukė pinigai iš užsie
nio.

Senatas priėmė Imigracijos {statymo projektą
Atkelta iš 1 psl.
prieštarauja pagrindinėms Kongreso
anksčiau priimto įsatymo projekto
nuostatoms. Senate p a t v i r t i n t a s
įstatymo projektas numato maždaug
12 mln. nelegalių imigrantų aiškias
galimybes ateityje pretenduoti į JAV
pilietybę — po to, kai nelegalai į biu
džetą sumokės kelis tūkstančius do
lerių siekiančias baudas, įrodys, kad
šalyje gyvena daugiau nei penkerius
metus bei turi darbą.
Tuo tarpu Kongrese patvirtintas
įstatymo projektas nelegaliems imierantam.- cahmvbe? tapti JAV pi

liečiais nenumato. Kongreso priim
tame įstatymo projekte taipogi nemi
nima ir „darbuotojo-svečio" progra
ma, kurią siūlo įsteigti Senatas bei
kurią aktyviai remia prezidentas G.
W. Bush.
Vis dėlto nemaža dalis Senato
narių nusiteikę optimistiškai. Tei
sėtvarkos komiteto vadovas respub
likonas Arlen Specter tvirtino: „Mes
pasirengę dėti tokias pat dideles
pastangas, kad galutinis projektas
kuo greičiau atsidurtų ant preziden
to darbo ,-t.aio. kaip kad stengėmės
priimti si pro.'fkta Senate"
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

G. W . Bush ir T . Blair pripažįsta
skausmingas klaidas

T. Blair ir G. W. Bush išeina iš Baltųjų rūmų Rytinės salės.
Washington, DC, gegužės 26 d.
(,,Reuters7AFP/BNS) — JAV prezi
dentas George W. Bush ir britų mi
nistras pirmininkas Tony Blair ket
virtadienį pripažino, kad dėl I r a k o
karo buvo padaryta s k a u s m i n g ų
klaidų, tačiau tvirtino, kad pasaulis
turi remti naująją Baghdad vyriau
sybę.
Abu vadovai, kurie susitiko to
kiu metu, kai naujoji Irako vienybės
vyriausybė žada būdą jų populiaru
mą sumažinusiam karui užbaigti,
pasistengė nenurodyti konkrečios
karių išvedimo iš Irako datos.
G. W. Bush ir T. Blair leidosi į
apmąstymus apie kai kurias s k a u s 
mingas klaidas, kurios p a k u r s t ė a n tiamerikietiškas nuotaikas Artimuo
siuose Rytuose.
„Didžiausia iki šiol p a d a r y t a
klaida" G. W. Bush nurodė skandalą
dėl Abu Ghraib kalėjimo ir sakė, k a d
„už tai mokėjome ilgą laiką".
2003-iųjų liepą JAV prezidentas

EUROPA
VARŠUVA
Popiežius Benediktas XVI penk
tadienį Varšuvoje sakydamas homi
liją paragino katalikus atmesti tuos,
kas „falsifikuoja Kristaus žodį", ir
kai kurie stebėtojai tai laiko užuo
mina apie prieštaringai vertinamą
romaną „Da Vinčio kodas". Antrąją
savo vizito Lenkijoje dieną kreipda
masis į didžiulę tikinčiųjų, susirin
kusių į mišias po atviru dangumi,
minią, pontifikas perspėjo nepasi
duoti pagundai klastoti to, ką jis pa
vadino biblinėmis tiesomis. Kalbė
damas 220,000 maldininkų, nepa
būgusių smarkaus lietaus ir susirin
kusių Varšuvos Pilsudskij aikštėje,
popiežius perspėjo: „Neturime pasi
duoti reliatyvizmo ar subjektyvaus
ir selektyvaus Šventojo Rašto inter
pretavimo pagundai".

Reuters nuotr.

į klausimą apie Irake kylantį sukili
mą atsakė: „Parodykit juos".
Po trejų karo metų, per kuriuos
žuvo daugiau kaip 2,400 amerikiečių
ir t ū k s t a n č i a i irakiečių, bendroje
spaudos konferencijoje su T. Blair G.
W. Bush sakė, kad t a pastaba buvo
„ t a m t i k r a griežta kalba, kuri pa
siuntė žmonėms klaidingą signalą".
T. Blair pripažino, kad darbas
šalinant iš Irako armijos Saddam
Hussein partijos „Baath" narius ga
lėjo būti vykdomas geriau.
„Mano nuomone, lengva vėl kal
bėti apie klaidas, kurias galėjome
padaryti. Tačiau svarbiausia prie
žastis, dėl kurios Irakas buvo sun
kus reikalas, y r a mūsų priešininkų
pasiryžimas m u s įveikti. Ir nema
n a u , kad t a i t u r ė t ų mus stebinti", —
sakė T. Blair.
Abu vadovai prognozavo sunku
mus, naujajai Irako vyriausybei ban
dant išplėsti irakiečių saugumo pa
jėgų kontroliuojamą teritoriją.

Dėl Beslan t r a g e d i j o s nuteistas
čečėnas t v i r t i n a esąs nekaltas
Vladikavkaz, Rusija, gegužės
26 d. („ReutersTBNS) — Š i a u r ė s
Osetijos Aukščiausiasis teismas Bes
lan įkaitų pagrobėją Nurpaš Kulajev
penktadienį nuteisė mirti ir šią
bausmę pakeitė kalėjimu iki gyvos
galvos, tačiau pats teisiamasis visa
da tvirtino esąs nekaltas ir teigė,
kad buvo įtrauktas prieš savo valią.
Rusijos pareigūnai nurodo, k a d
N. Kulajev, kurį išjuokė kaltintojai i r
užgauliojo daugelis aukų artimųjų,
yra vienintelis gyvas likęs Beslan
įkaitų pagrobėjas.
Per teroro aktą Beslan 2004 m e 
tų rugsėjo 3 dieną žuvo 331 įkpitas ir
gelbėtojas, įskaitant 186 vaikus, t a i p
pat 31 iš 32 įkaitų grobikų, kurie rei
kalavo, kad Rusija išvestų iš Čečėni
jos savo pajėgas.
„Aš nešaudžiau. Prisiekiu Die
vu, nešaudžiau", — sakė jis per tele
viziją praėjus dviem dienoms po to,
kai baigėsi Beslan mokyklos a p 
siaustis.
Kaip teigia 1980 metais gimęs
N. Kulajev, kuris prastai kalba ru
siškai, čečėnų sukilėliai įtarė, kad jo
brolis dirba Maskvos saugumo t a r 

dras Aliaskos plotas viršija 7.5 mln.
hektarų. Sumažinti šalies priklauso
mybę nuo naftos importo siekiantis
JAV prezidentas George W. Bush pa
sveikino šį žemutinių rūmų spren
dimą, kuris bus perduotas tvirtinti
JAV Senatui. Šiuo metu JAV impor
tuoja apie 60 proc. suvartojamos
naftos.

nyboms, ir abu juos prieš pat Beslan
įvykius pagrobė.
Jo brolis Chanpaš žuvo per Bes
lan mokyklos, kurios sporto salėje
buvo laikoma daugiau kaip 1,300
įkaitų, šturmą.
N. Kulajev sako, kad tris ap
siausties dienas praleido sėdėdamas
mokyklos valgykloje ir pabėgo iš
kart, kai tik į ją įsiveržė rusų pajė
gos.
„Aš jų gailėjausi. Ir pats turiu
vaikų", — pernai teisme sakė 25 me
tų N. Kulajev, kuris turi du vaikus ir
10 brolių bei seserų. J i s buvo kaltin
t a s keliais nusikaltimais, t a r p jų to
kiais sunkiais kaip terorizmas, žudy
m a s ir teisėsaugos darbuotojų už
puolimas.
Atsakomybę už išpuolį Beslan
prisiėmė čečėnų sukilėlių vadas Šamil Basajev, o Chanpaš buvo ak
tyvus sukilėlių kovotojas.
Kitas N. Kulajev brolis žuvo per
susirėmimą su Rusijos pajėgomis,
per antrąjį Čečėnijos karą, kuris
prasidėjo 1999-aisiais ir vyksta iki
šiol, pernai savo kaime žurnalistams
sakė jų tėvas Aburkaš Kulajev.

BERLYNAS
Sekmadienį Berlyne atidaroma
didžiausia Europoje geležinkelio sto
tis. Penkių aukštų stiklo ir plieno
statinys įsikūręs netoli vietos, kurio
je Berlyno siena kirto miestą. Nau
joji stotis pagaliau sujungs miesto
šiaurės ir pietų geležinkelio linijas
su linijomis rytuose ir vakaruose.
„Lehrter BahnhoF buvo statytas aš
tuonerius metus, tačiau realiai pro
jekto darbai buvo pradėti prieš tre
jus metus, kai buvo pradėtas tiesti
3.6 kilometro tunelis po upe ir vy
riausybės rajonu. Si stotis kiekvieną
dieną aptarnaus apie 1,100 trauki
nių ir 30,000 keleivių.

JAV
WASHINGTON, DC
Nepaisydami aplinkosauginin
kų protestų, JAV Atstovų Rūmai pri
tarė planui pradėti naftos gavybą
Arktikos nacionalinio draustinio
Aliaskoje teritorijoje. Už atitinkamą
įstatymo projektą balsavo 225 Kong
reso nariai, tuo tarpu 201 balsavo
prieš. Naftos gavyba bus plėtojama
810 hektarų plote, tuo tarpu ben

ATLANTIC

NEWYORK
Didžiosios Britanijos dienraštis
„The Times" bus spausdinamas ir
New York, rašo britų leidinys „The
Guardian". Dienraščio duomenimis,
„The Times" savininkas, žiniasklaidos magnatas Rupert Murdoch apie
tai gali paskelbti artimiausiu metu.
Pirmasis „The Times" JAV numeris
pasirodys birželio 6 dieną, likusi vos
kelioms dienoms iki Pasaulio futbolo
čempionato pradžios. J a u žinoma,
kad numerio kaina sieks 1 JAV do
lerį.

RUSIJA
MASKVA
Rusijos gynybos ministras Sergej Ivanov patvirtino, kad Maskva
ketina parduoti Iranui modernių
priešlėktuvinės gynybos kompleksų
„Top-Ml". S. Ivanov tai pareiškė pa
sibaigus deryboms su kolega iš Vo
kietijos Franz Josef Jung. „Sutartis
pasirašyta. Ją įvykdyti reikia t a m
tikro laiko. Jeigu nebus jokių ne
įveikiamų aplinkybių, ji bus įvykdy
ta", — sakė S. Ivanov. Jis taip pat
pažymėjo, kad jeigu teroristai suak
tyvėtų, kompleksų „Top-Ml" jie ne
galėtų panaudoti. Be to, gynybos mi
nistras pareiškė, kad Rusija tęs ben
dradarbiavimą su Venesuela karinės
technikos srityje.

Į

AZIJA

Į

TOKYO
„Canon" pasekė konkurentų pa
vyzdžiu ir taip pat nusprendė atsi
sakyti tradicinių juostelinių fotoapa
ratų kūrimo bei daugelio jau sukur
tų modelių gamybos. „Kurti naujus
juostelinius fotoaparatus nebėra
prasminga", — pareiškė didžiausios
Japonijos skaitmeninių fotoaparatų
gamintojos prezidentas Tsunej Uchida. Neseniai apie pasitraukimą iš
juostelinių fotoaparatų rinkos pa
skelbė „Nikon" ir „Konica Minolta".

1-800-775-SEND
www.atlanticexpresscorp.com

Ocea, *'-$%gi
Kroviniu gabenimas
laivu i visas pasaulio šalis.

+ -*,

~*Hx, '•>

|įaį^

Kroviniu gabenimas
ektuvu į visas pasaulio šalis
Air Freighi

-V~ T

Automobiliu pirkimas bei
siuntimas i visas pasaulio šalis.
Kroviniu pervežimas
visoje Amerikoje.

I Packa

Trucking
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei
r- s'a'ymas i namus Lietuvoje. Latvijoje.
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje.

8801 78th Ave Brldgeview, IL 60455 TeL 1 708-599-9680
fax. 1 708 599-9682 Tel. 1800-775-7363
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Chirurgai
MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
wwKi3vMnugM)miMMl ntttican

Dr. VILIUS MIKAITIS
Dr. ANDRIUS KUDIRKA
Dr. JUSTYNA STENGELE
Šeimos d a k t a r a i ir chirurgai
10811 W. 1 4 3 ^ St Orland Park, IL 60467
Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 7 0 8 - 4 6 0 - 2 5 0 0
Valandos pagal susitarimą

GEDAS M. GRINIS, MD

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst IL 60126
630-941-2609

Inkstų.pūslės ir prostatos
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center
10400 75 St. v Kenosha, Wl 53142

(262)948-6990

Chiropraktika ir
manualinė terapija

I Stuburo ir skausmo ligos
JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRj DALLAS PRUNSKIS. MD
MAUNAK V. RANA, MD

Amber
Telefonas ( 7 0 8 ) 2 3 9 - 0 9 0 9
Health • Manualinė terapija
Center • Chiropraktika

Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir
gydymo specialistai

• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga
• Kraujo tyrimai
• Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R.

Kerelytė

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

Chiropraktikos gydytoja
6420 VVest 127th Street, Palos Heights, IL 60463

SI

Dr. Vida i.Puodžiūnienė
Healthy Connection
Chiropracfc & Rahab CSnic

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

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

9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge

Tel. (708) 636-6622

16547 W. 159 Street
LockportJL 60441
Tel. 815-834-9075/9076
Kalbame lietuviškai

Holy Cross Hospital, #41OS

Tel. (773) 884-7960
D r . ELIGIJUS LEUS
Akių ligos i r c h i r u r g i j a
1192 VValter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. # 2 0 0
Joliet, IL 60435

Ausų, nosies, gerklės
ligos

Tel.

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

815-723-1854

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
•

Vidaus ligos
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS

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.
KARDOJOGAS-ŠIRDIES

JAV LB K V S o c i a l i n i u r e i k a l ų

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. 127*1 StSte 200
Lamom, IL 60439
630-719-4799.
Priklauso Good Samaritan, Central DuPage,
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms.

Ginekologija
RAMONĄ C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A
Dovvners Grove, IL 60515
630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

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, M.D., &C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave, Ste5ir6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

ĮVAIRUS

* Parduosiu darbą šiaurinėje Čikagoje
nuo birželio 25 d. moteriai, susikalban
čiai angliškai. Gyventi kartu. $120 per
dieną. Tel. 215-200-6823.
* Moteris ieško darbo pietiniuose rajo
nuose. Legalūs dokumentai, anglų kal
ba, patirtis. Tel. 708-974-1754 .

IIIIIIIII
Moteris >eš*o d^bc 2 dienoms oer sa
vaitę pietiniuose rajonuose. Vairuoja,

taryba

Ruošia: A l d o n a Š m u l k š t i e n e
2 7 1 1 West 71 S t r e e t ,
Chicago, IL 6 0 6 2 9
Tel. 77 3-476-2655; f a x . 773-436-6906

NATŪRALIZACIJA:
KAS ŽINOTINA APIE FORMĄ N-40
Tapimo JAV piliečiu, arba na
tūralizacijos procesą sudaro keletas
stadijų. Pirmiausia nustatomas as
mens tinkamumas (eligibility) šiam
statusui gauti, po to — surenkama
visa reikalinga informacija (įskai
t a n t papildomus dokumentus), bei
užpildoma prašymo forma N-400.
Prieš patenkinant prašymą pi
lietybei gauti, taip pat privaloma
pateikti pirštų a n t s p a u d u s JAV
Imigracijos ir natūralizacijos tar
nybai (USCIS), sėkmingai sudaly
vauti pokalbyje su šios organizacijos
pareigūnais, bei išlaikyti anglų kal
bos ir pilietinių žinių egzaminus.
Paskutinis etapas - iškilmingas
priesaikos Jungtinėms Amerikos
Valstijoms davimas. J o s pagalba
atsisakoma ištikimybės bet kuriai
kitai šaliai, pasižadama gerbti JAV
įstatymus bei Konstituciją, taip pat,
reikalui esant, pasitarnauti šiai
šaliai, atliekant karinę a r civilinę
tarnybą. Originalų priesaikos tekstą
galima rasti formos N-400 pasku
tiniame puslapyje.
Prieš pradedant pildyti prašymo
pilietybei gauti formą N-400, būtina
pasirūpinti visais papildonmais do
kumentais, kurių kopijos pateikia
mos drauge su prašymu. J u m s
reikės:
• „žalios kortelės" (1-155) kopijos
(įskaitant visas išduotas „laikinas
korteles");
• vairuotojo teisių a r valstijos
išduodamo tapatybės dokumento
(drivers license or statė ID). Pri
klausomai nuo valstijos, kurioje gy
venate, gali reikėti nukopijuoti abi
šio dokumento puses (pvz., Illinois,
kur dokumento galiojimo data įra
šoma kitoje pusėje);
• dviejų standartinių paso nuo
traukų;
• dokumentų, paliudijančių da
bartinę bei visas buvusias santuokas
ir skyrybas, kopijų;
• vaikų gimimo liudijimų, įvai
kinimo dokumentų kopijų;
• įrodymo, kad besikreipiantis
asmuo yra užsiregistravęs pasirink
tinai karinei tarnybai (selective military service) - taikoma vyrams nuo
18 iki 25 m. amžiaus.
• piniginės perlaidos (money
order), išrašytos USCIS, 400 dol.
sumai (į ją įeina 330 dol. už prašymo
pateikimą bei 70 dol. u ž pirštų
antspaudų pateikimą)
Priklausomai nuo situacijos,
nuolatinio gyventojo statuso išlaiky
mo įrodymui, taip pat gali reikėti
vadinamojo „balto paso" (re-entry
permit), išduodamo nuolatiniams
gyventojams, išvykstantiems iš JAV
ilgesniam laikui. Taip pat pravartu
turėti visų pase esančių antspaudų,
liudijančių išvykimą/atvykimą, kopi
jas, bei visų mokesčių dokumentų ko
pijas (to laikotarpio, kurį praleidote
JAV kaip nuolatiniai gyventojai).
N-400 forma yra sudaryta iš
kelių dalių. Pirmausią, tai informa
cija apie besikreipiantį asmenį (kuri
dalinai panaudojama statuso tinka
mumui nustatyti bei nusikalstamos
praeities ištyrimui - Eligibility and
Criminal Records Search). Prašyme

taip p a t būtina nurodyti visas savo
gyvenamąsias vietas per pastaruo
sius 5-erius metus, taip pat - visas
darbovietes bei mokslo įstaigas,
į s k a i t a n t karinę tarnybą a r neprik
lausomą verslą (self-employment).
Toliau yra reikalaujama pateikti
smulkią informaciją apie visus as
m e n s išvykimus iš šalies per tą patį
laikotarpį (įskaitant visas keliones,
t r u k u s i a s ilgiau nei parą). Būtina
žinoti tikslias kelionių datas i r nu
rodyti dienų skaičių, praleistą kiek
vienoje iš kelionių. Jei, būdamas
JAV nuolatiniu gyventoju, buvote iš
vykę iš šalies daugiau nei 6 mėne
siams (be pertraukos), prieš pateik
dami prašymą pilietybei gauti, pasi
konsultuokite su imigracinės teisės
specialistu.
Labai svarbu tinkamai atsižvel
gti į N-400 formoje prašomą pateikti
informaciją apie esamą ir buvusias
s a n t u o k a s bei informaciją apie as
mens, besikreipiančio dėl pilietybės,
vaikus. Vėlgi, svarbu tiksliai žinoti
vedybų/skyrybų datas. Jei esate su
situokę s u n a t ū r a l i z u o t u ( a ) JAV
piliečiu(e), taip pat turėsite nurodyti
datą i r vietą, kada i r k u r jam(jai)
buvo suteikta pilietybė. Jei sutuokti
n i s ^ ) nėra JAV pilietis(ė), turėsite
nurodyti jo(jos) imigracinį statusą
(jei jis(ji) yra JAV).
Siekiant užkirsti kelią apgau
lingų santuokų sudarymui dėl imi
gracinių lengvatų, N-400 formoje
taip p a t reikalaujama pateikti infor
maciją apie visas buvusias santuo
kas, n u r o d a n t kiekvieno(s) buvusio
(s) sutuoktinio(ės) imigracinį statusą
bei priežastis, kodėl santuoka nu
trūko. Taip pat prašoma pateikti sa
vo esamo(s) sutuoktinio(ės) santuo
kų skaičių (įskaitant anuliuotas san
tuokas). J e i J ū s ų buvęs sutuokti
n i s ^ ) buvo vedęs (ištekėjusi) prieš
susituokdamas(a) su J u m i s , turėsite
nurodyti visų jo buvusių sutuoktinių
duomenis, jų imigracinį statusą JAV,
bei santuokos (ų) iširimo priežastis.
Pateikiant informaciją apie vai
kus, būtina išvardinti visus palikuo
nis, nepriklausomai nuo jų amžiaus.
J e i n e n o r i t e u ž k i r s t i kelio jiems
kada nors ateityje gauti imigracinių
lengvatų a r tiesiog atvykti į šalį, pri
valote išvardinti vaikus iš visų san
tuokų, tiek teisėtai, tiek neteisėtai
gimusius, taip pat įvaikintus vaikus
bei posūnius/podukras. Si informaci
ja y r a laikoma visiškai konfiden
cialia i r neatskleidžiama netgi J ū s ų
sutuoktiniui (ei).
Papildomi klausimai N-400 an
ketoje y r a skirti asmens „tinkamu
mui" t a p t i piliečiu nustatyti. J i e
apima ne tik asmens buvimo šalyje
istoriją (ar buvo laikomasi įstatymų,
tvarkingai mokami mokesčiai, neapsimetinėjama piliečiu, siekiant gauti
kokių nors valstybinių lengvatų ir
pan.), tačiau taip pat — asmens įsi
tikinimus ir moralę. I visus šiuos
k l a u s i m u s p a t a r i a m a atsakinėti
sąžiningai, nes tikimybė, kad USCIS
vienokiu a r kitokiu būdu sužinos
J ū s ų slepiamą informaciją yra gana
didelė.
N u k e l t a i 9 psl
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Dantų gydytojai

NATŪRALIZACIJA:
KAS ŽINOTINA APIE FORMĄ N-40
Atkelta iš 8 psl.
Pavyzdžiui, jei vaikystėje a r pa
auglystėje Lietuvoje buvote įjungti į
sovietinių aktyvistų gretas (pio
nierių, komjaunimo), geriau taip ir
parašykite, tinkamai paaiškinę šio
fakto aplinkybes. USCIS paprastai
neigiamai vertina tik suaugusio as
mens paties pasirinktą ir atliekamą
veiklą.
„Nepalankūs" atsakymai į klau
simus apie moralę, įstatymų pa
žeidimus bei žalingus įpročius (pa
tologinis lošimas, alkoholizmas, ir
pan.) d a r nebūtinai reiškia, kad
J u m s negali būti suteikta pilietybė.
Tačiau, j e i manote, jog dėl J ū s ų
atsakymų į kai kuriuos klausimus
gali kiti keblumų per pokalbį su
USCIS pareigūnais, būtinai pasi
konsultuokite su imigracinės teisės
specialistu.
Renkant informaciją apie kiek
vieną pilietybės prašytoją, USCIS
atlieka išsamų asmens praeities
patikrinimą (background check),
todėl slėpti bet kokius praeityje
buvusius incidentus nėra prasmės.
Maža to, dažnai, prieš pateikiant
prašymą pilietybei, rekomenduoja
ma patiems ar su advokato pagalba
atlikti tokį patikrinimą sau (pvz.,
kreipiantis į policijos įstaigas pagal
gyvenamąją vietą). Tai padėtų įsiti
kinti, jog j a m e nėra jokių Jus kom
promituojančių incidentų arba jie
Jūsų seniai pamiršti., Taip pat svar
bu žinoti, kaip tiksliai klasifiksuojami J u m s priskiriami nusikaltimai,
kadangi būtent nuo to priklauso, ar
jie turės lemiamos įtakos Jūsų pra
šymo atmetimui.
Ypač svarbu atsižvelgti į klau
simus apie bet kokios klaidinančios
informacijos JAV pareigūnams tei
kimą, kadangi tai laikoma federaliniu nusikaltimu. Deportacija iš ša
lies nėra laikoma diskvalifikuo
jančių veiksniu, jei asmuo buvo de
portuotas prieš tampant JAV nuola
tiniu gyventoju ir USCIS žinojo apie
šį faktą, išduodama jam(jai) „žalią
kortelę". Tačiau, jei J u m s yra už
vesta byla dėl deportacijos tuo metu,
kai kreipiatės dėl pilietybės gavimo,
Jūsų prašymas automatiškai bus
atmestas, kol byla nebus išspręsta
Jūsų naudai.
Vyrai n u o 18 iki 25 metų, be

sikreipiantys dėl pilietybės gavimo,
privalo užsiregistruoti pasirinktinai
karinei tarnybai. Si taisyklė forma
liai yra taikoma netgi nelegaliems
i m i g r a n t a m s . J e i asmuo, turėjęs
užsiregistruoti minėtai tarnybai, to
nepadarė per nustatytą laikotarpį
(nuo 18-tojo iki 26-tojo gimtadienio),
ir vėliau kreipiasi dėl pilietybės ga
vimo, jis privalo raštiškai pa
siaiškinti, kodėl to nepadarė (pvz.,
galima nurodyti, kad tuo metu as
muo per prastai mokėjo anglų kalbą
ir nežinojo, k a d privalo užsire
gistruoti).
N-400 formoje pateikta informa
cija yra naudojama USCIS parei
gūnų per pokalbį, todėl svarbu pasi
likti sau ir turėti užpildytos formos
kopijas. Paskutinės N-400 formos
dalys yra pildomos pokalbio metu,
kuomet USCIS pareigūnas patvirti
na J ū s ų pateiktos informacijos tik
rumą, o J ū s savo parašu išreiškiate
pasiryžimą duoti piliečio priesaiką
J u n g t i n ė m s Amerikos Valstijoms.
Jei J ū s ų prašymas pilietybei gauti
yra patenkintas, J u m s bus paskirta
data piliečio priesaikaiduoti, po
kurios J ū s oficialiai įgysite visas
JAV natūralizuoto piliečio(ės) teises
ir pareigas.

Lufthansa

JAV LB Socialinių reikalų
t a r y b o s r a š t i n ė j e šiuo metu galima
gauti JAV pilietybės prašymo formą
N-400 bei informaciją apie egzami
nus, taip pat - prašymo atleisti nuo
egzaminų dėl negalios formą N-648.
Reikalui esant, raštinės darbuotoja
gali padėti užpildyti šias formas bei
suteikti smulkesnę informaciją apie
prašymo pateikimą. Tačiau, neturė
dama atitinkamos kvalifikacijos,
JAV LB Socialinių Reikalų Taryba
neteikia ir nesiekia teikti teisinių
konsultacijų savo klientams ar
„Draugo" skaitytojams. Pateikta
straipsnyje medžiaga yra grynai
informacinio pobūdžio, todėl kiek
vienu konkrečiu atveju būtina pasi
konsultuoti su profesionaliu teisi
ninku a r kitu specialistu.
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Dr. DALIA E CEPB.Ė, DD.S.
Dantų gydytoja
10745 VVintersetDr.
Orland Park, IL 60467
708-873-9074
Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA JODVVALIS
Dantų gydytoja
15543VV. 127th Str.
Suite 101, Lemont, IL

rtrmmtz

Dr. V.J. VASARIENĖ
Dantų gydytoja
4817 W. 83 St, Burbank, IL
Tel. 708-423-6114
Valandos pagal susitarimą

Tel. 630-243-1010

DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Road
Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Valandos susitarus
Dr. RAMUNE MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills
Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą

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

Dr. DANA M. SALIKLIS
Dantų gydytoja
38 Oak Creek Plaza
Mundelein, IL 60060
Tel. 847-949-7300
Valandos pagal susitarimą

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą.
Susitarimui kabėti angiskai arba lietuviškai.

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

Tel. 6 3 0 - 5 7 1 - 2 6 3 0

D R . K. JUČAS
Odos ligų specialistas gydo odos auglius,
žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas.
Kosmetinė chirurgija.

i

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

^įOM^M^I^I^M^M^M^I^I^M^^M^SM^OMS^M^M^^^I^^^^^^I^^Oi

VILNIUS 2006

i

SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš
įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai.
PIGIAUSIOS KAINOS!!!
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DR. AUŠRINE SCHNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highvvay
Willowbrook, IL 60527
Tel. 630-323-2245
Valandos pagal susitarimą

Pagal
UIC
Extension-Cook
County programinę medžiagą pa
rengė V. Maleckaitė.

JAV LB Socialinių reikalų tarybos rastinė
veikia
I-IV, 9:00 vai. ryto - 4:00 vai. po pietų.
Adresas: 2711 W. 71 st Street,
Chicago, IL 60629.
Tel. 773-476-2655.
©

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

Dr. LINA POŠKUS
Dantų gydytoja
4635 W. 63 St.;Chicago
Tel. 773-735-7730
10 S 640 S Kingeiy H/vy, VVIovvbrook
Tel. 630-323-5050

DR. JOVITA KEREUS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

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 tel. 708-403-5717
Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com
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PARDUODA
K LAUKAIČIO NATŪRALUS MEDUS
ir lietuviška arbata apsaugo visus nuo
slogos ir negerovių Medaus galima
gauti lietuviškose krautuvėse Ir p o
pamaldų PL centre. Lemonte.

Tel 6 3 0 323-5326

PASLAUGOS
SKIESFLYER — namų, langų valymo
Ir . landscaping" paslaugos
Jūsų namams!
Tel. 914-471-7676; 914-471-2287
(Darbus atliekame Chkago
ir priemiesčiuose.)
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ŠVEICARŲ GVARDIJAI VATIKANE 500 METŲ!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
Praėjo tie laikai kai karaliai,
valstybių prezidentai ir ministrai
pirmininkai galėjo tiesiogiai ben
drauti su visuomene. Jie dabar visi
be išimties turi asmeninę apsaugą,
kuri juos saugo nuo netikėtumų ar
pasikėsinimų į gyvybę. Tarp tokių
saugotinų žmonių yra ir Katalikų
Bažnyčios galva. Tačiau pastarojo
apsauga nėra naujas, o kelių šimtų
metų senumo reiškinys.
2006 m. sausio mėnesį Vatikano
gvardija atšventė 500 metų sukaktį.
Tiek metų jie jau tarnauja popiežiui
ir Katalikų Bažnyčiai. Apie tai buvo
plačiau rašyta Kolumbo vyčių leidžjamo žurnalo „Columbia" gegužės
mėnesio numeryje. Ten pateikta in
formacija panaudota ir šiam raši
niui. Dalis istorinių faktų paimta iš
„Lietuvių enciklopedijos" XXX tomo.

Vatikano sargyba yra vadinama
šveicarų gvardija. Ji plačiai žinoma
savo ceremonialinėmis viduramžių
ietimis, spalvingomis renesanso
laikų uniformomis. Manoma, kad jų
aprangą yra sukūręs Michelangelo.
Nenuostabu, kad turistai labai
mėgsta juos fotografuoti. Ši kariuo
menė atliko ir vis dar atlieka svarbų
vaidmenį Vatikano gyvenime. Svar
biausias jos uždavinys yra apsaugoti
popiežiaus gyvybę.
1506 m. sausio 21 d. į Vatikaną
atvyko 150 savanorių karių dalinys
iš Šveicarijos. Jie buvo pakviesti
popiežiaus Juliaus II. Jis buvo
pasižymėjęs savo pastangomis ap
saugoti Katalikų Bažnyčiai priklau
sančias žemes. Tuo tarpu šveicarų

Darbo l a i k a s *
* S. 8 am - 9 pm
Pr Uždaryta
A.- K. 7 am - 9 ,
pertrauka 3 pm -4
P 7 am 10 p m
pertrauka 3 pm - 4 p
Š. 8 am - 10 p m

kariai buvo žinomi savo narsumu. šviečiama 500 metų gvardijos istori
Savo ištikimybę popiežiui šveicarų ja ir jos gyvenimas. Paroda bus ati
gvardija parodė 1527 m. gegužės 6 d. daryta iki liepos mėnesio pabaigos.
Romoje vykusiame mūšyje. Tą dieną
Prisimenant šveicarų kariuo
147 šveicarai žuvo begindami Mediči menės dalinio pirmąjį žygį į Romą,
kilmės popiežių Klemensą VII nuo balandžio 7 d. grupė buvusių gvar
imperatoriaus Karolio V. Šveicarų diečių pradėjo mėnesį trunkančią
kariai išgelbėjo popiežių, išvesdami kelionę tais pačiais keliais kaip ir jų
jį slaptais tuneliais į Sant'Angelo pirmtakai prieš 500 metų. Jų kelionė
tvirtovę. 42 gyvi likę kariai liko su pasibaigė gegužės 6 d. šv. Mišiomis
popiežiumi kaip jo asmeniniai sar Šv. Petro aikštėje. J a s atnašavo
gai. Jie pradėjo vilkėti rūbus, kurių popiežius Benediktas XVI. Tai diena,
spalvos buvo Mediči šeimos spalvos kuomet kasmet šios gvardijos nau
— raudona, geltona ir mėlyna. Taip jokai prisiekia ištikimybę popiežiui
prasidėjo šveicarų gvardijos spalvin ir yra priimami į mažiausią ka
ga tradicija.
riuomenės vienetą pasaulyje.
Patekti į šią rinktinę kareivių
Šimtmečiams bėgant Šventojo
sosto politinė jėga ir prestižas ma grupę — privalumas. Pirmiausia
žėjo. Iš turėtų teritorijų beliko tik kandidatas turi būti Šveicarijos pi
108 akrų Vatikano miestas — ne lietis ir katalikas, 19-30 metų am
priklausoma valstybė. Šiais laikais žiaus. Kasmet iš šimto kandidatų
popiežiui nebėra rimtų pavojų, as atrenkami 35 naujokai. Kiekvienas
meninių intrigų ar karinių užpuo- naujokas turi gauti pagrindinį karinį
apmokymą Šveicarijos kariuomenė
je. Po to dar turi papildomą, specia
lizuotą apmokymą Romoje. Kandi
datai turi būti bent 5 pėdų 7 colių
ūgio ir turi turėti profesinį laipsnį
arba būti baigę gimnaziją. Komen
danto Elmar Mader teigimu, yra pri
valu gvardijoje turėti praktikuo
jančius katalikus, o ne tik katalikus
„ant popieriaus". „Mus išskiria mūsų
tikėjimas. Mes esame asmeniniai
popiežiaus sargai. Tai svarbu, nes jis
yra valstybės galva, bet tuo pačiu
mes tarnaujam Kristaus vikarui", —
teigė viršila Marcei Richard.
Vienas iš 110 gvardijos narių yra
limų. Šveicarų gvardijos rolė liko kunigas, kuris rūpinasi savo kolegų
daugiau ceremonialinė. Bent taip dvasiniais reikalais ir kasdien auko
atrodo eiliniam turistui. Tačiau gali ja šv. Mišias. Neretai atsitinka, kad
mi teroristų užpuolimai ir atentatai jaunuolis bebūdamas gvardijoje,
lieka šios gvardijos rūpesčių centre. pajunta pašaukimą stoti į kunigus.
Neuniformuoti gvardiečiai visur Pernai tokie atvejai buvo du, o šįmet
šniukštinėja, viskuo domisi ir yra vienas.
viskam pasiruošę.
Vatikano gvardija gyvena Va
Šveicarų gvardijos 500 metų tikane esančiuose barakuose. Jų val
sukaktis yra švenčiama šešerius gyklą aptarnauja vienuolės. Dvi
mėnesius. Sausio 22 d. Vatikano dešimt pirmojo amžiaus gvardija
sekretorius
kardinolas
Angelo turi 21-mojo amžiaus malonumus —
Sodano laikė iškilmingas šv. Mišias internetą ir video žaidimus. Dau
Sikstinos koplyčioje, kur dalyvavo guma sargų yra nevedę, bet yra bu
110 gvardijos narių ir jų šeimos. tai vedusiems ir jų šeimoms. Jie visi
Savo pamoksle kardinolas iškėlė kartu valgo ir švenčia šventes, daly
gvardijos pasiekimus ginant Baž vauja laisvalaikio užsiėmimuose —
nyčios laisvę. Kovo 29 d. Vatikane orkestre, chore, sportuoja. Jie dažnai
buvo atidaryta paroda, kurioje nu lošia futbolą prieš kitas Vatikano

komandas ir popiežiškų universitetų
studentus.
Sargybos pareigos yra įvairios.
Ji kontroliuoja visus penkis įėjimus į
Vatikano miestą, įskaitant Bronzi
nes duris ir Šv. Onos vartus. Sargy
ba nuolat stebi popiežiaus gyve
namąjį butą ir turi modernią elek
troninę stebėjimo ir sekimo sistemą.
Sargyba taip pat yra atsakinga už
naujojo popiežiaus rinkimų susirin
kimų saugumą. Aišku, daugumai
turistų sargyba yra spalvingas
objektas fotografijoms, o pasime
tusiems Vatikane — gyvas kelrodis į
norimą vietą.

Naujokų susidomėjimas tarnyba
popiežiaus sargyboje padidėjo su
popiežiaus Jono Pauliaus II mirtimi
ir naujo popiežiaus Benedikto XVI
išrinkimu. Jauni šveicarai laiko pri
vilegija tarnauti popiežiui, Katalikų
Bažnyčiai ir atstovauti Vatikanui
bei gausiems jo lankytojams. Ne
paisant pokyčių pasaulyje, ši isto
rinė gvardija išlaiko savo garbingas
tradicijas ir su viltimi žengia į
ateinančius 500 metų.
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PARODA NEWBERRY BIBLIOTEKOJE
SIEKIAMA ATVERTI PASLĖPTUS LOBIUS
MONIKA BONCKUTE
Sakoma, kad Čikagoje e s a m a
dviejų tipų žmonių: tų, kurie negali
gyventi be Nevvberry bibliotekos ir
tų, kurie joje dar neapsilankė. Si itin
senus (bent jau Amerikos mastais)
leidinius sauganti privati biblioteka
kasdien į savo skaityklas pritraukia
ne tik senovinius leidinius ar r e t u s
rankraščius studijuojančius mok
slininkus bei aukštųjų mokyklų stu
dentus, bet ir galybę žmonių, ku
riems senų knygų skaitymas ar rau
simasis po praeitimi kvepiančius pa
geltusius žemėlapius yra malonus
laiko praleidimas.
Newberry yra viena iš pavyzdi
nių privačių institucijų, kurios sėk
mingai dirba viešajame sektoriuje ir
yra atviros bet kam, ką domina seni
rankraščiai ar knygos. Įėjimas į biblio
teką - nemokamas, reikia tik užsi
registruoti ir gauti lankytojo kortelę.
Gegužės 17 d. bibliotekoje ati
daryta dailininkės, ne pelno sie
kiančios menininkų organizacijos
Marwen prezidentės Antonia Contro
paroda, pavadinta ,,Closed a n d
Open" kaip tik ir yra skirta at
skleisti plačiajai publikai tai, kas
paslėpta ar nepastebėta ir paskatin
ti visus bent pamėginti prisiliesti
prie bibliotekoje saugomų lobių.
Sis projektas prasidėjo ne Nevv
berry bibliotekoje. Prieš keletą metų
dailininkė sukūrė keletą darbų,
kuriuos įkvėpė 1911 m. išleista

Encyclopedia Britannica. Atsitikti
nai vieną dieną vartydama namuose
turėtą senos enciklopedijos tomą A.
Contro prisiminė, kiek daug vaikys
tėje išmoko iš šios neva pasenusios
enciklopedijos, kaip ją, vos kelerių
metų mergaitę, žavėdavo keisti en
ciklopedijoje vartojami žodžiai bei
k a u s t y t e prikaustydavo vaizdingi
bei subtilūs paveikslėliai.
Įkvėpta šių prisiminimų meni
ninkė sukūrė nedidelį ciklą A-ZYM dvidešimt septynių piešinių a n t
popieriaus ciklą, k u r kiekvienas pie
šinys perteikė vis kitą enciklopedijo
je aptariamą temą.
Vieną dieną lankydamasi Nevv
berry bibliotekoje dailininkė nus
prendė, kad panašių darbų ciklas
būtų puiki vieta ekspozicijai. Para
šiusi laišką bibliotekos parodų koor
dinatoriams, ji netruko gauti tei
giamą atsakymą. Tuomet prasidėjo
tikrasis kūrybinis procesas, kurio
metu gimė tai, kas nuo šios savaitės
ir eksponuojama bibliotekoje a n t
milžiniško ilgo stalo.
Minėtuosius A-ZYM ciklo dar
b u s menininkė papildė daugeliu
kitų, į kuriuos ji įtraukė temas bei
įvaizdžius, „pasiskolintus" iš biblio
tekos fonduose rastų retų leidinių,
t a r p jų - ir garsiosios Denis Diderot
,,Encyclopedie".
Parodoje „Closed and Open" taip
pat eksponuojama ir A. Contro
instaliacija, pavadinta L'Odor del
Bose. Prieš keletą metų dailininkė

wr-

Nevvberry biblioteka Čikagos miesto centre.

lankėsi Italijoje prie Como ežero
įsikūrusiame studijų centre. Vėliau
Nevvberry bibliotekoje ji susirado
seną enciklopediją, išleistą Lom
bardijos regione, kurioje sudėtos
italų liaudies dainos bei Como ežero
pakrantėse gyvenančių paukščių
aprašymai.
Lankydamasi minėtame studijų
centre, ji ne tik nupiešė nemažai
piešinių, bet ir įrašė paukščių čiul
besį, vėjo šiurenamų augalų sklei
džiamus garsus. Viešnagės Italijoje
metu A. Contro taip pat paėmė inter
viu iš Como studijų centro pri
žiūrėtojo, kuris kalbėjo vietiniu
dialektu, nedaug pasikeitusiu nuo

Lombardijos enciklopedijos išleidimo
laikų. Tad parodos „Closed and
Open" lankytojai galės ne tik ap
žiūrėti dailininkės Italijoje nupieš
tus darbus, bet ir pasiklausyti Lom
bardijos paukščių čiulbesio, prižiū
rėtojo balso bei pasklaidyti Lombar
dijos enciklopedijos lapus.
Dailininkės teigimu, svarbiau
sias šios parodos tikslas - supažin
dinti, ypač „atsitiktinius" bib
liotekos skaitytojus, su čia saugo
mais kultūros lobiais bei meno kalba
perteikti žinią, kad tai, kas iš tiesų
vertinga, niekada nepasensta, ne
bent t a m prireikia naujos inter
pretacijos.

LIETUVOS PEDAGOGAI APIE APPLE
„Manome, kad APPLE (Ameri saugos veiksnius, stengėmės supras
kos pedagogai Lietuvos švietimui) ti ir atrasti priežastis, kodėl pana
kursai per 15 metų Lietuvoje pakeitė š a u s amžiaus, panašiose šeimose
mokytojų mąstymą bei požiūrį į dar vienos klasės mokiniai skirtingai
bą ir save. APPLE kursai suteikia elgiasi susidūrę su įvairiomis proble
galimybę Lietuvos pedagogams ben momis. Aiškinomės šeimų panašu
drauti, dalintis patirtimi. Nauji po m u s ir skirtumus, mokėmės braižyti
žiūriai, idėjos, žinios ir asmeninė ini ekožemėlapį. Atlikdami užduotis net
ciatyva padeda siekti gerų darbo apie save, sužinojome netikėtų da
rezultatų". Taip pernai lankytus va lykų. Nepaisant didelės dėstomos
saros kursus įvertino informacinių medžiagos apimties, mūsų lektoriai
technologijų mokytojai.
nuoširdžiai, geranoriškai ir linksmai
Vadybos, t.y. Lietuvos mokyklo bendravo. Patiko tai, kad teorija
se dirbančiųjų administracijos darbą buvo nuolatos siejama su praktiniais
grupės vardu, Violeta Povilionienė pavyzdžiais".
rašo: „Šiuolaikinė ugdymo filosofija
Matematikų grupė ne tik mo
siūlo naują požiūrį į ugdymo procesą. kėsi, dalinosi patirtimi ir rašė pro
Besikeičiančioje situacijoje kinta va jektus, bet kartu dainavo ir žaidė.
dovo ir mokytojo vaidmuo mokykloje. „Jei norime, kad mokiniams pamo
Kaip bendrauti su mokiniu, mokyto kos būtų įdomesnės, turtingesnės ir
ju, tėvais? Kaip įtikinti bendruo ugdytų smalsumą, reikia kūrybingų
menės narį siekti bendrų tikslų, mokytojų, kiekvieną dieną atsinedarnos? Kursų dalyvius žavėjo lek šančių kažką naujo ir įdomaus".
torių profesionalumas, aktyvus ben
Mokytojai džiaugėsi pasiūly
dravimas, pozityvi energija. Ypač tomis idėjomis, svajojo, kaip rudenį
naudingi buvo lektorių p a t a r i  su savo moksleiviais žais kursuose
mai, padėsiantys mokymo aplinkoje išmoktus žaidimus, sudarinės kry
spręsti įvairias problemas ir konflik žiažodžius, spręs lygtis svarstyklių
tines situacijas".
pagalba ar mokysis geometrijos pie
Socialinio darbo grupę nustebino šiant.
APPLE lektorių pasiruošimas dar
Specialaus ugdymo grupė dirbo
bui. Grupė iš karto buvo supažindin vaikų su negalia stovykloje Giruliuo
ta su darbu visai savaitei, kiekvie se. Štai kaip apie kursus atsiliepia
nas dalyvis buvo aprūpintas aplanku mokytoja Birutė Antukevičienė:
su temos planu ir dėstomąja medžia „Šiuose kursuose dalyvauju pirmą
ga. „Dauguma mūsų pedagogų, — kartą. Nuostabu! APPLE — tai
pastebi kursų lankytoja Masimienė, draugai ir naujos bei įdomios žinios,
— turi sunkumų bendraujant su puikūs profesionalai lektoriai, nauji
mokinių tėvais, todėl atidžiai gili- sutikti draugai! Mūsų pedagogai
nomės į šeimos problemas. Norint ištroškę naujų žinių. Dauguma rodo
sėkmingai dirbti mokykloje, neuž iniciatyvą, ieško informacijos kny
tenka vien būti geru to dalyko dėsty gose, internete, klausia specialistų,
toju, bet reikia įvairiais aspektais tačiau kai žinios yra gaunamos
pažinti ir mokinį. Dėstytojų padeda tiesiogiai, jos daug geriau priimamos
mi, gilinomės į šeimų rizikos ir ap ir suprantamos, nes yra abipusis

ryšys". Kita kursų dalyvė atsiliepia: 2006 mokslinis praktinis semina
„Labai džiaugiuosi, kad turėjau ga ras-konferencija „Specialioji peda
limybę dalyvauti APPLE programo goginė pagalba: nuo politikos iki
je, apie kurią jau seniai girdėjau šil praktikos". Konferencijoje dr. K.
čiausius atsiliepimus. Išmokau ver Janovvitz skaitė paskaitą: „Tech
tinti atvirumą, dirbti grupėje, su nologijų naudojimas bendraujant su
pratau, kaip svarbu vaikui jausti nekalbančiais vaikais".
šalia savęs tvirtą petį, būti įvertin
Šią vasarą jau 16-tą kartą
tam, pastebėtam. Sužinojau, kad ne APPLE vasaros kursuose (jie pra
tik Lietuvoje daug problemų, jog ir sideda liepos 3 d.) vėl bus dirbama
Amerikos kolegos sprendžia tuos įvairiose Lietuvos pedagogų grupėse:
pačius klausimus ir turi didelę pa priešmokyklinio, pradinio, specia
tirtį. Gavome labai daug vertingų laus ugdymo, informacinių techno
pasiūlymų. Nuoširdžiai dėkoju už fi logijų, integruoto istorijos bei gimto
nansinę paramą. Jūsų misija nuos sios kalbos mokymo, administravi
tabi. Jūs sėjate sėklas, auginate ste mo. Kursų paklausa lig šiol nemažė
buklingus obuolių sodus, kurių vai ja. Kritinio mąstymo ugdymas, ver
siai pakeis pasaulį".
tybinis ugdymas, pilietiškumo ir tau
Nors APPLE veikla visiems geri tiškumo ugdymas visuomet yra pa
ausiai pažįstama iš organizuojamų brėžiamas, nes yra svarbus ne tik
vasaros kursų Lietuvos pedagogams, Lietuvos mokytojui, bet ir pačiai
tačiau ji tęsiasi visus metus. Žiemos Lietuvai.
mėnesiais daug laiko Lietuvoje pra
Istorijos ir gimtosios kalbos gru
leidžia Amanda ir Algirdas Mulio- pės praeitos vasaros kursų dalyvė
liai, jie veda kompiuterinio raštingu Rita Pauliukaitienė rašo: „Didelį
mo kursus. APPLE draugija kartu įspūdį mums, Lietuvos mokytojams,
su Švietimo ir mokslo ministerija daro ne tik amerikiečių lektorių ma
kasmet ruošia specialias internacio lonus bendravimas, bet ir mokėjimas
nalines konferencijas Kaune.
suburti žmones bendram darbui,
Draugijos direktorius, Temple optimistinis požiūris į gyvenimą,
universiteto profesorius dr. Kari ieškojimas, kaip spręsti problemas.
Janovitz, 2006 metų balandžio mėn. Aišku, ir pagarba tiek savo, tiek
pradžioje lankėsi Lietuvoje Švietimo kitiems pasaulio kraštams. Vilniuje
ir mokslo ministerijoje ir American prie Pedagogų profesinės raidos cen
Cultural Center, kuris yra Vilniuje. tro j a u auga 15 obelaičių — APPLE
Balandžio 6 d. jis dalyvavo konferen vasarų simbolių, o tūkstančiai Lie
cijoje „Kauno apskrities specialiųjų tuvos mokytojų yra dėkingi šios pro
pedagogų ir tėvų draugija: Iš kur gramos sumanytojams, organizato
ateini, kur eini ir kaip eini...". Šios riams, lektoriams bei rėmėjams už
specialiųjų mokytojų ir tėvų draugi galimybę tobulintis, pasijusti vienin
jos įkūrėjas bei ilgametis pirminin gos žemės ateities kūrėjais. Ačiū
kas a.a. doc. dr. Algirdas Grigonis APPLE!"
daug metų artimai bendradarbiavo
APPLE adresas: P.O. Box 617,
su dr. K Janowitz. Balandžio 7 d. Durham, CT 06422.
Kaune vyko tarptautinis APPLE —
Ritonė R u d a i t i e n ė
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Drake
Did
ItAgain!
f l f

0*W

EquM Hou«ng Oivonmry

•Profesionalus
asmeninis
patarnavimas.
Patirtis mieste ir
priemiesčiuose.
Nemokamas
nekilnojamojo
turto įkainavimas.
Prieš parduodant
ar perkant,
kreipkitės į
Drake Realtor

5 S.Prospect. Clarendon
Hills. Illinois 60514

Office
630-326-2800
Mobile
630-746-7593
630-326-7010

"EŽ-- ~

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja
įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose.

RIMAS
STANKUS
•
•
•
•
•

Audrius Mikulis

^ ' r s t L a n d m a r k Realty

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

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

Accent
Homefinders
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9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
P a g e r 312-707-6120
Res. 708-423-0443

GREIT PARDUODA

•»*.

Tel.: 630-205-9262
E-mail: amikulis@usa.com
[vairus nekilnojamas turtas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė

gr

* Pardavimas
* Surandame
optimaliausią finansavimą

SIŪLO I Š N U O M O T I

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBES DRAUDIMAS

t . -

Mindaugas
651-343-0286 Cell
mindaugas.m.bubliauskas@wellsfargo.com
to^/vyw.wfhm.com/weststpaulbrarKhtn^.:^.;.;.:.x.;.

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
F R A N K ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St.,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654;773-581-8654

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
• 50 Down
• Statybų finansavimas
• Komercinių statybų finansavimas
P

.. _ _ _ _ —_ _ _ _ _ _ _ . . _

SIŪLO D A R B Ą
IN-HOME CARE FOR ELDERLY.
Come-go, live-in. Good pay. Mušt
speak English, have vvork permit.
drivers license and car.
Call Comfort keepers
847-215-8103

Automobilio, namų,
gyvybės ir sveikatos draudimai
Select agentė Barbara Murray
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai
5 7 1 0 W . 9 5 St., O a k L a w n , I L
708-423-5900

N A M Ų R E M O N T O IR
STATYBINĖS PASLAUGOS

Šildymas
Šaldymas

PARDUODA
SIŪLOME DARBUS!

Tvarkingiems asmenims
išnuomojamas vieno miegamojo
butas Kedzie Ave. ir 66 str. rajone
Tel. 773-671-9919

Parduodamas „Condominium"
Pasaulio lietuvių centre,
2 miegamieji, 2 tualetai,
kampinis. Kaina $179,000
Tel.
312-876-9687

Parduodame namą
ant Menominee upės kranto,
M a r i n e t t e , Wisconsin.
Namas 3000 sq. f t , statytas prieš 9 metus
ant 1.4 akrų žemės. Graži7 rami vieta,
primins Lietuvą. Nuo Green Bay 50 mylių
Į šiaurę, maždaug 270 myliu nuo Čikagos.

Puiki vieta šeimynai,
pensininkams ar
investitoriams. $390.000.

Kreipkitės w w w . f s b o . c o m / H s t / 7 6 7 6 7
arba skambinkit 71 S.732.97PS. Agentai kviečiami.

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
Prie statybų reikalingas
vyras,
gyvenantis Čikagos
pietiniuose
rajonuose, turintis
automobilį
ir
vairuojantis.

Tel. 312-805-4851, Aušra

6566 S. Kedzie Chicago, IL 60829
Prekyba, hstafavimas, aptarnavimas
— Licensed — Bonded— Insured
24
vai. per para

7 dienos
per savaitę

STASYS

Vairuotojai privalo turėti galiojančius
IUinojaus vairuotojo pažymėjimus.

a r b a ei. p a š t u : o n a p r @ y a h o o . c o m

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
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

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

Nauja paslauga -r- a t r i b u t i k o s nuoma pokyliams
•
•
•
•
•

Gėlės visoms progoms, gėlės j Lietuva
Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės
Vestuvinės ir proginės kompozicijos
Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės
Bažnyčių ir pokylių salių dekoravimas

1120 S. State St., Lemont, IL, t e l . 630-257-0339
8015 W. 7 9 St., Justke, IL, t e l . 708-594^6604
Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje.

www.alwayswithflowers.com

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Pirkdami pas mus, daug
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų
patogiu „lay-away" planu.
Atliekame visus foto 1
aboratorijos darbus.
Darbo vai.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; šeštadieniais nuo
8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uždaryta.
Antradieniais ir trečiadieniais
susikalbėsite lietuviškai.

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

Always WIth Flowers
•
•
•
•
•

CONSTRUCTION

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

Tel. 8 4 7 - 6 7 3 - 3 3 0 9

Suteikiama privati psichoterapinė
pagalba Niujorke. Konsultuoju
depresijos, imigraciios^eimos,
karjeros ir kitais klausimais.
Teiraukitės tel. 1-917-517-9296

773-778-4007
773-531 1833

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

perkraustytojai, dirbti Skokie
perkraustymo kompanijoje.

ĮVAIRUS

FREt
ESTIMATE

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

Skubiai reikalingi vairuotojai

—Wvvw.autotradeusa.com

m

STATE FARM INSURANCE

1 st Choice Real Propertys

* Pirkimas

D R A U D I M O PASLAUGOS

PASKOLOS

NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W . Archer Ave., Chicago, IL 6 0 6 3 8
Tel. 7 7 3 - 5 8 1 - 8 5 0 0
Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai ir įvairus tortai
Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje
Aplankykite mūsų svetaine — www.racinebakery.com

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre
350 N. Clark,
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt.
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.

DRAUGAS, 2006 m. gegužės 27 d., šeštadienis

KAIP KNYGA

GYVENIMAS
Zigmas Grybinas. „Tarp vilties
ir išsipildymo". (Kario-mokytojo
nuotykiai). Išleido Nepriklausomų
jų rašytojų sąjunga. Kaunas, 2005
m. Redagavo R ū t a Gadeckienė;
knyga iliustruota autoriaus bei jo
artimųjų nuotraukomis, išleista tik
400 egz. tiražu, minkštais viršeliais,
360 psl.

Knygą galbūt geriausiai apibū
dina jos pabaigoje įrašyta santrauka:
„Knyga yra apie garbingą mokytojų
šeimą, kurios du broliai išėjo savano
riais ginti tėvynės, patyrę nacių
prievartą, išvaikščiojo Rytų fronto
kelius. Po sužeidimo autorius išgy
veno skaudžias netektis, tačiau vėl
grįžo mokytojo tarnybon lietuvių
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pabėgėlių mokyklose (Vokietijoje),
organizavo skautus, tęsė pedago
gines studijas JAV, lietuvių ben
druomenėje skiepijo meilę Lietuvai,
lietuvių kalbai ir tautos tradicijoms.
Autoriaus brolis Aleksandras, grįžęs
iš karo Lietuvon, tapo partizanų
Tauro apygardos vadu Faustu ir
žuvo, kovodamas Lietuvoje".
Tai, sakytume, daugelio mūsų
tautiečių, karo siaubo ir bolševikų
okupacijos išvytų iš tėvynės (ar pasi
likusių joje), istorija. O ta istorija —
retai šviesiomis raidėmis parašyta,
dažniausiai ji persunkta netektimi,
liūdesiu, skaudžiais išgyvenimais.
Žmogus yra vienas gajausių Vieš
paties tvarinių —jis gali daug vargo,
kančių pakelti, neprarasdamas vil
ties, kad kada nors gyvenimo vaga
išsilygins ir bus galima ramiau,
patogiau gyventi, bet jis gali pulti ir
į pačias giliausias nusivylimo
gelmes. Knygos autoriui tikrai teko
pakelti daug nesėkmių ir vargo, bet
jo prisiminimuose nėra vietos ne
vilčiai.
Saugesnio gyvenimo, antrajai
bolševikų okupacijai artėjant, auto
rius ieškojo Vakaruose. Kaip ir
daugelis tautiečių, karo metu jis
buvo priverstas pasitraukti iš tė
vynės į Vokietiją, o pirmuosius po
kario metus praleido išvietintųjų
asmenų stovyklose. Vėliau, atsira
dus sąlygoms emigruoti, ramesnį
gyvenimą rado Amerikoje. Šiuo me
tu jis gyvena East St. Louis mieste,
dar vis veiklus Lietuvių Bendruo
menėje, dažnai ir į „Draugą" para
šantis žinučių bei platesnių repor

tažų iš vietinės lietuvių veiklos. O
kad jis „labai raštingas", galime
spręsti iš šios knygos, kurioje net
patys skaudžiausi prisiminimai taip
sklandžiai surikiuojami, s m u l k i ų
raidžių primargintuose puslapiuo
se, kad skaityti lengva, kad tie pus
lapiai t a r y t u m s a v a i m e „verčia
si".
Po didžiosios „antros bangos"
lietuvių potvynio į užjūrius, pasibai
gus II pasauliniam karui, į Ameriką
atvyko nemažai m ū s ų rašytojų.
Vieni šį vardą nusipelnė d a r gyven
dami tėvynėje, kiti l i t e r a t ū r i n i u s
bandymus pradėjo toli už jos ribų.
Kadangi visus skaudžiai buvo pa
lietęs karo metų siaubas, pabėgėlio
dalia ir tėvynės netektis, daugelis
rado paguodą rašydami atsimini
mus, tarsi į knygos puslapius iš savo
sielos p e r k r a u d a m a s visus s k a u 
džius išgyvenimus ir patirtis. Tą
patį galima pasakyti ir apie Zigmo
Grybino knygą „Tarp vilties ir išsi
pildymo".
Autorius pasakoja s k l a n d ž i a i ,
paprastai, neieškodamas ypatingų
epitetų ar dirbtinių „sakinio išrai
tymų". Pvz.: „Kulniavimas pėsčio
mis jau buvo nusibodęs, tai su pa
kilusia nuotaika, vos nedainuodami,
skubame plačiu plentu n u r o d y t a
kryptimi. Vis dažniau pro m u s pra
lekia karinės mašinos, sunkveži
miai. Štai toli slėnyje ir pats Liublintz net su kelių bažnyčių bokštais.
Seniai jau buvome bematę didesnį
miestą. Apie miestą daugybė gele
žinkelio bėgių. Artėjame, bet vis
lėtai, vis per lėtai atrodo. Tarytum

t r a u k i a kas, t a r y t u m mūsų ten kas
lauktų. Štai j a u ir miestas beveik
r a n k a pasiekiamas. Va, ten, tuos
bėgius perėję, j a u būsime mieste.
Kažkaip j a u t ė m e , kad, jei mieste, tai
t a r p žmonių, tai j a u ne vieni, tai j a u
apsiginti pajėgsime. Tik staiga virš
m ū s ų galvų — grupė naikintuvų su
raudonomis žvaigždėmis ant šonų,
lyg ugnies juosta praplieskė ir krito
a n t geležinkelio, o iš sparnų ugnim
spjaudė. Atsigrįžę į plentą, ėmė ir jį
'krikštyti'. Kritome į griovius aukš
tielninki ir, pagal paskutinį fiurerio
įsakymą, pliekėme iš savo 'strelbų'
į ne t a i p a u k š t a i skrendančius
'paukščius'. Gal k a r t a i s ir pasitaiko
a k l a i vištai grūdas..." (97 psl.)
„Stengėmės būti glaudžiai n u n e r t a
š e i m a . K u r t i k t a i ėjome, visados
k a r t u . Ką t i k t a i dirbome, visada
s t e n g ė m ė s , kad kiekvienas pagal
išgales galėtų reikštis. Kartu džiau
gėmės pasiekimais, kartu kentėme
nesėkmes, k a r t u keliavome, stovyk
lavome, atostogavome, lankėme kon
certus, dalyvavome eisenose, demon
stracijose, ypač antikomunistinėse"
(254 psl.). „Blaškydamasis po vėjo
pustomą pūgą, gailiai apraudojau
savo netektį. Mamytei ir tėveliui
m i r u s , j a u nė mintimis pas juos
nebenulėksiu, nes ten, kur jie dabar
gyvena, gyvųjų mintys neprasiskver
bia..." (291 psl.)
Gaila, n e t e k o girdėti, kad ši
knyga būtų platinama Amerikoje, o
ją, be abejo, daugelis mielai pa
skaitytų.
D.B.

Ar jau užsisakėte
bilietus?
sekmadienį, liepos 2d. 2 v.p.p.
UIC PavHioo

O Dainų šventė

$22-32 suaugusiems
$12-22 vaikams iki 12 m.

DAINŲ
ŠVENTĖ

O
Susipažinimo vakaronė
w
^

p a d i e n į , liepos l d . 8 v.v.
Park West, Chicago

O Pokylis

sekmadienį, liepos 2d. 7 v.v.
Sheraton Chicago Hotel

M . ;.-"<•

J "",,>•

Dainų šventės bilietai
TicketMaster telefonu:
JAV 800-277-1700
Kanadoje 416-870-8000

Bilietus į susipažinimo vakaronę
ir pokylį galite įsigyti atsiuntė šią
užpildytą anketą:

kaina

renginys

kiekis

suma

Susipažinimo vakarone
ir $ok«t šeštad enį iepos ld., 8 v.v. - ParV West
Pastaba: 17 m. ir jaunesni bus (leidžiami t * su tėvų dr globėjų priežiūra
suaugusiems
valstija/provincija

pašto kodas

Pokylis - vakanene ir šokiai
sekmadieny liepos 2d. 7 v.v.
Sneraton Chicago Hote! and

jaunimui (tki 20 m.)

To*ers
vaikams (iki 12 m.)

ČIKAGA • 2006

Pastaba: asmenys, užsisakę bilietus viena anketa bus sodinanr pne vieno
stalo (pne stalo 10 asmenų)
-pašto adresas
viso (čekius prašome rašyti "Uhuanian Song Festivaf")
JžptkJytą anketą ir čeki prašome austi: Utnuanian Song Festival - Tickets, 14911 West 127tr» Street, Lemont, I I 60439, USA

www.dainusvente.org/bilietai
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Paskutinis skambutis lituanistinėje mokykloje
Šiemet Čikagos lituanistinę mo
kyklą baigė 11 abiturientų. Neleng
va mokiniams buvo kas šeštadienį
keltis ir važiuoti į mokyklą, kai j ų
draugai amerikiečiai saldžiai miego
davo. Tačiau abiturientų teigimu,
lituanistinėje mokykloje jie įsigijo
draugų, suprato, kaip svarbu žinoti
savo šalies istoriją, neužmiršti lietu
vių kalbos. Keletas iš jų pasisiūlė
kitais mokslo metais- padirbėti li
tuanistinėje mokykloje. Tai rodo,
kad mokiniai nenori n u t r a u k t i ryšių
su lietuvybe. Palinkėkime visiems
baigusiems gero vėjo jų tolimesni
ame gyvenimo kelyje.
Laima Apanavičienė

Austėja Kaveckaitė
Mokyklą lankiau k e t v e r i u s
metus. Man labiausiai patiko lite
ratūros pamokos, nes buvo įdomu
mokytis apie lietuvių rašytojus,
susipažinti su jų kūriniais.

Ginvilė Stonkutė
Lituanistinė mokykla padeda
išlaikyti lietuvių kalbą. Jei dirb
čiau lituanistinėje mokykloje,
uždrausčiau mokiniams net per
traukų metu kalbėti angliškai.

Audra Miliūnaitė
Šia mokyklą lankiau 11 me
tų, nuo 5 metukų. Išmokau lietu
viškai rašyti, skaityti, kalbėti.
Esu dėkinga tėveliams, kad liep
davo į mokyklą eiti net tada, kai
aš verkdavau ir nenorėdavau.

Vita Loginaitė
Žinios, įgytos lituanistinėje
mokykloje, padėjo tobuliau kalbėtilietuviškai, bendrauti su žmo
nėmis. Mano vaikai būtinai lan
kys lituanistinę mokyklą.

Š a r ū n e Steckytė
Aš atvažiavau į Ameriką
prieš trejus metus. Noriu daly
vauti lietuviškuose renginiuose,
lietuviškoje veikloje.

Arūnė Ribikauskaitė
Man lituanistinė mokykla
svarbi tuo, jog palaiko lietuvybę
ir vienija daug lietuvių. Žinios,
įgytos mokykloje, padėjo geriau
išmokti lietuvių kalbą.

Tadas Einikis
Aš mokyklą lankiau nuo 3 kla
sės. Man brangi Lietuva, nes tai ša
lis, kurioje aš gimiau. Su Lietuva
palaikysiu ryšius, ir mano vaikai
lankys lituanistinę mokyklą.

ALTas PASISAKO UZ BEVIZĮ REŽIMĄ
Visuomenė kviečiama kreiptis į VVashington, DC

Agnė Maskoliūnaitė
Man lituanistinė m o k y k l a
yra labai svarbi, kadangi čia vie
nintelė vieta, kurioje pamirštu,
kad aš esu Amerikoje.

J u s t a s Ramonas
Įgytos lituanistinėje mokyk
loje žinios padėjo suprasti, kokia
graži lietuvių kalba, kokia sena
Lietuvos istorija.

Monika J u k n a i t ė
Lituanistine mokykla tai ne
f
\k pamokos, tai susitikimas ir
bendravimas su draugais

G i n t a r ė Viršinskaitė
Noročiau dalyvauti Amen
kos Lietuvių Bendruomenes veik
loje, o taip palaikyti ryšius su Lie
tuvoje gyvenančiais draugais.

Dvidešimt dviem Europos valstybėms yra suteikta bevizė teisė
keliauti į JAV. Tik Lietuvai ir kitoms šešioms Rytų Europos valsty
bėms ši teisė neduota. Pastaruoju metu JAV Kongrese pradėta svars
tyti, kad ši neteisinga padėtis, ryšium su siūlomu nauju imigracijos
įstatymu, būtų atitaisyta.
Šių metų gegužės 17 d. JAV Senate buvo pasiūlyta pataisa pra
plėsti bevizį režimą. Tačiau tas pakeitimas galiotų tik Lenkijai, bet ne
kitoms šešioms Rytų Europos šalims.
Amerikos Lietuvių tarybos (ALTo) pirm. Saulius Kuprys pa
reiškė, kad dabar svarstoma senatorių Mikulskį ir Santorum pataisa
turėtų būti taikoma Lietuvai ir kitoms Pabaltijo šalims. Visi šie kraš
tai yra NATO ir Europos Sąjungos nariai ir savo karius siunčia į Iraką
bei Afganistaną kovoti už JAV interesus. Dabartinė politika yra dis
kriminacinė ir nesiderina su tų kraštų savanorišku dalyvavimu tose
operacijose. S. Kuprys pabrėžė, kad Lenkijos įtraukimas yra žingsnis
gera linkme, tačiau jis nėra pakankamas ir be logikos išskiria kitus
Rytų Europos kraštus, įskaitant Lietuvą. Kadangi dabar yra spren
džiamas šis klausimas, svarbu lietuviams pasisakyti, kad bevizis reži
mas turėtų būti taikomas Lietuvai, Latvijai, Estijai, Vengrijai, Slova
kijai ir Čekijai. Pagrindiniai senatoriai, kurie dalyvaus šiame procese
yra: Cornyn, Grassley, Kyl, DeWine, Sessions, Brownback, Coburn,
Kennedy, Biden, Feinstein, Feingold, Schumer ir Durbin. Norintys
daugiau informacijos, turėtų kreiptis į šį tinklalapį:
http://jbanc.org/baltics.html
Siūloma skambinti į Kongreso rūmus tel. 202-224-3121. Paskam
binus paprašykite, kad būtumėte sujungti su savo senatoriaus ar
Kongreso nario įstaiga. Sujungus pasakyti šitaip: „Please support
visa free travel privileges for the Baltic States and its neighbors".
Kongreso narys John Shimkus anksčiau šią savaitę yra stipriai
pasisakęs už bevizį režimą Pabaltijo šalims. Jo kalbą galima pasi
skaityti JBANC tinklalapyje šiuo adresu: w w w g b a n c . o r g Jis savo
kalboje pabrėžė, kad geriausiai vertinti šalies tinkamumą vizų panai
kinimo programoje turėtų būti, ar šalis yra gera JAV draugė ir sąjun
gininkė.
Amerikos Lietuvių taryba, drauge su latvių ir estų centrinėmis
organizacijomis, jungiasi į dabartinę akciją, kad Lietuva ir jos kai
mynes būtų įtrauktos i bevizi režimą.
ALTo p r a n e š i m a s
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Af A
JUOZAS GIEDRIUS MEILUS
Mirė 2006 m. gegužės 23 d.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 57 metus.
Nuliūdę liko: žmona Vida, sūnūs: Linas su žmona Te
rese ir Alius Meilus su žmona Carą, šeši anūkai, brolis Romas
Meilus, sesuo Aldona Kirklienė bei kiti giminės Amerikoje ir
Lietuvoje.
A.a. Juozas palaidotas St. Petersburg, Floridoje, Kalvarijos
kapinėse.
Liūdinti šeima

AtA
FILINAIVON BRAUN
i š k e l i a v u s Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame Jos
s ū n ų inž. L E O P O L D VON BRAUN su žmona IZIDA,
a n ū k e s LARANĄ S T R O P U S ir LISANĄ O'DAY su
šeimomis.
Ada Totoraitienė
ir Wilder šeima
Salida, Colorado

AtA
GIEDRAI NASVYTYTEI
GUDAUSKIENEI
a p l e i d u s šį pasaulį, reiškiame širdingą užuojautą jos
giliai liūdinčiai sesutei, m ū s ų mylimai draugei, SA
L O M Ė J A I NASVYTYTEI-VALIUKIENEI
Halina Bagdonienė
Rita Bagdonienė
Jadvyga K. Giedraitienė
Elena Jonaitienė
Irena Kaestli
Vida Tumasonienė
Aldona Valukonienė
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AtA
GIEDRA NASVYTYTĖ
GUDAUSKIENĖ
Mirė 2006 m. gegužės 23 d., sulaukus 82 m.
Gimė Kaune, gyveno Čikagoje ir vėliau Los Angeles.
Liūdi vaikai: Daina Marija Gudauskaitė, Thomas Saulius
Gudauskas su žmona Nancy, anūkai Patrick, Dane ir Tanner,
sesuo Salomėja Nasvytytė-Valiukienė Lietuvoje.
Aa. Giedra bus pašarvota pirmadienį, gegužės 29 d., nuo 1
vai. p.p., Gatės Kingsley Gatės laidotuvių namuose, 1925 Arizo
na Ave., Santa Monica, CA. Rožančius bus kalbamas 3 vai. p.p.
Mišios antradienį, gegužės 30 d., 11 vai. ryto, Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje, Los Angeles.
Velionė bus palaidota šeštadienį, birželio 3 d., Lietuvių tau
tinėse kapinėse Čikagoje.
Dėl informacijos galite kreiptis Lack Funeral Home, tel.
708-430-5700.

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.
ALL PHONES
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas)
Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1 9 1 6

LACK & SONS
(LACKAVICIUS)

Funeral Home's
9 2 3 6 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO
& ALL SUBURBS

GAIDAS - DAIMID
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI

Mirus mylimai žmonai ir motinai

AtA
Jūratei Elvikytei
Dainauskienei

jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. Jų
v

laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose,
kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus.
GERALD F. D A I M I D —
nepriklausomas direktorius
4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632

nuoširdžiai užjaudam jos vyrą, mūsų buvusį
direktorių, dr. Rimvydą Joną Dainauską,
.

1-773-523-0440;

1-708-873-0500

dukras Rūtą ir Dalią, sūnų Paul,
jų šeimas, gimines ir artimuosius.

Busuvios Rush Presbyterian-St Luke's
Medical Center, Chicago
Patologijos skyriaus technikės
Stanislava Didžiulienė
Marija Kuprienė
Elena Varankienė
Valerija Šimkienė
Genė Maldėnienė

Aldona Jankauskienė
Astrida Pauperienė
Pranutė Skruodienė
Eleonora Radvilienė
Dalia Gaškaitė
Gražina Jankauskaitė

PALOS — GAIDAS
FUNERAL HOME
• Patogioje vietoje tarp Čikagos
ir Lemonto
•10 minučių nuo Šv.Kazimiero
lietuvių kapinių
11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hllls, Illinois
(708)974-4410

16

DRAUGAS, 2006 m. gegužės 27 d., šeštadienis
V^A-^VV-VM'**

APYLINKĖSE
• M i e l i e m s skaitytojams prane
šame, kad pirmadienį, gegužės 29 d.,
„Draugo" redakcija nedirbs. Laik
raštis išeis trečiadienį. *
• K u n . Gediminas Jankūnas,
kapinių direktoriaus kun. Jono Kuzinsko pavedimu, gegužės 27 d.,
Atminimo dieną, 12 vai. p.p. atliks
religines apeigas prie Steigėjų pa
minklo Šv. Kazimiero -lietuvių kapi
nėse. Kun. G. Jankūnas baigia teo
logines studijas Mundelein semina
rijoje ir grįžta į Panevėžio dieceziją.
• S e k m a d i e n i , gegužės 28 d., 11
vai. r. įvyks Atminimo dienos (Memorial Day) iškilmės Lietuvių Tau
tinėse kapinėse (Lithuanian Natio
nal Cemetery), 8201 S. Kean Ave.,
Justice, II 60458. Tel. pasiteira
vimui: 708-458-0638.

garbės sargyboje stovės uniformuoti
šauliai ir ramovėnai. Šiam dvasi
niam susitelkimui, vadovaus dvasiš
kis ir visuomenės atstovas. Pagerb
dami šių kapinių steigėjus, už laisvę
tėvynėje žuvusiuosius ir šiose kapi
nėse amžinąjį atilsį radusius arti
muosius ant jų kapų padėsime gėlių.
Visuomenė kviečiama dalyvauti.
• K v i e č i a m e \ Atminimo dienos
pamaldas, kurios vyks š. m. gegužės
29 d., pirmadienį, 9 vai. r. Tautinėse
kapinėse ir 10:30 vai. r. Betanijos
kapinių koplyčioje. Visos surinktos
aukos bus skiriamos paremti liute
ronų jaunimo stovyklas Lietuvoje.
• B i r ž e l i o 3 d. prasideda tradici
nis 2006 m. vasaros muzikos festi
valis „Ravinia Festival". Visą vasa
rą besitęsiantys koncertai sukviečia
daugybę žiūrovų. Čia skamba muzi
ka įvairiausiems skoniams, prade
dant roko, baigiant simfonija. Bir
želio 8 ir 9 dienomis muzikos mėgė
jai galės pamatyti operos spektaklį
iš Pietų Afrikos. Bilietus galima įsi
gyti: www.ravinia.org arba tel. 847266-5100.
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DRAUGO FONDAS
4 5 4 5 VVEST 6 3 r d STREET
CHICAGO, IL 6 0 6 2 9
Tel.: 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0
MĮMffHifflmiirinnMnnfimMniinrinfflMnffl

PAVASARIO VAJUS [PUSEJO
Antras DF vajaus mėnuo eina į
pabaigą. Daugiausia iki šiol atsiliepė
fondo nariai. Tiesa, čekiai mažesni
nei ankstyvesniais vajais, bet at
siliepė šiek tiek ir naujų narių bei
rėmėjų. Kyla k l a u s i m a s , a r per li
kusį birželio mėnesį b u s pasiektas
vajaus tikslas — 27,000 dol. Iki šios
dienos Draugo fondas s u l a u k ė 9,000
dol. įnašų.
„Draugo" redakcija l a u k i a naujų

kompiuterių ir tikisi jų sulaukti iki
vasaros pradžios. Vajaus metu su
rinktų lėšų dydis yra labai svarbus.
Dalyvavimas vajuje parodo gera
n o r i š k a s p a s t a n g a s išlaikyti se
niausią ir vienintelį lietuvišką dien
raštį išeivijoje.
Esame dėkingi visiems vajaus
dalyviams, kurie j a u atsiuntė savo
įnašus ir laukiame tų, kurie dar
nespėjo to padaryti.

NAUJI DF PAVASARIO VAJAUS ĮNAŠAI

Su 300 d o l e r i ų :
Algirdas ir Raminta Marchertai,
Stasė Semėnienė, g a r b ė s n a r ė , iš viso 800 dol., Lemont, IL.
iš viso 2,400 dol., Baraboo, WI.
P r a n a s ir Ilga J u r k u s , iš viso
450 dol., Elmhurst, IL.
Su 100 d o l e r i ų :
• M i r u s i ų j ų p r i s i m i n i m o iškil
Olga Mamaitienė, iš viso 400
Dr. Kazys ir Marija Ambrozaimės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse
čiai, garbės n a r i a i , iš viso 3,450 dol., Chipley, FL.
prie Steigėjų paminklo vyks pirma
dol., Chesterton, IN.
A n t a n a s Osteika, iš viso 750
dienį, gegužės 29 d., 12 vai. p.p., tuoj
dol.,
Warren, MI.
Viktorija Karaitis, g a r b ė s n a 
po šv. Mišių kapinėse. Tradicines
Juozas ir Giedrė Končiai, iš viso
rė, iš viso 3,300 dol., Union Pier, MI.
susikaupimo apeigas ruošia ben
Brigita T a m o š i ū n a s , g a r b ė s 450 dol., Lemont, IL.
druomenės pasauliečių komitetas ir
S u 4 0 - 3 0 dolerių:
narė, iš viso 1,300 dol., Lemont, IL.
kapų sklypų savininkų draugija,
Veronika Neumann-Colsmann,
Irena Ancerys, g a r b ė s n a r ė , iš
iš viso 210 dol., Barrington, IL.
viso 1,700 dol., Porter, IN.
A n t a n a s ir Dana Klimai, iš viso
Teklė Bogušas, g a r b ė s n a r ė , iš
70 dol., Rochester, NY.
viso 2,100 dol., Boston, MA
S u 2 5 - 1 5 dolerių:
Dr. Casimir ir Dalia Woss, iš
www.lietuviu-bendruomene.org
viso 600 dol., Missouri City, TX.
Eugenija Kolupaila, iš viso 850
Stefa Šidlauskas, iš viso 220 dol., Chicago, IL.
dol., Oak Lawn, IL.
Ona Skardienė, iš viso 575 dol.,
Jonas Talandis, iš viso 100 dol., Thompson, CT.
Santa Monica, CA.
Anicietas Giedraitis, iš viso 25
Faustas Rajeckas, iš viso 100 dol., Willowick, OH.
JAV LB Vyriausia rinkimų komisija praneša, kad gegužės 31 d.
D a n u t ė Norkaitis, iš viso 60 dol.,
dol., Westbrough, MA.
baigiasi rinkimai į XVIII JAV LB Tarybą. Labai svarbu, kad visi lietuviai ir
Chicago, IL.
Su 75 d o l e r i a i s :
jų nelietuviai sutuoktiniai (laikinai ar pastoviai gyvenantys JAV), sulaukę
Mykolas ir Danguolė Banevičiai,
Rimas ir Elona Vaišniai, iš viso
18 metų amžiaus, balsuotų už atitinkamose apygardose iškeltus kandidatus
iš
viso
320 dol., W. Hartford, CT.
950
dol.,
North
H
a
v
e
n
,
CT.
į XVIII JAV LB Tarybą. Nepagailėkite paskirti keletos minučių Lietuvių
Lilia Kizlaitis, iš viso 15 dol.,
Su 50 dolerių:
Bendruomenei, dar šiandien balsuokite ir neatidėliodami išsiųskite balsavi
Joseph ir D a n a Noreikos, iš viso Oak Lawn, IL.
mo kortelę Jūsų apylinkių rinkimų komisijoms. Paskubėkite! Dar yra laiko.
D r a u g o fondo info.
850 dol., Beverly Shores, I N .
Nelaukite birželio 1 d. Bus per vėlu.
Bendruomenė siekia vienyti lietuvius ir lietuvių kilmės gyventojus,
organizuoja kultūrinę, visuomeninę, religinę veiklą, rūpinasi lietuviškais
SKELBIMAI
švietimo, sporto reikalais ir palaiko glaudžius ryšius su kitomis lietu
• L i t h u a n i a n M e r c y Lift medicininius projektus sergantiems
viškomis organizacijomis. Platesnę informaciją apie Lietuvių Bendruomenę
ir rinkimus į Tarybą rasite w w w . l i e t u v i u - b e n d r u o m e n e . o r g arba dėkoja už a u k a s , k u r i a s p a s k y r ė ligoniams Lietuvoje. L i t h u a n i a n
padėti LML įgyvendinti diabetu ser Mercy Lift, P.O. Box 88, P a l o s
www.Lithuanian-American.org
Jūsų balsai duos mums balsą! Visoms apylinkėms labai svarbus kiek gantiems vaikams Lietuvoje. Auko H e i g h t s , IL 60463. Tel. 708-636jo: $45 — Dalia Šaulys, IL; $25 — 6140. Tax ID #36-3810893.
vienas balsas.
lithuanianmercylift@yahoo.com
Kęstutis ir Vitalija Keblys, LA. Lit
www.lithuanianmercylift.org
h u a n i a n Mercy Lift, P.O. B o x 88,
SKELBIMAI
P a l o s Heights, IL 6 0 4 6 3 . Tel. 708• K a r a l i a u č i a u s k r a š t o lietu
636-6140. Tax ID # 36-3810893.
v i š k ų m o k y k l ų p a r a m a i per
lithuanianmercylift@yahoo.com
Advokatas
Mažosios Lietuvos lietuvių draugiją
www.lithuanianmercylift.org
Vytenis Lietuvninkas
Čikagoje aukojo: $100 Victoria
4536 W. 63 Street
• Paul ir D o n n a L a n i a u s k a s , K a r a i t i s . $ 5 0 Vincas Butvydas/
Criminal cases,
Chicago, IL 60629
IL, aukojo $150 padėti L i t h u a n i a n Childs, J o n a s ir Marija Šimonis. $25
civil cases and DUI
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
Mercy Lift įgyvendinti medicininius G r a ž i n a Kenter, R a i m u n d a s ir
6247 S. K e d z i e A v e n u e
Tel. 773-284-0100.
projektus sergantiems v a i k a m s Lie Danutė Korzonai, Juozas Mikulis,
C h i c a g o , IL 60629
Tel. 630-257-0200, Lemont, IL
tuvoje. Dėkojame už auką. Lithua Albinas ir Gražina Raškevičius. $20
T e l . 773-776-8700
nian Mercy Lift, P . O . B o x 88, Joseph Noreika, Astrida Paupenenė.
Toli free 24 hr. 888-77fr€742
IMIGRACINĖS TEISES
Palos Heights, IL 6 0 4 6 3 . Tel. 708- $10 Salomėja Idzelis. $7 Genovaitė
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p.
ADVOKATAS
Karsokas. Dėkojame visiems rėmė
636-6140. Tax #36-3810893.
j a m s . „Karaliaučiaus k r a š t o lie
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.
A U R E L I U S BUTVILAS
lithuanianmercylift@yahoo.com
tuvybei". 1394 Middleburg Ct.,
T e l . 312-580-1217
www.lithuanianmercylift.org
N
a p e r v i l l e , IL 60540-7011.
Advokatas
135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603
• Edward i r R e g i n a B a č a n s GINTARAS P. Č E P Ė N A S
Galimos konsultacijos šeštadieniais
• „Saulutė", Lietuvos vaikų
6436 S.Pulaski Rd.,
kas, FL, aukojo $ 2 0 , kuriuos pas
Chicago, IL 60629
kyrė perinatalinei kūdikių priežiū globos būrelis dėkoja už a u k a s
Namams
pirkti
paskolos
Tel. 773-582-4500
rai Lietuvoje. L i t h u a n i a n Mercy Lift padėti našlaičiams, beglobiams ir
duodamos mažais mėnesiniais dėkoja už auką. L i t h u a n i a n M e r c y invalidams vaikams, daugiavaikėms
Lift, P.O. B o x 8 8 , P a l o s H e i g h t s , šeimoms, bei studentams Lietuvoje.
įmokėjimais ir prieinamais
Advokatas
IL 60463. Tel. 708-636-6140. T a x Aukojo: dr. J o n a s ir Judith Sidriai
DARIUS R. DIRMANTAS
nuošimčiais. Kreipkitės \
$100 Julytės Žliobaitės Pirmos Ko
ID #36-3810893.
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
munijos proga; tęsiant vaiko metinę
Mutual Federal Savings,
Specialistas.
lithuanianmercylift@yahoo.com
Raštinės Čikagoje ir Woodridge.
p a r a m ą Anthony Kozlowski $ 6 0 ,
www.lithuanianmercylift.org
2212 West Cermak RoadL
Tel. 877-Gynejas a r b a
Rita ir Charles Rackmil $20. Labai
877-496-3527
TeL (773) 847-7747.
•
A.a. A n a t o l i j a u s
Š l u t o ačiū. „Saulutė" (Sunlight Orphan
___
atminimą pagerbdama, Sigita Ty Aid), 414 F r e e h a u f St., Lemont,
lienė aukojo $ 5 0 . Si a u k a padės IL 6 0 4 3 9 , t e l . (630) 243-7275.
SKELBIMU SKYRIAUS TEL. 773-585-9500
Lithuanian Mercy Lift įgyvendinti Aukos nurašomos nuo mokesčių.

JAV Lietuvių Bendruomenė

JAV LB VYRIAUSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS
PRANEŠIMAS

Advokatas
Jonas Cibaitis

