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VSD buvo sulaikęs „Laisvo laikraščio redaktorių 

„Laisvo laikraščio" redaktorius A. Drižius. 
Vilnius, rugsėjo 8 d. (BNS/ 

Alfa.lt) — Generalinė prokuratūra 
nusprendė neskirti jokios kardomo
sios priemonės saugumo pareigūnų 

Gedimino Žil insko ELTA) nuotr. 

„Laisvas laikraštis" redaktoriui Auri
mui Drižiui. 

Savo sprendimą Generalinės pro
kuratūros Ikiteisminio tyrimo kon-

ketvirtadienį sulaikytam laikraščio trolės skyriaus prokuroras Saulius 

Dužinskas motyvavo tuo, kad veika, 
dėl kurios A. Drižius buvo sulaikytas 
— neteisėtas disponavimas informa
cija, kuri yra valstybės paslaptis, nė
ra laikoma sunkia, yra atlikti visi bū
tini ir neatidėliotini tyrimo veiksmai 
ir nėra pagrindo manyti, kad sulaiky
tasis bėgs, slėpsis ar kitaip trukdys 
tyrimui. 

Generalinė prokuratūra prime
na, kad ikiteisminio tyrimo metu lai
komasi nekaltumo prielaidos prin
cipo, ir tik teismas sprendžia apie 
asmens kaltės buvimą ar jos nebuvi
mą. 

Įtariamas valstybės paslapties 
paviešinimu 

A. Drižiaus sulaikymo metu ras
ta informacijos, kuri, kaip įtariama, 
sudaro valstybės paslaptį. 

Turima duomenų, kad A. Drižius 
galimai neteisėtai įgijo, laikė ir plati
no informaciją asmenims, neturin
tiems leidimo dirbti ar susipažinti su 

Dėl mero kėdės — partijų kova Konservatoriai 
Vilnius, rugsėjo 8 d. (BNS) — 

Pagrindinės šalies partijos taip trokš
ta laimėti sostinės mero postą, kad 
rinkimų kovai karštligiškai ieško kuo 
svaresnių ginklų ir kuo patraukles
nio masalo rinkėjams. 

Kaip rašo dienrtaštis „Lietuvos 
rytas", valdančiosios Socialdemokra
tų partijos vadovybėje blykstelėjo idė
ja savivaldos rinkimų sostinėje są
rašo vedliu padaryti ne ką kitą, o patį 
partijos vadovą, kadenciją baigusį 
prezidentą ir buvusį premjerą Algir
dą Brazauską. 

Tai pasiūlė vienas įtakingiausių 
socialdemokratų, Seimo vicepirmi

ninkas Česlovas Juršėnas. 
Sis pasiūlymas iš C. Juršėno lūpų 

puškamejįo trečiadienio vakarą vy
kusiame vienos partijos Vilniaus sky
riaus gruDių susirinkime. 

Šiai grupei, pavadintai Algirdo 
vardu, priklauso ir A. Brazauskas. Jis 
taip pat dalyvavo posėdyje. 

Iki šiol realiausiu kandidatu tap
ti partijos vedliu per savivaldos rin
kimus sostinėje buvo laikomas Seimo 
narys Algirdas Paleckis. 

„Aš tikrai niekur nekandidatuo
siu — savo jau atidirbau. Ir apskritai 
visa tai gandai", — irzliai atkirto rin
kimų tema pakalbintas premjeras. 

atstume 
„darbiečius / / 

Lietuva gerai matoma „NATO žemėlapyje / / 

Briuselis/Vilnius, rugsėjo 8 d. 
(ELTA) — Ministras pirmininkas 
Gediminas Kirkilas patikino NATO 
generalinį sekretorių Jaap de Hoop 
Scheffer, kad Lietuva išlaikys savuo
sius įsipareigojimus susivienijimui 
bei nuosekliai didins finansavimą 
karinėms reikmėms. 

Penktadienį NATO būstinėje 
Briuselyje vykusiame susitikime da
lyvavo ir krašto apsaugos ministras 
Juozas Olekas bei Užsienio reikalų 
ministerijos sekretorius Audrius Na
vikas. 

NATO generalinis sekretorius 
atkreipė dėmesį į tai, jog svarbu 
siekti padidinti finansavimą gynybos 
sričiai iki 2 procentų nuo bendrojo 
vidaus produkto. 

Ministras pirmininkas informa
vo generalinį sekretorių apie Lie
tuvos karinės misijos Goro provinci
joje eigą ir planus stiprinti civilinį 

Jaap de Hoop Scheffer 
AP nuotr 

Provincijos atkūrimo grupės elemen
tą. 

NATO vadovas pažymėjo, kad 
Lietuva dėl savo aktyvumo yra gerai 
matoma „NATO žemėlapyje". 

Vilnius, rugsėjo 8 d. (BNS) — 
Seimo opozicijoje esan'vs konserva
toriai neketina bendradarbiauti su 
taip pat opozicine pasiskelbusia Dar
bo partijos frakcija, nes nemato jokių 
vertybinių sąsajų su šia partija. 

Seimo opozicijos vadovas An
drius Kubilius penktadienį teigė at
metęs Darbo partijos naujojo vadovo 
Kęstučio Daukšio siūlymą bendra
darbiauti būnant opozicijoje. 

„K. Daukšio prašymu susitiko
me ir buvo siūloma susitarti visoms 
opozicinėms frakcijoms dėl vadovavi
mo Seimui, ypatingai komitetams ir 
visoms kitoms struktūroms. Aš at
sakiau, kad tai, mano įsitikinimu, 
būtų destabilizuojantis visą valsty
bės gyvenimą sprendimas, o siūly
mas mažumos koaliciją nustumti 
nuo Seimo vadovavimo būtų vedan
tis į didelį chaosą", — po susitikimo 
su K. Daukšių sakė A. Kubilius. 

Konservatorių vadovas taip pat 
teigė nematąs jokių galimybių suda
ryti susitarimus su teisėsaugos aki-
ratin patekusia Darbo partija. 

„Pasakiau, kad nematau jokių 
galimybių turėti kokius nors susita
rimus tarp Tėvynės sąjungos ir Dar
bo partijos ar liberaldemokratų bū
nant opozicijoje. Iki šiol liberal-
demokratai ir mes buvome opozicijo
je, tačiau buvome skirtingose pusėse 
ir neturėjome jokių susitarimų. Tuo 
labiau neieškosime tų papildomų bal
sų tarp partijų, su kuriom neturim 
nieko bendro vertybiškai", — sakė A. 
Kubilius. 

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

TEL. 773-585-9500 • FAX 773-585-8284 • WWWDRAUGAS.ORG 

įslaptinta informacija. Dėl šio įvykio 
pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

VSD primena, kad visi asmenys, 
kurie iš A. Drižiaus yra gavę, jo tei
gimu, slaptą medžiagą ar kitokio po
būdžio slaptą informaciją, privalo ją 
nedelsdami perduoti Valstybės sau
gumo departamentui arba Generali
nei prokuratūrai. 

Valstybės saugumo departamen
to (VSD) vadovas Arvydas Pocius tei
gia, Nukelta j 6 psl. 

•Iš ateitininku veiklos. 
•Ar tikslas pateisina 
priemones. 
•Kaip juos apsaugoti. 
•Traku Madona. 
•Menas, literatūra, 
mokslas. 
•Mūsų šeimose. 
•Monika Lietuvoje. 
• Susitikimas su J. Kairiu. 
•Tapatybės vagystės. 
•Lietuviški filmai 
v 

Čikagoje. 
•Ar gali būti įdomus 
seniausias namas? 

Valiutų santykis 
1 USD —2.713 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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Iš Ateitininkų gyveninio m Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 454! i _ u i | v r . i L rir i ts@ateitis.org 

Knyga ir kultūra 
Pradedant naujus mokslo metus, proff. Justinas Pikūnas 
skatina mus tapti eruditais, siūlydamas susipažinti su Lietuvo
je leidžiamom knygom mūsų didesniam išsilavinimui ir aki
račio praplėtimui 

Paskutiniais keliais metais Lietuvoje knygų išleidžiama labai daug; be to, 
yra gerų žurnalų. Šiaurės Amerikoje naujų knygų lietuvių kalba išlei
džiama vis rečiau. Jau daug metų kai sustojo veikę „Ateities" ir 

„Krikščionis gyvenime" knygų leidimo serijos. LKMA metraščiai ir suvažia
vimų darbai taip pat leidžiami Lietuvoje. 

Mūsų skaityba galėtų būti įvairesnė ir išplėsta, kad apimtų religinius lei
dinius ir reikšmingas kultūros sritis. Besidomintiems filosofija, siūlyčiau (kad 
ir antrą kartą) įsigilinti j Juozo Girniaus veikalą, „Žmogus be Dievo" ir patir
ti, kaip šis iškilus filosofas argumentuoja bene pagrindinę išsilavinusio žmo
gaus problemą. Gal reikėtų pakartoti Stasio Šalkauskio arba Juozo Brazaičio 
„Raštus". Ne pro šalį aktualios ir naujesnės Antano Paškaus arba Kęstučio 
Trimako knygos. 

Ar nebūtų įdomu pažvelgti į įdomiai išvystytą ir puikiai iliustruotą 
Alfredo Bumblausko „Senosios Lietuvos istoriją" R. 
Paknio leidyklos išleistą 2005 m., didelio formato, 
486 psl. Gal norite geriau pažinti savo kraštą ir 
žavėtis nūdienos miestų, miestelių ir net kaimų 
vaizdais ir aprašymais? Skaitykite Algimanto 
Semaškos „Pasižvalgymai po Lietuvą" (Vilnius: Al
gimantas, 2004). Neturėtų jūsų atbaidyti 720 psl. 
apimtis. Yra išleistos įspūdingos arkivyskupo Teo-
filiaus Matulionio, profesoriaus Prano Dovydaičio ir 
kitos biografijos; tai labai naudingas skaitymas, 
ypatingai moksleiviams ir studentams. 

* > 

Ateitininkams būtina gilintis į Gerąją Naujieną 
— į Kristaus žodžius ir Jo visiems laikams skirtas 
tikėjimo tiesas. Todėl vertėtų atrasti Silvano Fausti 
SJ, veikalą „Evangelijos atminimas ir pasakojimas" 
(Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2006). Lion-

prof. Justinas Pikūnas g i n Q V i r b a j 0 ) g j v e r t imas atskleidžia apaštalo Mor
kaus paaiškinimus, kurie gali nustebinti ir Biblijos žinovus. Suminėjau tik 
mažą dalelę didelio dėmesio vertų knygų. 

Klauskime, kodėl turėtume čia paminėtas ir kitas knygas skaityti? Be 
klasikinių ir istorinių knygų skaitybos yra tiesiog neįmanoma išplėsti proto 
galių horizontų ir pasiekti autentiškos erudicijos. Galima skaityti vien 
pasaulinio garso rašytojus ir poetus, bet kadangi savo kilme esame lietuviai, 
todėl mums visų pirma būtina skaityti, gilintis (ir remti) sava kalba parašytas 
knygas ir žurnalus. Gaila, kad nustojo eiti „Dienovidis", bet yra likę 
„Literatūra ir menas", „Šiaurės Atėnai", „7 meno dienos". Prisiminkime, kad 
laukiniams žmonėms nereikia nei knygų, nei laikraščių, (nei kompiuterių) nei 
žurnalų. Beje, apklausos rodo, kad Šiaurės Amerikoje apie pusę kolegijų diplo
mus turinčiųjų knygų neskaito, bet tie, kurie siekia akademinių ir profesinių 
aukštumų, priklauso skaitančiųjų pusei — jie suvokia klasikinės bei pro
fesines knygos aukštą vertę. Argi neskaitantieji norėtų, kad jų vaikaičiai juos 
pavadintų kultūros neturinčiais tamsuoliais, kad juos suviliojo materialus ir 
bedvasis pasaulis? 

Šie Ateitininkų kongreso metai turėtų būti dvasinio ir kultūrinio to
bulėjimo metai, kad pasiektume aukštesnį lygmenį meilėje ir darbuose Kristui 
ir tėvynei. Žingsnis po žingsnio artėkime prie Šalkauskio šviesuolio įvaizdžio: 
plėskime religinį gilumą, pasaulėžiūrinį horizontą ir kultūrinį visuotinumą. 
Tad kilkime aukštyn, kopkime į kalnus, skriskime į žvaigždes, pasiekime dan
gaus aukštybes! 

jaunimas balsuoja už naująjį Ateit ininkų federacijos pirmininką š.m. rugpjūčio 
20 d . XV Ateit ininkų federacijos kongrese Panevėžyje. Kairėje moksleivis Jonas 
Kuprys iš Čikagos. Nuotrauka jono Kuprio. 

Ieškomi kandidatai Sendraugių centro valdybai 
Siaurės Amer i kos a te i t i n inku ta ryba šį rudenį praves Sendraug iu c e n 
t r o va ldybos r i nk imus . Nor in tys kand idatuot i ar kitus pasiūlyt i (gavus 
k a n d i d a t o su t ik imą) , y ra p rašomi kand ida tu pavardes su t r u m p a a t e i -
t i n ink iškos veik los b iogra f i ja pate ik t i iki rugsėjo 15 d . L. Grybausk iene i 
7 2 Ši lo Ridge Rd. O r l a n d Park, IL 6 0 4 6 7 el-paštas: V l a s r @ a o l . c o m 

Nauja knyga apie 
Igną Skrupskelį ir 
Praną Dielininkaitį 

Neseniai leidykla „Aidai" 
Vilniuje išleido Tatjanos 
Maceinienės knygą „Tikė
jimas ir ateitis". Tai svari 
dviejų ateitininkuos veikėjų 
— Igno Skrupskelio ir Prano 
Dielininkaičio idėjinė biogra
fija. Knygos išleidimą finan
savo Ateities literatūros fon
das (ALF). Užtat visi ALF na
riai gali įsigyti šią knygą ne
mokamai. Kreipkitės atvir
laiškiu: ALF, 15225 Seven 
Pines Ave., Baton Rouge, LA 
70817 arba elektroniškai: 
kestask@aol.com. 

Knygą tuo pačiu adresu 
gali užsakyti visi, atsiųs
dami (arba pažadėję 
atsiųsti) 10 dol. 

Dalis XV Atei t in inku federacijos kongrese dalyvavusiu išeivijos sendraugiu Pirmoje eilėje: Saulius Kuprys, Roma Kuprienė, 
Birute Bubliene, Nijolė Balčiūnienė, jonas Šalčius, p Gudinskas, antroje eilėje: Ramunė Kubi l iūte, Nerijus Smerauskas, kun 
Kęstutis Trimakas. Rimas Laniauskas, Laima Šalčiuvienė ir Jonas Kuprys Kongresas vyko š.m. rugpjūčio 18-20 d. Panevė-
7y)e 
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JAV 
MetamsSI 20.00 • 1/2 metu $65.00 

• 3 mėn.$45.00 
Kanadoje ir kitur (USD) 

MetamsSI 35.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

MetamsS70.00 • 1/2 metų $53.00 
• 3 mėn.$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 metų $300.00 

Reguliariu paštu 
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

Tik šeštadienio laida oro paštu 
Metams$190.00 »1/2 metų$100.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68.00 
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• Redakcija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas: 
rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 
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KAIP JUOS APSAUGOTI 
VYTAUTAS VISOCKAS 
Dvejus metus iš eilės rugsėjo 1-

ąją apie pietus tyčia eidavau j Pilaitės 
rajone esančią parduotuvę pasižiū
rėti, kaip moksleiviai pradeda nau
juosius mokslo metus. Kelias valan
das pabendravę su mokytojais, jie pri
sipirkdavo alaus ir vyno, sėsdavo į 
automobilius ir nurūkdavo man ne
žinoma kryptimi arba pėsti patrauk
davo į artimiausius miškelius. 

Šįmet rugsėjo 1-ąją aš grybavau 
pušynuose tarp Varėnos ir Merkinės 
arba, vaizdingiau tariant, Čiurlionio 
kelyje, kur dar tebestovi jo atminimui 
sukurti ąžuoliniai paminklai. Taigi ne
žinau, kaip šiais metais Pilaitės mo
kyklų moksleiviai pasielgė: tradiciš
kai, o gal išgirdo nedrąsų raginimą -
Mokslo ir žinių dieną - nevartoti al
koholio? Siek tiek baiminausi pasku
tiniame savo straipsnyje „Draugui" 
parašęs, jog rugsėjo 1-ąją pavertėme 
paauglių ir jaunimo besaikio girta
vimo diena. O jeigu šiais metais bus 
kitaip? - kartais pagalvodavau. Juk 
pernai grybų nebuvo, o ši rudenį net 
žiopliausias grybautojas jų randa. 

Deja, neapsirikau. Kiek teko gir
dėti iš medicinos ir policijos darbuo
tojų, šjmet rugsėjo 1-ąją buvo taip 
pat, tik dar blogiau: daugiau traumų, 
muštynių, apsinuodijimų alkoholiu. 
Ir tendencija vis Jaunėja", — neri
mavo gydytoja, kuriai pirmąją moks
lo metų dieną teko gelbėti girtus 
paauglius. Jeigu šitaip Jaunėsime" ir 
toliau, greitai rūpesčių turėsime ir su 
girtaujančiais darželinukais. 

Pažįstu senelius, kurie turi anū
kėlį, šįmet pradėjusį antruosius moks
lo metus. Gabus, mandagus, kuklus, 
neagresyvus berniukas. Kaip jį apsau
goti nuo mokyklos žalingos įtakos? -
pagrindinis Jonuko tėvų ir senelių 
rūpestis. Nuo mokyklos, į kurią per 
70 proc. vaikų eina su siaubu, nes 
patiria nuolatines patyčias, smurtą! 
Nuo mokyklos, į kurią per 84 proc. 
pedagogų eina su nerimu ir baime! 

Tokie skaičiai kelia nerimą ir 
baimę net tiems, kurie į mokyklą jau 
neina. Penkiolika metų trunkančios 
reformos „reforma" tų skaičių nesu
mažins, nes kalbama tik apie pro
filiavimą keičiantį individualizavimą, 
t.y. apie mokymą. Išmokyti nelengva, 
tačiau išauklėti - dar sunkiau, ypač 
tokiame agresyviame pasaulyje, ko
kiame gyvename. „Nežabojama vi
suomenės alkoholizacija tampa be
veik sąmoninga valstybės politika, 
smurtas bei prievarta tiražuojama 
visais įmanomais būdais" (Valentinas 
Stundys, lrytas.lt). 

Jonuko tėvų ir senelių pastangos 
apsaugoti jį nuo žalingų įtakų beveik 
beviltiškos. Kolei kas vaikas nerūko, 
nevartoja alkoholio, narkotikų, nes
kriaudžia silpnesnių už save, labai 
ribotai jam leidžiama žiūrėti te
leviziją, naudotis kompiuteriu... Ta
čiau nuo gyvėnimojuk neapsaugosi, o 
jis toks, koks yra, ir bus labai sunku 
pasiekti, kad vaikas iš to gyvenimo 
pasiimtų tiktai tikrąsias vertybes, 
ypač kai visuomenė, valstybė tarsi 
tyčia jam bruka smurtą, prievartą, 
visa, kas negatyvu, netikra... 

Neapsaugojome 

Rugpjūčio 31-ąją - Laisvės dieną, 
rugsėjo 1-ąją - Mokslo ir žinių dieną 
- nustelbė skaudi netektis Breste, 
privertusi prisiminti pavojus, susi
jusius su Lietuvai nedraugiškų vals
tybių veikla, interesais, siekiais. 

Neapsaugojome Vytauto Pociū
no, kaip to mokinuko, su baime, ne
noriai einančio į mokyklą, kur daug 
patyčių ir smurto. Neapsaugojome, o 
gal net tyčia pastūmėjome mirčiai į 
rankas, nes labai jau jis buvo tei
giamas, nesukalbamas, neparankus. 

Vėl užplūdo abejonės, kad ne
draugiškos valstybės savo juodus, net 
kruvinus darbus dirba mūsų pačių 
rankomis, nes, išsikovoję nepriklau
somybę, tų rankų kaip reikiant 
neapsivalėme, nenusiplovėme. 

Ant įstaigos, pašauktos įspėti 
valstybę apie jai gresiančius pavojus, 
vėl krinta KGB šešėlis. Tas šešėlis 
siekia net rūmus šalia Lukiškių aikš
tės, net rūmus, kuriuos prieš kelio
lika metų vadinome Lietuvos širdimi. 
Toks užrašas ant gelžbetonio plokš
tės iki šiol nenusitrynęs. 

Kodėl parašiau žodelį „vėl"? To
dėl, kad prezidentas vieną kartą to 
šešėlio nepaisė. Prisimenate, buvu
siais KGE rezervistais jis visiškai 
pasitikėjo, nors visuomenė juos ver
tino žymiai atsargiau. Valstybės sau
gumo departamentui (VSD) vadovau
ja žmogus, Dainuojančiosios revoliu
cijos metais stovėjęs kitoje barikadų 
pusėje! Ir tai normalu? Argi nėra žmo
nių, kuriems neprisegsi epiteto „bu
vęs"? Toks žmogus iš Bresto sugrįžo 
karste, nes matė valstybei gresian
čius pavojus, kurių nenorėjo matyti 
„buvusieji". „Sulaukiau skambučių ir 
iš VSD, ir iš kitų institucijų. Skam
binusieji norėjo man įrodyti, kad 
nieko ten nėra, tad ir tirti nėra ko" 
(Andrius Kubilius). „Apie tai, kad 
nėra ko judinti šio reikalo, su manimi 
kalbėjosi patys įvairiausi žmonės. Jūs 
net nustebtumėte sužinoję, iš kokių 
institucijų jie buvo" (Jurgis Razma). 

Reikėtų sužinoti. Kai ką jau ži
nome, kai ką įtariame. VSD vadovas 
Arvydas Pocius, Generalinis proku
roras, kiti aukšti pareigūnai pikti
nasi, kad žiniasklaida nelaukia jų 
išvadų ir pati tiria, spėlioja, vertina. 
Neužčiaupsite, ponai, nes jūsų tyri
mai ir išvados paprastai būna labai 
jau bejėgiškos ir abejotinos. 

Ko verta jau vien tik laikinosios 
Seimo komisijos VSD direktoriaus A. 
Pociaus ir Užsienio reikalų ministro 
A.Valionio buvimo SSRS KGB rezer
vo sąrašuose faktams ir aplinkybėms 
ištirti, kuriai vadovavo Seimo pirmi
ninko pavaduotojas Alfredas Pekeliū
nas, veikla! Ir ši komisija, ir VSD ta
da nevengė sąmoningos painiavos, 
nutylėjimų, praleidimų, klaidingų 
teiginių, turėjusių vieną tikslą - įti
kinti visuomenę, kad Lietuvos saugu
mo vadovas sovietmečiu buvo tik po
pierinis, jokiu būdu ne idėjinis, kagė
bistas. Neįtikino tada, juo labiau 
netikime dabar, po tragiškų įvykių. 

Nesitikime greito visiško aišku
mo. Gal po kelių dešimčių metų tiesa 
bus išimta iš seifų, paprastai tik taip 
būna. Nelaimingo atsitikimo versiją 
mes, visuomenė, atmetame kaip 
juokingą, o konkretus žudikas ar žu
dikai mums rūpi mažiau, nei poli
tinės žmogžudystės užsakovai, todėl 
ir klausiame, kam kliudė Vytautas 
Pociūnas? Tai svarbiausia. 

„Nieko ten nėra", — sakote. Taip 
jau ir „nieko"? O vadinamasis pro
jektas „2K", t.y. Klaipėdos ir Kali
ningrado uostai, kurių konkuren
cines galimybes buvo bandyta su
lyginti 2000 m. pasirašyta Rusijos ir 
Lietuvos Vyriausybių sutartimi? 
„2K" projektas tapo Rusijos senųjų ir 
naujųjų specialiųjų tarnybų prie
danga, taip pat ir Lietuvai šiame 

DANUTE BINDOKIENE 

Ar tikslas pateisina 
priemones? 

Pasak JAV prez. George W. 
Bush — taip, tikslas pateisi
na visokias priemones, net ir 

nehumaniškas... Savo kalboje šios 
savaitės trečiadienį jis teigė, kad 
sulaikytieji tariamieji teroristai po 
,,apklausinėjimo procedūrų", iš
davė visas paslaptis ir tuo būdu 
buvo galima apsaugoti Ameriką 
nuo naujų smurto veiksmų. Ka
dangi iš šios sulaikytų teroristų 
grupės visa informacija jau „iš
siurbta", jie perkelti į Kuboje 
esančią Gvantanamo Bay stovyklą, 
kurioje įkalinti ir kiti, įtariami 
teroristiniais veiksmais. Dabar 
pagrindinis rūpestis, kaip legaliai 
juos teisti ir nubausti. 

Prezidento Bush kalba ir nu
stebino, ir sukrėtė dėl dviejų prie
žasčių. Visų pirma dėl to, kad 
Amerika — jos rinktų ir nerinktų 
valdžios žmonių lūpomis — nuolat 
kartoja: mes suimtųjų nekanki
name ir jų tardymui panaudojame 
tik humaniškas priemones. Antra: 
kai neseniai žiniasklaida atidengė, 
kad JAV Centrinės žvalgybos agen
tūra (CIA) įtariamus terorizmu 
suimtuosius išveža į kitų valstybių 
kalėjimus, kur jie tardomi pačiais 
žiauriausiais būdais (buvo net įta
riama, kad ir Lietuva yra tų „kitų 
valstybių" grupėje, bet įtarimai, pa
sirodo, nevirto tikrove). Kitaip ta
riant, „nehumaniškos procedūros" 
atliekamos svetimomis rankomis, 
tad Amerika ir toliau gali, net ne
mirktelėdama, tvirtinti: „mes su 
kaliniais taip nesielgiame..." 

Nesunku suprasti, kodėl, pa
sklidus tokioms žinioms, kilo visuo
tinis triukšmas, ne tik pačioje Ame
rikoje, bet ir užsienyje. Nors tos 
„kitos valstybės" ir nebuvo įvardy
tos, prasidėjo spėliojimai bei įtari
nėjimai. Amerikos priešai visa tai 
panaudojo veiksmingai propagan
dai ir sužadino dar didesnę neapy
kantą tiek prez. Bush, tiek ame
rikiečiams apskritai. Vašingtonui 
griežtai paneigus gandus ir net 
apkaltinus žiniasklaida melagingos 
ir žalingos valstybei informacijos 
skleidimu, visas reikalas pamažu 
buvo „pašluotas po kilimu". Nors 
įtarimas liko, bet iš esmės niekas 
nieko konkretaus negalėjo įrodyti. 

O štai dabar ir išlindo yla iš 

maišo, kai pats JAV prezidentas 
savo kalboje, transliuojamoje ne tik 
Amerikoje, bet girdimoje visame 
pasaulyje, pranešė — taip, mes tuos 
teroristus laikėme užsienio šalių 
kalėjimuose, kur jie buvo priversti 
atskleisti būsimus išpuolių planus, 
išduoti teroristinių grupuočių vadų 
pavardes bei kitą informaciją. Nors 
arešto pradžioje jie ir atsisakė ko
operuoti, panaudojus „tam tikras 
tardymo procedūras", atmintis 
„pasitaisė" ir iš jų gauta daug nau
dingos informacijos. 

Kokios tos „tardymo procedū
ros", prez. Bush iš esmės nepasakė, 
bet visiems buvo aišku, kad tai kan
kinimo būdai, kurie ilgainiui paker
ta ir tvirčiausio asmens atsparumą. 
Tad ir vėl: ar tikslas pateisina prie
mones? 

Artėjant 2001 rugsėjo 11-osios 
teroristinių išpuolių New York 
mieste ir valstybės sostinėje penk
tosioms metinėms, vis daugiau kal
bama apie tuos šiurpius įvykius 
(susuktas net filmas, parašyta kny
gų, liudininkai dar kartą pasakoja 
savo patyrimus). Suprantama, kad 
tai buvo labiausiai sukrečiantis 
įvykis šios šalies istorijoje, įspaudęs 
gyventojų atmintyje neišdildomus 
įspūdžius ir baugų klausimą: kas 
gali užtikrinti, kad jie vėl nepasi
kartos? Gaila, kad tomis baimėmis 
pasinaudoja (ir jas iš dalies kursto) 
politikai, besiruošdami šį rudenį 
vyksiantiems rinkimams. Kadangi 
Respublikonų partija, kuriai pri
klauso ir pats prez. George W. Bush, 
šiuo metu piliečių pasitikėjimas 
gerokai kritęs, svarbu balsuotojus 
susigrąžinti „kovos su teroristais" 
šūkiu. Juo ypač dažnai ir karštai 
naudojasi JAV prezidentas, tad ir 
trečiadienio kalba buvo skirta bū
tent priminti šalies gyventojams, 
kad valdžia tiesiog nesiskaito su 
priemonėmis, ieškodama būdų juos 
apsaugoti nuo kitos rugsėjo 11-osios 
arba dar didesnės nelaimės. Patarlė 
sako: „Kalk geležį, kol karšta", o 
šiuo metu „teroristinių išpuolių 
geležis yra įkaitusi iki raudonumo, 
tad Vašingtonas ją ir „kala" — ne 
kuo kitu, o prezidento žodžiais. At
rodo, kad šis metodas yra visgi veiks
mingas ir demokratai turės vikriai 
suktis, kol atras prieš jį „ginklų". 

projekte atstovauja KGB karininkai. 
Todėl „2K" faktiškai tapo Rusijos 
tranzito politikos įrankiu, kuris visus 
geležinkelio krovinius nuo Klaipėdos 
uosto nukreipė Kaliningrado kryp
timi. „Lietuvai, praradusiai faktiškai 
visus Rusijos geležinkelio krovinius 
(Klaipėdą pasiekia tik Baltarusijos 
kroviniai), buvo padaryta šimtai mi
lijonų litų nuostolių"(iš 2003 m. V 
Pociūno parengtos pažymos). 

Nieko sau niekai! Teigiama, kad 
V Pociūnas su šia pažyma jau tada 
pateko Užsienio reikalų ministerijos 
sekretoriaus Dariaus Jurgelevičiaus, 
nūnai VSD direktoriaus pavaduotojo, 
nemalonėn, kad pastarasis apie jos 
„klaidingumą" informavo tada dar 
neatstatydintą prezidentą Rolandą 
Paksą. Išaiškėjus, kad tokia pažyma 
egzistuoja, kilo triukšmas žiniasklai-
doje, Seime, tačiau tuometinis VSD 
vadovas Mečys Laurinkus bandė su
menkinti jos reikšmę, esą tai tik 

„darbinės informacijos", VSD „patei
kė savo pastabas apie tam tikras 
tendencijas. Mūsų samprotavimai ne
būtinai turi būti galutinė tiesa". 

Su Lietuvai nenaudingu ir pa
vojingu „2K" projektu sieja daug „fir
mų bei asmenų, tarp kurių minimi 
kelių Seimo valdančiųjų daugumų 
atstovai, stambūs partijų finansiniai 
rėmėjai bei buvę KGB karininkai" 
(Audrius Bačiulis, „Kam kliudė Vy
tautas Pociūnas", „Veidas"). 

Tie, kurie arčiau valstybės pas
lapčių prieina, sako, kad mūsų sau
gume veikia keturios grupuotės: pro
rusiška, proamerikietiška, prisitai
kėlių, kuriems labai svarbu, iš kur 
vėjas pučia, ir ketvirtoji, beje, pati 
silpniausia, Lietuvos interesų gynėja. 

Vis kalbame ir kalbame apie ap
sivalymą, o faktiškai valymas vyksta 
tiktai toje negausioje grupuotėje, 
kartais tas valymas būna net kru
vinas, kaip šiuo tragišku atveju. 

http://lrytas.lt
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TRAKU MADONA 
SES. ONA MIKAILAITE 

Daugmaž šimtas Lietuvos baž
nyčių didžiuojasi Švč. Mergelės Ma
rijos stebuklingais paveikslais. Ka
žin, ar kuris kitas kraštas turi tokią 
gausybę Marijos šventovių, kur ger
biami Dievo Motinos atvaizdai, kaip 
Lietuva. 

Neteisinga būtų manyti, kad 
stebuklingi paveikslai — tai lietuvių 
liaudies naivumo ar lengvatikystės 
padariniai. Taip pat netikslu teigti, 
jog paveikslų stebuklingumą ir pa
garbą j iems propagavo Katalikų 
Bažnyčios vadovybė. Stebuklingus 
paveikslus išgarsino patys tikintieji, 
patyrę konkrečią Dievo pagalbą savo 
bėdose per Marijos užtarimą. Todėl 
paveikslai ir liko apkabinėti votais ir 
kitais dėkingumo ženklais. 

SgfeąsaSft 
Trakų Madona su puošniais aptaisais. 

Trakų Švč. Mergelės Marijos 
Apsilankymo bažnyčios didįjį altorių 
puošia Lietuvos seniausias ir pirma
sis stebuklais pagarsėjęs Dievo 
Motinos paveikslas. Nuo seniausių 
laikų jis siejamas su Vytautu Di
džiuoju, kuris savo gimtinėje Tra
kuose 1409 m. pastatė bažnyčią Ma
rijos garbei ir padovanojo Dievo 
Motinos atvaizdą. Jį Vytautas gavęs 
iš Bizantijos imperatoriaus savo 
krikšto proga. Paveikslo bizantišką 
kilmę liudija įrašas, padarytas 1718 
m. jo iškilmingo vainikavimo proga. 

Trakų Dievo Motinos paveiks
las, nuo seno liaudies vadinamas 
„Vytauto paveikslu", stebuklais 
pradėjo garsėti labai anksti, tačiau 
jie nebuvo užrašinėjami. Jau 1629 
m. Vilniaus vyskupas Eustachijus 
Valavičius Vatikanui rašė: „Dievas 
suteikė įvairiose bažnyčiose Marijos 
paveikslų, garsių daugybe stebuklų, 
ypač Trakų prepozitūroje iš senovės, 
kur kiekvienoje Marijos šventėje 
pastebimas nuostabus žmonių su-
plaukimas ir nuoširdus pamaldu
mas". 1645 m. Trakų bažnyčios kle
bonas Simonas Mankevičius, paskel
bė 23 stebuklus pridėdamas, jog jų 
yra buvę daug daugiau, bet visų neį
manoma suminėti. 

17-ame amžiuje Trakų Dievo 
Motinos garsas buvo plačiai pas
klidęs ne vien po visą Lietuvą, bet ir 
gudų, ukrainiečių ir prūsų žemėse, 
maldininkai atkeliaudavo iš toli, ieš
kodami prie Marijos kojų sveikatos 
sielai ir kūnui. Ištikus karui, badui 
ar marui, Lietuvos tikintieji prie šio 
paveikslo šaukdavosi Marijos užtari
mo. Tokiu būdu Trakų Dievo Motiną 
imta laikyti ypatinga Lietuvos Glo
bėja ir Užtarėja. Stebuklingą paveik
slą 17 ir 18 a. karų metu teko ne 
kartą slėpti, bet jis visada sugrįžda
vo į Trakų bažnyčią. 

Marijai atsidėkojant už nuola

tinę Lietuvos ir jos gyventojų globą, 
paveikslas vainikuotas aukso karū
nomis. Pirmąjį aukso vainiką do
vanojęs pats Vytautas , vėliau Leo
nas Sapiega, buvęs LDK kancleris 
17-ame a., dovanojęs Motinai ir 
Kūdikiui karūnas. 1718 m. vyskupas 
Konstantinas Bzostovskis pasirūpi
no paveikslą vainikuot i Vat ikano 
karūnomis. Parvežus iš Romos auk
so vainikus, vainikavimo iškilmės su 
atlaidais pradėtos rugsėjo 8 d. ir 
tęsėsi 8 dienas. Suplaukė tokios di
džiulės žmonių minios, jog išpažin
čių klausė šimtas kunigų, o šv. Mi
šios buvo aukojamos nuo trečios va
landos ryto iki pirmos po pietų prie 
visų bažnyčios altorių. Vainikuotas 
paveikslas dar plačiau išgarsėjo ir 
iki 1783 m. surašyti da r 42 stebuk
lai. 

Kaip ir pati Lietuva, Trakų Ma
dona pergyveno daugelį karų bei 
audringų laikų. P i rmo pasaulinio 
karo metu palei T rakus ėjo karo 
frontas, buvo nugr iautas vienas baž
nyčios bokštas. Saugumo dėlei, 1915 
m. klebonas K. Maliukevičius pa
veikslą nugabeno į miškuose esantį 
Žagarinės kaimą — anais laikais jį 
supo Rūdninkų giria. Klebonas ir 
kaimo gyventojai prašė miško sargą 
priglausti paveikslą savo namuose. 
Eigulis nesutiko, s iū lydamas paveik
slą patalpinti t u šč i ame tvar te . 
Tuomet ūkininkas Grabauskas pa
veikslą priėmė į savo namus , užleis
damas patį graž iaus ią kambar į . 
Karo metu čia buvo laikomos šv. Mi
šios, susir inkdavo d a u g žmonių. 
Eigulio, atsisakiusio priimti Trakų 
Madoną į savo namus , gyvenimas 
tragiškai baigėsi. 1930 m. jo istorija 
buvo aprašyta „Šaltinyje", marijonų 
leidžiamame sava i t raš ty je . Sargą 
miške užpuolė plėšikai ir nužudė, o 
namuose, radę jo žmoną, taip pat 
nužudė. Išsigelbėjo t ik keli vaikai, 
spėję pasislėpti a n a m e tušč iame 
tvarte... Karo frontui praėjus, pa
veikslas laikinai perkel tas į Vilniaus 
katedrą, o 1916 m. rugsėjo 8 d. su 
iškilminga procesija vėl sugrąžintas 
Trakų bažnyčion tradicinių atlaidų 
metu. 

Marijos Gimimo at la idai Tra
kuose rugsėjo 8 d. švenčiami taip 
seniai ir žinomi visoje Lietuvoje, jog 
žmonės juos vadina „trakinėmis". 
Tarpukario nepr ik lausomybės lai
kais Vilniaus Visų Šventųjų parapi
ja kasmet rengdavo procesiją į 
Trakus; jie įvyko dar 1940 metais 
per Žolinę. Vokiečiai 1944 m. 
pagrobė tris Trakų bažnyčios var
pus. Sovietmečiu Trakų bažnyčia su 
savo stebuklingu paveikslu liko ne-
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Trakų Madona be puošnių aptaisų Trakų Švč. 
bažnyčioje. 

M. Marijos Apsilankymo 

paliesta . Iškilus Vilniaus Aušros 
Vartų šventovės populiarumui, Tra
kų Madona lyg ir nuslydo užmarštin. 

Kun. Algimantas Kajackas 1992 
metais pasakojo, jog apie 1980 me
tus Trakų Madonai nuimti sidabri
niai aptaisai ir paveikslas meno 
žinovų apžiūrėtas, kiek patyrinėtas 
bei nufotografuotas. Menotyrininkų 
nuomone, jis tapytas aliejais ant 
medžio ir buvęs du sykius pertapy-
tas . Originalus paveikslas buvęs pil-
nafigūris, bet 1600 metais po baž
nyčios remonto kažkodėl nupjauta 
apatinė jo dalis. Menotyrininkai iki 
šios dienos nėra galutinai nustatę, 
a r paveikslas autent iškai bizan
tiškas, ar renesanso laikų kūrinys. 
Jo ikonografija dar neištirta, tačiau, 
be abejonės, tai iškilus sakralinio 
meno, nežinomo dailininko šedevras. 

Dailus, pailgas taisyklingų bruo
žų Marijos veidas savo ramiomis 
tamsiomis akimis dvelkia ramybe ir 
taurumu. Ant Motinos kelių sėdintis 
Kūdikis nelaimina žmonių, o dešine 
ranka prilaiko knygą, kairiąja rodo į 
Motiną. Sidabrinis paauksuotas 
aptaisas galėjo būti padarytas 17 
amžiaus pabaigoje, kuomet buvo 
papli tęs paprotys tokiu būdu iš-

Svc V1 Mari|os Apsi lankvmo ba/nycia Trakuose 

puošti itin vertinamus paveikslus. 
1995—1996 m. Trakų bažnyčios 

tuometinio klebono Vytauto Rūko 
rūpesčiu, paveikslas buvo atnaujin
tas, paskui sugrąžintas į bažnyčią be 
aptaiso parodyti kruopštų restau-
ruotojų darbą ir leisti žmonėms pasi
grožėti originaliu kūriniu. Aptaisas 
buvo pakabintas didžiojo altoriaus 
dešinėje pusėje. 

2004 metų Kūčių dieną Trakų 
bažnyčia buvo apiplėšta. Pavogtas 
Marijos paveikslo aptaisas ir keletas 
votų. 2005 metais pusmetį vyko poli
cijos vedama intensyvi paieška, o 
klebonas Valdas Girdžiušis su pa
rapijiečiais išgyveno kankinančią 
įtampą. Klebonas pasakojo: „Pusę 
metų kiekvieną sekmadienį parapi
jiečiai meldė Dievą, kad bažnyčios 
brangenybės sugrįžtų". Galop polici
jai pavyko atrasti Dievo Motinos pa
veikslo aptaisą: puošnus drabužis 
buvo sulamdytas it skuduras, o ka
rūna sulaužyta. Kūdikio karūnos 
buvo likę t ik pusė. Dekoracijose 
įmontuoti akmenukai išplėšti. Res-
tauruotojams ir juvelyrams užtruko 
vėl pusmetį atnaujinti nuniokotą 
brangenybę. Šių, 2006, metų pra
džioje visa tai sugrąžinta Trakų 
bažnyčiai ir dėkingiems tikintie
siems. 

Anot marijono kun. J. Vaišno
ros, 1958 m. išleidusio platų veikalą 
apie Marijos garbinimą Lietuvoje, 
kuris dabar dažnai Lietuvoje įvai
riose knygose cituojamas, mūsų psi
chologai yra pastebėję, jog lietuvis 
linkęs slėpti savo pamaldumą — 
kreipiasi tiesiog į Viešpatį Dievą ar į 
Motiną Mariją, bet tai daro intymiai, 
asmeniškai. Lietuvis nemėgsta vie
šai kalbėti apie gautas iš Dievo ma
lones. Kitos tautos savo šventas vie
tas ir stebuklingus paveikslus iš
reklamuoja, kviečia mokslininkus 
juos ištirti, paskui viešai duomenis 
paskelbti. Dabar tikrai pribrendęs 
laikas Lietuvos tikintiesiems nusi
kratyti sovietmečiu įdiegtų baimių, 
patiems susipažinti su savo dvasi
niais tur ta is ir kitus kviesti jais 
pasigrožėti. 
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Ar gali europiečiui būti įdomus seniausias Čikagos namas? 
MONIKA BONCKUTE 

Europiečių ir amerikiečių suvoki
mas apie tai, kas sena ir dėl to vertin
ga yra vienas geriausių man žinomų 
vertės sampratos per se reliatyvumo 
Įrodymų. Štai vieną dieną sutikau 
savo pažjstamą amerikietę, darbo 
metu ištrūkusią iš įstaigos ir mėgi
nančią nufotografuoti „senovinę", 
kaip ji pati sakė, architektūros detalę. 
Kaip paaiškėjo, ta architektūros 
detalė yra kažkoks aptrupėjęs keistos 
formos skiediniu suklijuotų plytų 
gabalas, persmeigtas aprūdijusiais 
gelžgaliais. 

Vargšė miesto centre įsikūrusios 
firmos darbuotoja rizikavo būti ap
šaukta savo viršininkės už tai, kad, 
niekam nepranešusi, vidury dienos 
maklinėja po gretimą darbininkų 
restauruojamą pastatą vien dėl to, 
kad, pasinaudojusi rudenėjančios die
nos natūraliu apšvietimu, nufotogra
fuotų tą architektūrinį nesusipra
timą. „Kiek šiam sienos gabalui 
metų?" — pasidomėjau. „Ne mažiau 
kaip 70", — neslėpdama susižavėji
mo atsakė architektūros mylėtoja. 

Taigi. Man, kaip ir daugeliui 
lietuvių, teko garbė studijuoti univer
sitete, kuris buvo įkurtas 1579 m., 
bet kažkaip nekilo mintis kasdien 
fotografuoti kiekvieną jo užkampį, 
nors širdį ir glostė žinojimas, kad tais 
pačiais koridoriais kadaise vaikščiojo 
Motiejus Sarbievijus, Adomas Micke
vičius ar Simonas Daukantas. Bet juk 
tai įstaigai daugiau nei 400 metų! 

Čikaga, kaip žinia, garsėja savo 
architektūra, tačiau paprastai kalba
ma apie Art Deco stilių ar moderniąją 
architektūrą. Tačiau bent vienas ob
jektas šiame mieste vertas dėmesio 
dėl savo amžiaus. Nepaisant neretai 
skirtingo požiūrio į architektūrines 
vertybes, namas Čikagoje, šiuo metu 
stovintis adresu 1827 S. Indiana, gali 
būti įdomus ir senovinių reliktų 
išlepintam europiečiui. 

Pirmųjų savininkų garbei pra
mintas Clarke namu (Clarke House), 
šis namas oficialiai laikomas seniau
siu gyvenamuoju statiniu visoje Či
kagoje ir datuojamas 1836. Nors bet 
kurio europiečio veide, perskaičius 
šią datą, turėtų pasirodyti ironiškas 
šypsnys, vis dėlto apsilankyti mu
ziejumi paverstame name verta visų 
pirma dėl to, kad amerikietiškoji to 
meto architektūra gerokai skiriasi 
nuo europietiškos. Be to, seniausias 
miesto statinys iš tiesų mokančiam 
įsiklausyti bei stebėti lankytojui gali 
papasakoti įdomių istorijų — ne tik 
apie pastatą, bet ir apie jame gyvenu
sius žmones. 

Negana to, Čikagos valdžia yra 
pasiryžusi namo restauracijai išleisti 
arti milijono dolerių, po kurios pas
tatas turėtų atrodyti kaip įmanoma 
autentiškiau. (Net ir rekonstrukcijos 
metu namas-muziejus išliks atviras 
lankytojams. Mokestis už įėjimą - 10 
dol. suaugusiems ir 6 dol. vaikams iki 
12 metų.) 

Clarke House XIX a. pasistatė iš 
New York valstijos atvykusi šeima. 

Clarke House — vaizdas, prieš prasidedant rekonstrukcijai. 

Kaip rodo šiuo metu kruopščiai 
surinkti ir suklasifikuoti namo istori
ją menantys dokumentai, pasiturinti 
viduriniosios klasės Clarke šeima 
pasistatė būstą pagal paskutinę to 
meto madą. Taigi šis namas yra maž
daug tai, kuo dabartinės aukštesnio
sios vidurinės klasės šeimos namas 
Čikagos priemiestyje galėtų virsti po 
gero 100 metų. (16 gatvės ir Michigan 
Ave. sankryža XIX a. pradžioje tuo 
metu buvo miesto pakraštys, tiesą 
sakant, net užmiestis.) 

Clarke House yra ir vienas iš 
geriausiai išstudijuotų Čikagos pas
tatų. Jei čia atvyksite trečiadienio 

vidurdienį, galėsite nemokamai daly
vauti valandos trukmės ekskursijoje 
po seniausią Čikagos gyvenamąjį 
būstą, kurios metu gidas papasakos 
įdomią ne tik namo, bet ir viso miesto 
istoriją, pagardintą tragiška vienos 
šeimos iškilimo bei bankroto istorija. 

Apsilankymas name-muziejuje 
gali būti naudingas dvejopai: viena 
vertus, dar kartą primins, kokia 
turtinga ir architektūriškai vertinga 
yra Lietuvos istorija, kita vertus, 
neleis tikėti dažnai tarp europiečių 
sklandančiu mitu, kad Amerika, ypač 
jos didmiesčiai, negali pasigirti savita 
bei įdomia istorija. 

Šie verslininkai, miglotais keliais pralobę, 
neapsiribojo restoranu, papildomų pajamų gauda
vo, parduodami užsieniui spalvotą metalą. 

Tone mažoje rūbinėje sėdėjo už barjero ir 
žiūrėjo televizorių. Rūbinėje kabojo tik pen

kiolika pakabų be rūbų. Šiltomis vasaros dienomis 
lankytojai į restoranėlį ateidavo be apsiaustų, gal 
vienas kitas žmogus nebent savo švarką pasikabin
davo. Ar buvo ką pakabinti, ar ne, Tone savo poste 
budėjo iki pirmos valandos nakties, prisidurdama 
prie savo pensijos šimtą dolerių. 

Prasivėrė durys ir įėjo Žara, jauna restorano 
„Žiogas" administratorė, rankoje nešina stambų 
rožės raudoną žiedą. Priėjusi paprašė: 

— Tonečka, pamerk šią rožę. Tegul pastovės 
vandenyje iki mano darbo pabaigos. 

Tone atsargiai, dviem lakuotais piršteliais, kad 
neįsidurtų į spyglius, paėmė rožę ir nusišypsojusi 
paklausė: 

— Tave tikriausiai įsimylėjo Julius arba 
Sergejus? 

— Sulauksi iš jų gėlių kaip iš eglės obuolių! — 
atsakė Žara ir pridūrė. — Abejoju, ar jie perka 
gėles savo žmonoms. Šią rožė man davė Viktoras, 
buvęs mano vyras... Jis, važiuodamas pro šalį, visa
da užsuka pas mane, paklausia, kaip mūsų sūnelis 
auga. 

— Jis tave myli, nepaisant, kad tu jį palikai! — 
nustebo Tone. 

Žara nuleido akis ir šyptelėjus sutinkamai 
linktelėjo galva, nes neturėjo argumentų paneigti 
fakto. Jos draugės ir giminės ne kartą jai priekaiš
tavo ir neslėpė nuo jos savo nuomonės, sakydamos, 
kad ji žiauriai pasielgė su Viktoru, iškeisdama 
meilę į pinigus. Žara lengvabūdiškai išardžius savo 
šeimą, pakeitė vyrą, dar galutinai nesupratusi, ką 
labiau mylėjo — antrąjį vyrą Marką ar tik jo pini
gus. 

— Viktoras manęs pasiilgsta, — patylėjusi 
ištarė Žara ir pamąsčiusi giliai atsiduso. — Si
tuacija iš tiesų sudėtinga. 

Po šio pokalbio Žaros veidas apsiniaukė, nulei
dus galvą liūdna pasišalino. Salone buvo girdėti 
baldų stumdymas, vyrų padavėjų kalbos ir Žara 
nuskubėjo pas juos. 

Tone, merkdama rožę į vazą su vandeniu, 
pavydulingai pamąstė: „Kad kas man padovanotų 
nors ramunes žiedelj..." 

NESUVALDYSI 
LIKIMO, KAIP VĖJO... 

Apsakymas 

ONA MATUIZAITĖ 
Ni\3 

Žara atsirakino kabineto duris, įėjo. Tame 
mažame kambarėlyje stovėjo tik du rašomieji stalai 
— jos ir Marko. Ant abiejų stalų gulėjo telefono 
aparatas. Atidarė nedidelį seifą, išėmė popierius ir, 
pasidėjusi ant stalo, ėmė skaityti, rašikliu kai 
kurias vietas pataisydama. 

Už kelių minučių prasivėrė durys, įėjo Markas. 
Žara pakėlė galvą, pažvelgė į jį ir bloga nuo

jauta durstelėjo širdį. Vyro pablyškusiame, rūs
tokame veide buvo matyti, kad jis yra labai prislėg
tas ir kažko susirūpinęs. Markui trisdešimt šešeri 
metai, vyras vidutinio ūgio, apypilnis, tamsūs ban
guoti plaukai, smilkiniuose baltavo žilė, akys ru
dos, degančios energija ir nuoširdumu, trumpi 
ūsiukai, nedidelė barzdelė. 

Markas tylėdamas sudribo kėdėje už savo stalo 
ir, padėjęs ranką ant stalo krašto, ėmė pirštais 
nervingai barbenti. 

Žara su baime žiūrėjo į jį, žinodama, koks jis 
reiklus sau ir kitiems. Tylėjo ir laukė, gal bars ją už 
kokį nors aplaidumą darbe, o gal jį slegia kita 
priežastis? Marko charakteris impulsyvus, greitas 
supykti, o susinervinęs nesiskaitė nei su žodžiais, 
nei su žmonėmis. 

Žara, nesulaukusi iŠ jo jokios reakcijos, pa
klausė: 

— Ko toks niūrus? Kas atsitiko? 
— Atsitiko! — šūktelėjo Markas ir paklausė. — 

Ar buvo atėję Sergejus su Julium? 
— Nemačiau. Kodėl klausi? 
— Vakar Klaipėdos uoste juos muitininkai 

sulaikė, kai metalą krovė į laivą. Dabar visi planai 
lekia velniop! — užsirūkęs atsakė Markas. 

Sučirškė telefonas. Markas užgniaužė delne 
nebaigtą rūkyti cigaretę, pakėlė ragelį ir pradėjo 

kažkuriam nekantriam kreditoriui aiškinti: 
— Suprask, aš pats sėdžiu be pinigų ir visi 

mano darbuotojai jau du mėnesius dirba be už
mokesčio. Lankytojų mažai ir pelno nėra. Palauk 
dar kurį laiką, labai tavęs prašau... 

Žara sutrikusi žiūrėjo į vyrą ir tylėjo, iš jo 
pokalbio suprato, jog jų komercinė padėtis 

labai bloga. Vyrai tikėjosi parduoti metalą ir už 
gautus pinigus atsiskaityti su kreditoriais, valsty
be ir darbuotojais. Dabar padėtis dar labiau 
susikomplikavo: uostamiestyje muitininkai kon
fiskavo metalą ir uždėjo nemažą baudą už kontra
bandą. 

Markas padėjo ragelį ir, netaręs nė žodžio, net 
nepažvelgęs į žmoną, išbėgo iš kabineto. Šiuo atve
ju reikalai jam buvo svarbesni. 

Žara, alkūnėmis atsirėmusi į stalą, delnais 
apglėbė galvą, kurioje sukosi sunkios mintys: „Kaip 
sunku būti verslininku. Kiek daug pavojų tyko jų 
darbe..." 

Subarškėjo ant grindų statomas kibiras su 
vandeniu ir Žara pravėrė akis. Įėjo valytoja Maša, 
stora tetulė, pensininkė. Maša, pasiraitojus ran
koves, ant šepečio apvyniojo šlapią skudurą ir 
ėmė šveisti koklines grindis. Darbuodamasi skun
dėsi: 

— Kokia neteisybė! Ar galima sulyginti valyto
jų darbą su Tonės darbu? Ji , kaip lėlė vitrinoje, 
rūbinėje sėdi, nieko neveikia ir gauna tą pačią algą, 
kaip valytojos. 

— Nepavydėkite, Mašenka, svetimiems gero, 
nes pačiai nesiseks, — nepritarė jai Žara. 

Moteris šluostė grindis ir toliau bambėjo: 
— Gyvenome ramiai Tarybų Sąjungoje, visi 

turėjome darbą, buvo nemokamas gydymas, mok
slas, butus skirstė profsąjunga nemokamai, 
niekam nerūpėjo rytojaus diena, nes visi žinojo, 
kad bus visos dienos ramios... Dabar gyvenimas 
tikras pragaras, kas ką nori tas tą daro... Vienas 
kitą žudo, apgaudinėja ir niekas nebaudžia, net 
nėra kam pasiskųsti... 

Žara tylėjo, nesileido į beprasmiškas diskusi
jas, tylėdama sutvarkė popierius, užrakino seifą, 
paėmė rankinuką ir išeidama pasakė: 

— Užleidžiu, Mašenka, tau savo kabinetą. 
Baigsi darbą, užrakink duris ir raktą palik rūbinė
je. 

Bus daugiau. 
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Į Šiaulius persikėlusią parodą aplankė žemės ūkio ministrė Kazimira Prunskienė. 
Artūro Vaškevičiaus nuotr 

Šiauliai, rugsėjo 7 d. (ELTA) — 
Šiauliuose ketvirtadienį prasidėjusios 
tarptautinės specializuotos žemės 
ūkio ir maisto pramonės parodos 
„AgroBalt-2006" aukso medaliais 
įvertinti 8 dalyvių gaminiai. 

Šiuos aukščiausius parodos įver
tinimus gavo: bendrovės „Kauno grū
dai" visaverčiai lesalai viščiukams, 
Vilniaus majonezo gamyklos ma
jonezas „Vilnius", Šiaulių „Guberni

jos" alus „Stela"; „Utenos mėsos" 
karštai rūkytas naminio dūmo kum
pis, traktorius „John Deere", „Voru-
vos ir Ko" bendrovės dyzelinis varik
lis, Alytaus rajono žemės ūkio ben
drovės „Atžalynas" limuzinų veislės 
telyčia ir „Nemuno" žirgyno trakėnų 
veislės eržilas Heleris. 

Ūkininkams ir bendrovėms už 
tradicinį amatų, kulinarinio paveldo 
puoselėjimą įteikta 18 diplomų. 

Steigiami jaunimo verslumo centrai 
Vilnius, rugsėjo 8 d. (BNS) — 

Nacionalinis plėtros institutas (NPI), 
penktadienį pristatęs projektą „Pi-
lotiniai jaunimo verslumo centrai" ti
kisi, kad jo įgyvendinimas galėtų su
mažinti jaunimo emigraciją. 

Jaunimo reikalų departamento 
Informacijos analizės ir tarptautinių 
ryšių skyriaus vedėjo Juozo Meldžiu-
ko nuomone, ši iniciatyva yra viena 
perspektyviausių sprendžiant jauni
mo bedarbystės problemą. 

„Norint padėti žmogui reikia jam 
ne žuvį duoti, o išmokyti žvejoti. Mū

sų tikslas yra ne teikti įvairias pašal
pas, o leisti jauniems žmonėms būti 
ryžtingiems ir patiems kurti savo ge
rovę. Sis projektas padės mažinti jau
nimo emigraciją bei integruotis į dar
bo rinką tampant ne tik darbuotojais, 
bet ir darbdaviais", — sakė J. Mel-
džiukas. 

Jaunimo verslumo centrai Ma
žeikių, Tauragės, Zarasų ir Anykščių 
savivaldybėse veikia jau dvi savaites. 
Juose jaunimą, norintį užsiimti vers
lu bei savo idėjas realizuoti Lietuvoje, 
konsultuoja 16 specialistų. 

Nekilnojamojo tu r to mokesčio nebus 
Vilnius, rugsėjo 8 d. (BNS) — 

Vyriausybė neklausys Lietuvą 
inspektuojančio Tarptautinio valiu
tos fondo (TVF) primygtinio siūlymo 
įvesti nekilnojamojo turto mokestį, 
kad būtų sureguliuota nekilnojamojo 
turto rinka, tačiau turi priemonių 
pristabdyti būsto paskolų augimą. 

TVF misijos vadovas Ashoka Mo-
dy, susitikęs su Zigmantu Balčyčiu, 
finansų ministru, vėl kartojo šiemet 
vasari išsakytas rekomendacijas Lie
tuvai įvesti nekilnojamojo turto mo
kesti. Ketvirtadienį Balčytis „Verslo 
žinioms" sakė, kad fizinių asmenų 

nekilnojamojo turto apmokestinimas 
nenumatytas programoje. 

Tai reikštų, kad dar dvejus me
tus toks turtas apmokestintas nebus. 

Pasak ministro, diskusijos dėl ne
kilnojamojo turto mokesčio įvedimo 
galėtų vykti, tačiau ekspertai ne kar
tą yra sakę, kad tokiam žingsniui gali 
ryžtis tik „politinis savižudis", 

Pasiūlymą dėl visuotinio nekilno
jamo turto mokesčio TVF kartoja jau 
kelerius metus, tačiau iki šiol politi
kai ryžosi apmokestinti tik komerci
niais tikslais naudojamą fizinių as-
.menų nekilnojamąjį turtą. 

* 50-ojo gimtadienio išvaka
rėse Kūno kultūros ir sporto de
partamento (KKSD) generali
niam direktoriui Algirdui Rasla
nui, vertinant jo nuopelnus Lietuvos 
sportui, Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto (LTOK) prezidentas Artū
ras Poviliūnas įteikė aukščiausią 
LTOK apdovanojimą „Garbės ženk
lą". „Gyvenime kaip ir sporte — vis
ko būna: ir pergalių, ir pralaimėjimų. 
Džiugu, kad niekada nenuleidote 
rankų ir dirbote sportui",— linkėda
mas nuoseklių darbų ateityje ir opti
mizmo sporte sakė A. Poviliūnas. 

* Slovėnijoje vykstančiame 
Kurnpos šimtalangiu saikiu čem

pionate moterų (25 dalyvės) tur
nyre vienuoliktąją poziciją po 7 
ratų su 8 taškais ir 14 galimų už
ima Živilė Ringelienė. Laima Adlytė 
su 7 taškais yra trylikta, 6 taškus su
rinkusi Romualda Šidlauskienė — 
22-a. 

* Martinikos saloje pasiren
gimą pasaulio moterų krepšinio 
čempionatui Brazilijoje (rugsėjo 
12-23 d.) baigianti Lietuvos rink
tinė ketvirtadienį antrąsias kontroli
nes rungtynes 51:72 pralaimėjo 
Prancūzijos komandai. 18 taškų 
nugalėtojoms pelnė Sandra Le Drean, 
6 — Emilie Gomis, 13 — Sandra Di-
jon, 9 — Audrey Sauret. 

Atkelta iš 1 psl. 
jog „nutekėjusi" slapta VSD pažyma, 
dėl kurios platinimo sulaikytas žur
nalistas, bus artimiausiu metu pa
teikta Seimui ir su ja galės susipažin
ti visi parlamentarai, turintys teisę 
dirbti su slapta informacija. 

A. Pocius penktadienio rytą Sei
me susitiko su opozicijos vadovu kon
servatoriumi Andriumi Kubiliumi. 

„Jokios paslapties dėl tos infor
macijos nebus, ji bus pateikta ko
mitetui, atitinkamoms parlamenti
nėms struktūroms", — sakė A. Po
cius. 

Pastebėjus, jog konfiskuotame 
leidinyje išplatinta slapta VSD pažy
ma neturi jokių ženklų, rodančių, 
kad ji įslaptinta, A. Pocius pripažino, 
jog pažyma „buvo be skiriamųjų žen
klų", tačiau čia pat teigė, jog slapta 
informacija „ne visuomet turi būti 
apiforminta taip ir surašyta taip". 

A. Pocius taip pat teigė, jog „nu
tekėjusi" slapta VSD pažyma nebuvo 
susijusi su galimos korupcijos ty
rimu. 

Verslininkų ir politikų pokalbiai 

VSD konfiskuotame „Laisvo 
laikraščio" numeryje cituojami 
„Olympic Casino" darbuotojų tarpu
savio pokalbiai bei pokalbiai su kai 
kuriasi politikais — Naujosios sąjun
gos atsakinguoju sekretoriumi Vaidu 
Pliusniu, buvusiu Darbo partijos va
dovu Viktoru Uspaskichu ir įtakinga 
socialdemokratų parlamentare Milda 
Petrauskiene, kuriuose tariamasi dėl 
susitikimų. 

Vienas turtingiausių Estijoje ver
slininkų „Olympic Casino Group" 
valdybos pirmininkas Armin Karu, 
reikalaudamas atstovų Vilniuje orga
nizuoti susitikimą asmeniškai su A. 
Paulausku, laikraščio cituojamuose 
pokalbiuose užsimena, esą A. Pau
lauskui yra „davęs daug pinigų". 

Paklaustas, ar tyrime figūruoja 
minėtos politikų pavardės A. Pocius 
teigė, jog „kiekvienoje informacijoje 
yra daugiau ar mažiau pavardžių, 
vien tik pavardės paminėjimas nieko 
nereiškia". 

Pastebėjus, jog panašios įrašytų 
politikų pokalbių išklotinės žiniask-
laidoje cituotos jau daugelį kartų, A. 
Pocius teigė, jog pastarasis atvejis — 
išskirtinis. 

„Anksčiau būdavo tokių atvejų, 
kai buvo platinama ikiteisminio tyri
mo medžiaga, kurioje būdavo ir ope
ratyvinių atitinkamų veiksmų, bet jie 
prieš tai būdavo išslaptinti, jie ne
turėjo įslaptintos informacijos statu
so. Šiuo atveju tai yra operatyvinio 
pobūdžio informacija, skirta tolimes
niam darbui", — teigė A. Pocius. 

Vertina kaip išpuoli prieš 
spaudos laisvę 

Prezidentas Valdas Adamkus 
Valstybės saugumo departamento 
(VSD) veiksmus sulaikant „Laisvo 
laikraščio" leidėją Aurimą Drižių ver
tina kaip išpuolį prieš žodžio laisvę. 

„Tai yra sukrečiantys veiksmai, 
kurie prieštarauja pagrindiniams de
mokratijos principams. Aš visuomet 
pasisakiau, pasisakau ir pasisakysiu 
už laisvą spaudą, už laisvą žodį. Kito 
kelio, jeigu mes norime ginti de
mokratijos principus ir įgyvendinti 
juos Lietuvoje, nėra", — sakė prezi
dentas. 

Šalies vadovas sakė reikalau
siantis VSD pareigūnų, kurie ėmėsi 
veiksmų prieš leidinį, atsakomybės. 

Saugoti paslaptis — ne 
žurnalistų reikalas 

Žmogaus teisių stebėjimo institu
to valdybos pirmininkas Kęstutis Či-
linskas taip pat kritikuoja Valstybės 
saugumo departamentą. Anot K. Či-
linsko, žurnalisto suėmimas remian
tis paskelbtu motyvu yra nepriimti
nas teisės požiūriu. 

„VSD paskirtis yra ginti valsty
bės ir visuomenės saugumą. Šitas 
saugumas negali būti tapatinamas su 
valdžios atstovų saugumu. VSD turi 
kovoti prieš valdžios, politikų pikt
naudžiavimą. Jeigu valstybės paslap
timi padaromi korupciniai ryšiai ir 
neleidžiama visuomenei sužinoti, tai 
tuomet neatitinka VSD paskir
ties",— tvirtino K. Čilinskas. 

Pasak teisininko, „iš žurnalistų 
negalima reikalauti atsakomybės už 
tai, kad jie gavo informaciją, sakysim, 
apie korupciją ir ta informacija nau
dojasi. Tai yra nustatęs Europos žmo
gaus teisių teismas savo sprendi
muose. Negalima persekiot žurna
listų už tai, kad jis, tą informaciją ga
vęs, ją paskleidžia". 

Lietuva gali nepatekti į Schengen erdvę 
Lina Balsytė 

Išorinė Europos Sąjungos (ES) 
siena Lietuvoje stiprinama nepakan
kamai sparčiai. Lietuvai nespėjus lai
ku įvykdyti sienos stiprinimo Įsi
pareigojimų, šalis praras lėšas, o jos 
piliečiai negalės laisvai judėti per 
Schengen erdvėje esančių valstybių 
sienas, rašoma penktadienį išplatin
tame Valstybės kontrolės (VK) pra
nešime spaudai. 

„Jei Lietuva nespės nustatytu 
laiku įvykdyti prisiimtų sienos stip
rinimo įsipareigojimų, prarasime lė
šas ir Lietuvos piliečiams nebus leis
ta laisvai judėti per Schengen erdvėje 
esančių valstybių sienas", - prane
šime cituojama valstybės kontrolierė 
Rasa Budbergytė. 

Kaip rašoma pranešime, atlie
kant valstybinį patikrinimą nustaty
ta, kad išorinei ES sienai Lietuvoje 
stiprinti Bendrija numatė Lietuvai 
skirti beveik 618 mln. Lt, kurie turi 
būti panaudoti iki 2007 m. pabaigos. 
Tačiau iki šių metų vidurio buvo pa

naudota tik 3 proc. numatytų lėšų. 
Už šiuos pinigus šalis turi sus

tiprinti išorinių Lietuvos sienų ap
saugą, įsigyti reikiamą įrangą, trans
porto priemones, sukurti naują mo
biliojo skaitmeninio radijo ryšio siste
mą bei plėtoti informacinių tinklų in
frastruktūrą ir kt. 

Tačiau tikrintojai konstatavo, 
kad yra rizikos, jog numatyti darbai 
nebus atlikti laiku, nes iki šių metų 
pabaigos dar turi būti pasirašytos su
tartys, kurių bendra vertė sudaro 
daugiau nei du trečdalius visų numa
tytų lėšų. 

Nustatyta, kad didelė dalis at
sakomybės dėl neįgyvendintų projek
tų tenka VRM, kuri laiku neatliko 
dalies būtinų darbų. 

Tikrintojai padarė išvadą, kad 
Vidaus reikalų ministerija ir Schen
gen priežiūros komitetas nepakanka
mai dėmesio skyrė projektų planavi
mui ir įgyvendinimui, nepakankamai 
koordinavo ir prižiūrėjo įgyvendinan
čios institucijos veiksmus. 

Alfa.lt 

http://Alfa.lt


DRAUGAS, 2006 m. rugsėjo 9 d., šeštadienis 

Pasaulio nauiienos 
M 

(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Naujasis Meksikos prezidentas sieks 
imigracijos reformų 

SP? ^Š^į '^aaj^s^^^A'.V^"jX-\ -V -V;..̂ - V...»A—i.—l 

JAV ir Meksikos siena prie San Diego. 

Mexico. rugsėjo 8 d. („Reu-
ters"/BNS) — Neseniai teismo pa
tvirtintas naujuoju Meksikos prezi
dentu Felipe Calderon viešai pareiškė 
įsipareigojantis siekti meksikiečiams 
palankių imigracijos reformų JAV 
Kongrese dar iki 2009-ųjų sausio, 
kuomet prezidento postą paliks Geor
ge W. Bush, rašo „The Washington 
Post". 

Ketvirtadienį su G. W. Bush tele
fonu kalbėjęs F. Calderon teigė tikin
tis, kad Baltieji Rūmai tam pasi
rengę. 

„Mes per artimiausius dvejus 
metus intensyviai dirbsime, kad pa
siektume konkretų susitarimą", - pa
sakojo Meksikos valstybės vadovas 
užsienio žurnalistams. 

Postą paliekantis prezidentas Vi-
cente Fox praleido net šešerius metus 

US Border Patrol nuotr. 

siekdamas, kad JAV suteiktų legalų 
statusą imigrantams iš Meksikos. 
Nesugebėjimas to užtikrinti bendra
darbiaujant su kaimynine Amerika 
laikomas viena didžiausių jo kadenci
jos nesėkmių. 

Padėtį pakeisti bandys nuo 
gruodžio 1-osios prezidento pareigas 
pradėsiantis eiti Felipe Calderon. 
Kaip ir Vicente Fox, jis priklauso 
„Nacionalinei veikimo partijai". 

Anot jo, Meksika pamažu kuria 
naujas darbo vietas, ir tai jau šiek 
tiek prislopino masinę jaunų žmonių 
emigraciją į Jungtines Valstijas. 

„Mes negalime to ignoruoti, ne
galime patvirtinti tai paslepiančio 
įstatymo - teigė F. Calderon. — Pri
valome surasti būdų, kaip pagerinti 
padėtį. Tai ne tik Meksikos, bet ir 
JAV interesas". 

Vaizdajuostėje — bin Laden 
ir rugsėjo 11 -osios smogikai 

Dubai, rugsėjo 8 d. („Reu-
ters'VBNS) —Televizijos kanalas „Al 
Jazeera" ketvirtadieni vakare parodė 
vaizdajuostę, kurioje, kaip teigiama, 
nufilmuotas .,al Qaeda" vadovo Osa-
ma bin Laden susitikimas su kai ku
riais kovotojais mirtininkais, dalyva
vusiais niokojamuose 2001 metų rug
sėjo 11-osios dienos išpuoliuose. 

Arabų palydovinės televizijos ka
nalas, kuris šią filmuotą medžiagą 
parodė likus vos kelioms dienoms iki 
penktųjų šių tragiškų teroro atakų 
New York ir Washington, DC, meti
nių, pažymėjo, kad vaizdajuostėje už
fiksuotas „ai Qaeda" kovotojų, Af
ganistano kalnų treniruočių stovyk
lose besirengiančių teroro misijoms, 
„kasdienis gyvenimas". 

..Al Jazeera" atstovas pareiškė, 
kad ne televizija parinko šios vaizda
juostės demonstravimo laiką. Esą 
anonimas i televizijos būstinę vaizda
juostę atnešė ..šiomis dienomis". 

Baltais drabužiais apsirengęs O. 
bin Laden, kurį lydi ginkluoti padėjė
jai, vaizdajuostėje nufilmuotas einan
tis uolėta vietove. 

Televizijos kanalas du asmenis, 
nufilmuotus vaizdajuostėje, identifi
kavo kaip Ramzi Binalshibh, įtaria
mą rugsėjo 11-osios sąmokslo koordi
natorių, kuris neseniai buvo per
keltas į JAV karinį kalėjimą Guanta-

namo Bav, ir Abu Hafs al-Masri, bu
vusi vieną artimiausių O. bin Laden 
padėjėjų, kuris 2001 metais žuvo Af
ganistane per amerikiečių oro ataką. 

Baltieji rūmai suskubo nurodyti, 
kad R. Binalshibh yra sulaikytas. 
JAV prezidentas George W. Bush pra
nešė, kad R. Binalshibh buvo vienas 
iš įtariamų teroristų, kurie buvo su
imti ir tardomi įgyvendinant slaptą 
CŽV programą, ir kad šiuo metu jis 
yra perkeltas į Guantanamo karinės 
bazės sulaikymo centrą. 

„Kaip vakar sakė prezidentas, 
rugsėjo 11-osios sąmokslininkai už 
savo piktadarystes vienas po kito bus 
patraukti atsakomybėn, tarp jų ir 
Ramzi Binalshibh, kuris dabar yra 
Gynybos departamento kalėjime", — 
sakė Baltųjų rūmų atstovė spaudai 
Dana Perino. 

Trečiadienį G. W. Bush pirmą 
kartą viešai pripažino, kad svarbūs 
terorizmu įtariami sulaikytieji buvo 
apklausiami už JAV ribų. 

Vaizdajuostėje nufilmuota, kaip 
O. bin Laden sveikina kovotoją kalnų 
fone. Joje su „paskutinės valios" kal
ba į būsimus sekėjus taip pat krei
piasi du rugsėjo 11-osios teroro išpuo
lio smogikai: Wael al-Shihri ir Hamza 
al-Ghamdi. Po W. Al-Shihn Kreipi
musi yra angliški subtitrai: „Vienas 
- Manhattan operacijos kankiniu" 

EUROPA 

VARŠUVA 
Lenkijos šeimų lyga nori pakeisti 

šalies rinkimų įstatymą, nes šiai ul-
tranacionalistinei valdančiajai parti
jai nepatinka, jog mažumoms nėra 
taikomas penkių procentų rinkimo 
barjero reikalavimas. Si lengvata, 

i kuri galioja nuo 1991 metų, yra ypač 
aktuali pačiai didžiausiai šalies et-

i ninei mažumai — vokiečiams, kurių, 
: neoficialiais duomenimis, yra nuo 

300,000 iki 500,000. Nuo 1993 metų 
Seime jai atstovauja du arba trys par
lamentarai. Kitos mažumos kol kas 

; nesugebėjo pasinaudoti šia lengvata. 
Lenkijos šeimų lygai atstovaujantis 
deputatas Piotr Slusarczyk sakė, jog 
viena tautinė mažuma negali turėti 
išskirtinės privilegijos. 

Lenkijos sostinės policija sulaikė 
du lenkus, kurie įtariami pagrobę ir 
nužudę jauną studentą — Jungtinių 
Valstijų pilietį. Jaunuolio lavonas bu
vo surastas ketvirtadienio vakare ne
toli Varšuvos. 25-erių metų Michael 
su lenku Grzegorz K. ruošėsi į Len
kiją iš Vokietijos atvežti naują auto
mobilį, tačiau dingo be žinios. Su
nerimusi amerikiečio draugė kreipėsi 
į Varšuvos policiją, kuri sudarė spe
cialų dingusio studento paieškų pa
dalinį. Minėtas Grzegorz K. — 34-
erių metų autoserviso, įsikūrusio ne
toli Varšuvos, savininkas prisipažino, 
kad drauge su kolega — 30 metų 
Krzysztof M„ nužudė studentą, o jo 
lavoną paslėpė. 

BERLYNAS 
JAV nori, kad kitą savaitę įvykus 

tolesnėms įtakingiausių pasaulio val
stybių deryboms, Jungtinių Tautų 
(JT) Saugumo Taryba imtųsi spręsti 
Irano branduolinės programos klau
simą ir parengtų rezoliucijos projek
tą, numatantį sankcijas Tehran. Tai 
pranešė Valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas Nicholas Burns. Apie tai 
jis kalbėjo praėjus dienai nuo susiti
kimo, kuriame dalyvavo aukšti Vo
kietijos, Didžiosios Britanijos, Pran
cūzijos, Kinijos ir JAV pareigūnai. 

ATLANTIC 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Buvęs JAV valstybės sekreto

riaus pavaduotojas Richard Armitage 
ketvirtadienį prisipažino buvęs šalti
nis, kuris pirmas nutekino informa
ciją apie slaptą CŽV agentę, ir iš
reiškė apgailestavimą dėl šio savo po
elgio. R. Armitage pirmasis žiniask-
laidai neteisėtai atskleidė CZV agen
tės Valerie Plame vardą po to, kai jos 
vyras, buvęs ambasadorius Joseph 
Wilson kritiškai atsiliepė apie prezi
dento George W. Bush administra
cijos Irako politiką. 

JAV Senatas vienbalsiai pritarė 
šalies ateinančių metų gynybos biu
džetui, kuris siekia apie 470 mlrd. 
JAV dolerių. Biudžete numatoma 
skirti karinėms operacijoms Irake ir 
Afganistane 63 mlrd. JAV dolerių. 
Dalį šių išlaidų numatyta skirti JAV 
karių šiose šalyse užmokesčio didini
mui 2.2 procento. Be to, senatoriai 
sutiko skirti 200 mln. JAV dolerių 
ypatingai žvalgybos tarnybai, kuri 
ieškotų teroristų grupuotės „al-Qae-
da" vadeivos Osama bin Laden, 
įsteigti ir jos veiklai finansuoti. 

NEWYORK 
Trys pasaulinės architektūros 

žvaigždės ketvirtadienį pristatė trijų 
dangoraižių, kurie turi būti pastatyti 
vietoje dviejų 2001 metų rugsėjo 11-
ąją sugriautų Pasaulio prekybos cen
tro (PPC) dangoraižių New York, 
projektus. Britai Norman Foster ir 
Richard Rogers, taip pat japonas Fu-
mihiko Maki suprojektavo po dango
raižį. Trijų pastatų, kurie apsups 
PPC memorialą, aukštis — 411 
metrų, 382 metrai ir 288 metrai. 

ARTIMIEJI RYTAI 

DUBAI 
Naujasis ,,al Qaeda" vadovas Ira

ke internete paskelbtame garso įraše 
pareiškė, kad šalies politikai sunitai 
yra nepatikimi ir perspėjo, kad prieš 
JAV vadovaujamas pajėgas bus ren
giamos naujos atakos. „Ugnis nėra ir 
nebus užgesinta, o mūsų kardai, nus
palvinti jūsų krauju, trokšta daugiau 
jūsų supuvusių galvų" — teigė Abu 
Hamza al-Muhajir. 

1-800-77S-SEND 
www.atlanticexpresscorp.com 
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Kroviniu gabenimas 
laivj visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu į visas pasaulio šalis y 

v. i Air Freight 
^Automobiliu pirkimas bei 

I siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

/Smatl Packages Trucking j 

Smulkiu siuntimu siuntimas oei 
pr statyrras i namus Lietuvoje Latvijoje. 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60155 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 

http://www.atlanticexpresscorp.com
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.eenteffocsM9etyantfcreasthealtt1.oaT 

GEDAS M. GR1NIS, MD 
lnkstų,puslės ir prostatos 
gydymas bei cnirurgija 
Aurora Medical Center 

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

Chiropraktika ir 
manualine terapija 

Amber 
Health 
Center 

T e l e f o n a s ( 7 0 8 ) 2 3 9 - 0 9 0 9 
• Manualinė terapija 
• Chiropraktika 
• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 
Dr. Vilija R. Kerelytė 

Chi roprak t i kos gydyto ja 
6420 West 127th Street Palos Heights, IL 60463 

S 
Dr. Vida I. Puodžiūnienė 

Hearthy Connection 
Oiiropractic & Rehafa Clnjc 

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

patarimai. 

16547 W. 159 Street 
Lockport, IL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerkles 
ligos 

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

Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

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

Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
4901 W. 79 t h St. 

Burbank, IL 60459 
Tel. 708-424-2024 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

GAJLE SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 127th St Ste 200 

Lemo n t. 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 

MO-857 9400 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
D r A N D R I U S K U D I R K A 
Dr. JUSTYNA STENGELE 

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

Priklauso Palos Commun i t y Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

Sandra Rasa Valaitis, MD 
Šlapimo pūs lės inkon t inenc i j a , 

g imdos , makš t ies ir pūs l e s i š t rūkimas , 
gydymas bei ch i ru rg i ja 

Priklauso University of Chicago, 
MacNeal, Hinsdale ir La Grange Hospital 

Tel. 773-834-8622 
Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TTERRI DALIAS PRUNSKIS, M D 

M A U N A K V . RANA, M D 
Illinois Pain Inst i tute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai 

Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 
M c H e n r y : 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5 

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

Akiu ligų specialistai 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
H o l y Cross H o s p i t a l , #410S 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. EL1GIJUS LEUS 
Akių ligos ir chirurgija 

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

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

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Pri imami 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 VIŽJNAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6 9 1 8 W . A r c h e r A v e . St. 5 ir 6 

C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

S K E L B I M U S K Y R I A U S 
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JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 

2711 West 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-2655; fax. 7734366906 

KĄ VERTA ŽINOTI APIE 
TAPATYBĖS VAGYSTĘ 

Tapatybės vagystė („identity 
theft") - gana naujas ir savotiškai 
„madingu" tapęs reiškinys, iš esmės 
laikytinas informacinės visuomenės 
„šalutiniu produktu". Tačiau tech
nologijų plėtotė prekybos, verslo bei 
paslaugų srityje tėra tik vienas iš 
veiksnių, skatinančių tapatybės va
gystes, o pavogti kredito kortelių nu
meriai, atsiskaitant už prekes in
ternetu, toli gražu nėra vienintelis 
tokių vagysčių pavyzdys. Tapatybės 
vagystės vis dažniau lydi ir tokius, 
atrodo, Įprastus veiksmus, kaip at
siskaitymas čekiu parduotuvėje, do
kumentų siuntimas paštu, mobilaus 
telefono sąskaitos atidarymas ir pan. 

Iš esmės nuo tapatybės vagysčių 
kasmet nukenčia daugybė žmonių. 
Vien 2005 metais buvo gauta 255,000 
skundų (Federal Trade Commission, 
2005), kurie sudarė apie 37 proc. visų 
vartotojų apgavysčių („consumer 
fraud") skaičiaus. Tapatybės vagys
tės apima visus atvejus, kuomet be 
leidimo yra pasisavinami kieno nors 
asmeniniai duomenys ir panaudojami 
nusikaltimams ar apgavystėms vyk
dyti. Asmenys, tapę tokių veiksmų 
aukomis, praranda begales laiko, o 
dažnai ir pinigų, besistengdami ati
taisyti jiems padarytą žalą. Yra ne
mažai atvejų, kuomet tapatybės va
gysčių aukos, dėl sugadintos kredito 
istorijos, vėliau turi sunkumų, pra
šant paskolų, nuomojantis būstą, ar 
įsidarbinant. 

Tad kaip gi informacija pa
sisavinama ir ką daryti, jei ta
pote panašios vagystės auka? 

Pirmiausia, nusikaltėliai dažnai 
gauna asmeninę informaciją iš ins
titucijų, kurioms jūs ją patys su
teikiate (bankų, kredito įstaigų, ligo
ninių ir pan.). Ši informacija arba pa
vagiama, arba kaip nors išviliojama iš 
tų institucijų darbuotojų. Būtent dėl 
to jau kuris laikas kalbama apie tai, 
kiek ir kokios informacijos įvairios 
institucijos turi teisę reikalauti ir 
kaip ji privalo būti saugoma. Tarki
me, yra įprasta, jog, nuomojantis 
butą ar atidarant banko sąskaitą, yra 
reikalaujama SSN (Sočiai Security 
Number), tačiau daugybė verslo bei 
paslaugų įstaigų neretai reikalauja 
pateikti SSN vien dėl to, kad galėtų 
identifikuoti jus, kaip savo klientą. 
Tokiu atveju, visuomet geriau išsi-
klausinėti, ar būtina iš tiesų naudoti 
SSN (gal, pvz., užtektų vairuotojo 
teisių numerio ar pan.), kaip jis bus 
panaudojamas, bei, svarbiausia, kaip 
jis bus saugomas nuo tapatybės va
gių. Įstaiga, reikalaujanti būtinai 
naudoti SSN, gali atsisakyti teikti 
jums prekes ar paslaugas, jei ne
įeisite jai šio numerio naudoti, ta
čiau, smulkiau paklausinėję, bent jau 
galėsite patys nuspręsti, ar verta 
rizikuoti, ar ne. 

Kitas paplitęs būdas, kurio pa
galba pavagiama asmeninė infor
macija, yra pašto vogimas iš asme
ninių dėžučių. Tokiu būdu pasisavi
namos banko bei kredito įstaigų 
ataskaitos, banko kortelės bei čekiai, 
informacija apie mokesčius ir pan. 

Trečia - taip, nusikaltėliai nesi

bodi apieškoti jūsų išmetamų šiukš
lių! Tapatybės vagių rausimuisi po 
gyventojų bei verslo įstaigų šiukš-
liadėžes netgi yra sugalvotas spe
cialus terminas - „dumpster diving". 
Nusikaltėliai taip pat dažnai apsi
meta darbdaviais, butų savininkais, 
ar kitais asmenimis, turinčiais teisę 
reikalauti jūsų duomenų, įskaitant ir 
SSN. Specialių technologijų pagalba, 
jie gali surasti ir pasisavinti infor
maciją, patenkančią į ATM mašinas, 
parduotuvių ar kredito įstaigų kom
piuterines sistemas ir pan. Pagaliau 
jie gali tiesiog įsilaužti į jūsų namus 
ar pavogti jūsų piniginę, ieškodami 
asmeninių duomenų. 

Informacijos medžiojimas in
ternete galėtų būti atskira tema. Vis 
daugiau ir daugiau sukčių siuntinėja 
laiškus elektroniniu paštu, apsi
mesdami banko, kredito įstaigų, in-
terneto parduotuvių atstovais. Kar
tais jie siūlo abejotinos vertės, tačiau 
patrauklias prekes ir paslaugas, — o 
po to, vos jums įvedus savo kreditinės 
kortelės duomenis, pradingsta kaip į 
vandenį (uždaro savo tinklalapį, ne
atsako nurodytais telefonais ir pan.). 
Dažniausiai visgi nusikaltėliai prašo 
patikslinti sąskaitos duomenis (ad
resą, sąskaitos numerį ir pan.), pra
nešdami, pvz., kad jūsų sąskaita 
banke sustabdyta, ar kad iškilo kokių 
nors problemų. Reaguoti prašoma 
kuo greičiau (kad nespėtumėte susi
siekti su banku ar kredito įstaiga), 
atsiųsti laiškai praktiškai niekuo 
nesiskiria nuo tikrų e-paštu gau
namų pranešimų, todėl nenuostabu, 
jog nukentėjusiųjų nuo panašių 
apgavysčių, vadinamų „online phi-
shing", daugėja. Panašias strategijas 
nusikaltėliai kartais naudoja ir 
atakuodami telefoniniais skambu
čiais. 

Kaip dažniausiai panaudo
jama pavogta informacija? 

Priklausomai nuo to, kokie bū
tent duomenys pavagiami, jūsų vardu 
gali būti atidaromos naujos kredi
tinės kortelės, kurių neapmokėtos 
sąskaitos vėliau atsiras jūsų kredito 
istorijoje, taip pat - mobilaus telefono 
sąskaitos, automobilio mokėjimo pla
nas, ir pan. Pakeitę mokėjimo adresą 
(„billing address), vagys gali pasi
naudoti ir jūsų jau esamomis kredito 
kortelėmis, banko sąskaitomis, atlik
dami mokėjimus bei pridarydami 
skolų, apie kurias jūs ilgai nieko net 
nesužinosite. Čekių padirbinėjimas, 
siekiant ištuštinti aukos sąskaitą, 
įsiskolinimai už paslaugas, galų gale, 
bankroto paskelbimas aukos vardu 
yra įprastos tapatybės vagių piktnau
džiavimo priemonės. Be to, vagys gali 
pasinaudoti ir pavogtais dokumen
tais ar jų numeriais (SSN, vairuotojo 
teisių numeriu), kad padirbtų ar 
gautų sau naujus, tik svetimą numerį 
turinčius, dokumentus. 

Taigi, jei vienokiu ar kitokiu bū
du praradote asmens dokumentus, 
kredito korteles, ar įtariate bet kokį 
asmeninės informacijos nutekėjimą, 
svarbu iškart imtis priemonių už
kirsti kelią galimai tapatybės vagys
tei. Nukelta 9 psl. 

http://www.eenteffocsM9etyantfcreasthealtt1.oaT
http://www.illinoispain.com
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Atkel ta iš 8 psl . 
Iškart pakeiskite banko sąskaitų 

bei kredito kortelių numerius ar jas 
išvis uždarykite ir atidarykite naujas. 
Paskambinkite į tris nacionalinius 
kredito biurus ir paprašykite stebėti 
jūsų duomenis (naudoti vadinamąjį 
„initial fraud alert", kuris reiškia, jog 
90 dienų ar ilgiau jūsų vardu niekas 
kitas negalės atidaryti jokių naujų 
sąskaitų). Susisiekite su pavogtus 
dokumentus išdavusiomis instituci
jomis ir sužinokite, kaip panaikinti 
pavogtą dokumentą ir jį pakeisti 
nauju, bei paprašykite jų taip pat 
stebėti jūsų duomenis, kad niekas 
kitas negalėtų gauti dokumentų jūsų 
vardu. 

Organizaci jų, ku r ioms r e ikė 
tų p r a n e š t i ap ie įvykusią t a p a 
tybės vagystę, duomenys : 

Kredi to b i u r a i (paskambinus į 
vieną jų, kitiems informacija perduo
dama automatiškai): 

Equifax: 1-800-525-6285 
www.equifax.com 

Experian: 1-888-397-3742 
www.exper ian.com 

TransUnion: 1-800-680-7289 
www.t ransunion .com 

K o m p a n i j o s , k u r t u r i t e sąs
k a i t a s , turėtų būti informuojamos 
apie apgavystę ne tik telefonu, tačiau 
taip pat ir raštu. Siųskite pareiš
kimus registruotu paštu, kad ga
lėtumėte dokumentuoti savo krei
pimąsi, ir pasilikite sau siunčiamų 
laiškų kopijas. 

P r a n e š k i t e p o l i c i j a i . J u m s 
būtina turėti policijos protokolą dėl 
įvykusios vagystės, ar bent žinoti 
surašyto protokolo numerį, nes dau
guma kreditorių jo pareikalaus, kai 
prašysite atlyginti padarytą žalą. 

F e d e r a l T r a d e C o m m i s s i o n 
(FTC) renka informaciją apie tapa
tybės vagystes, siekdama kovoti su 
nusikaltėliais bei informuoti visuo
menę apie atsirandančias vis naujas 
vagysčių formas. Si organizacija taip 
pat gali nukreipti jūsų skundą į kitas 
valdžios institucijas ar ištirti ins
titucijų, nesilaikančių FTC nustatytų 
principų, veiklą. Šiai organizacijai 
skundą galite pateikti in te rne tu 
w w w . c o n s u m e r . g o v / i d t h e f t ar 
paskambinę tel. 1-877-438-4338. 

Pagal Federal Trade 
Commission medžiagą parengė 

Vaida M a l e c k a i t ė 

STEBĖKITE, p 
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KAIP JŪSŲ 
SANTAUPOS 

AUGA! 
Atidarykite 14-os mėnesių 

sertifikatą 

5.50% APY 

Aukštos palūkanos dabar 
Dar aukštesnės — vėliau! 

t=J 

Galėsite vieną kartą šio 
sertifikato procentą padidinti, 
jei procentas kils* 

/ 

PDK 
F\v$i — personai Bark 

f \ Building Personai Banking Relarionships^M 

Garfield Ridge 
6162 S. Archer Ave. 
Chicago, IL 60638 

(773) 767-5188 

L e m o n t 
12261 Archer Ave. 
Lemont, IL 60439 

(630) 257-1400 

Or land P a r k 
14701 Ravinia Ave. 

Orland Park, IL 60462 
(708) 226-2727 

*Rate increase based on the rate oflered for new 12 month certificate accounts at time of increase. 
Annual Percentage Yield (APY) is effective as of J u n e 19, 2006 and is subject to change vvithout notice. 
Minimum deposit of $250 is reguired to obtain APY Penalty may be imposed for early withdrawals. 

www. f irs tpersonalbank.net 

ĮVAIRUS 

* VVestern Springs ar Hinsdale rajo
nuose, nuo 7 v.v. iki 7 v. ryto, moteris 
ieško darbo. Tel. 630-935-7011 

* 50 m. moteris ieško darbo su gyve
nimu 6 dienas savaitėje. Turi patirties, 
rekomendacijas, CNA sertifikatą, žalią 
kortelę, IL valstijos vairavimo teises. 
Tel. 773-816-6947. 

VALGYKITE NATŪRALŲ MEDŲ -
GYVENSITE 100 METU 

Mano b i te l i u sur ink tas medus iš I l l inois 
pievų ir miške l iu yra skanus ir t u r i daug 
gydomųjų savybių )o ga l ima gau t i PL 
centre gegužiniu m e t u K Laukaitis 

Tel. 630 -323 -5326 

* Moteris ieško darbo pietiniuose rajo
nuose. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 

Dantų gydytojai 

Dr . JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

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. Kingery Hwy, Wiovvbrook 
Tel. 630-323-5050 

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Willowbrooic, l t 60327 

T d . 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALiS 
Dantų gydytoja 

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

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. V.J. VASAITIENE 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tel. 708-598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M. SAUKUS 
D a n t ų gydytoja 

38 O a k Creek Plaza 
Munde le in , IL 60060 

Tel. 847-949-7300 
V a l a n d o s pagal sus i ta r imą 

EUGENE C DECKER, DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama, kaina 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708422-8260 

Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

TRYLIKOS METŲ PATIRTIS 
persikėlė į naują kabinetą 

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

www.parkridgesmiles.com 

P i l n a d a n t ų p r i e ž i ū r a : 
• implantai 
• tiltai, karūnos, protezai 
• vaikų dantų gydymas 
• šaknies kanalų valymas 
• chirurgija 
• parodontozės specialistas kabinete 
• kosmetinės procedūros — „veneers", 

balinimas 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

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

T e l . 630 -571 -2630 

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

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St Chicago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 
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VILNIUS 2006 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

vyrams 
**i 

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 

• -v 

630-229-9531 H 

ATSTOVYBE CIKAGOIE 
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 

MgMgMaigyi^ s 

http://www.equifax.com
http://www.experian.com
http://www.transunion.com
http://www.consumer.gov/idtheft
http://firstpersonalbank.net
http://www.parkridgesmiles.com
mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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„NIEKAM NELIPAU PER 
GALVĄ, NESIEKIAU TURTŲ" 

Taip teigia, jau per 102-ojo savo gimtadienio slenkstį perkopusi, 
Jadvyga Penčylienė. 

Dažnai mes šloviname asmenį, o 
— žiūrėk — jis parodo pagarbos ne
vertą savo charakterio pusę. Tuo pa
čiu, kartais savo aplikoje nepaste
bime žmogaus, verčiančio gilią vagą 
šalpos, meno, lietuviškos veiklos dir
voje. Amerikiečiai tokius kuklius 
žmones vadina „neapdainuotais did
vyriais" (unsung heroes), bet į juos 
kaip tik verta atkreipti dėmesį, su 
jais susipažinti ir pasimokyti gražių 
pavyzdžių. 

Viena tokio dėmesio nusipel
niusių yra Jadvyga Penčylienė. Kop
dama į 103-iuosius metus, ji tebe
turi šviesią pasaulėžiūrą, gerą klau
są, skaito ir rašo be akinių, iš džio
vintų gėlių sukuria meniškus at
virukus, skutinėja smulkiu lietu
višku raštu margučius ir kartkar
tėmis talkininkauja Lietuvių dailės 
muziejuje Pasaulio lietuvių centre. 

Anksčiau mes pažinojome ją 
kaip lietuvių kalbos mokytoją Kris
tijono Donelaičio bei Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijinėje mokykloje 
Marąuette Parke. Dabar ji jau pen
sininkė, gyvena Pasaulio lietuvių 
centre, bet vis dar gyvai domisi lie
tuviškais reikalais ir pagal išgales, 
dalyvauja lietuviškame gyvenime. 

Paprašyta papasakoti apie savo 
jaunystę ir profesijos pasirinkimą, 
Jadvyga Penčylienė kukliai pasitei
sino, kad nėra kažkuo svarbi as
menybė, apie kurią reikėtų rašyti 
laikraštyje. Visgi pagaliau sutiko 
atsakyti į keletą klausimų. 

— Kas Jus paskatino rinktis mo
kytojos profesiją? 

—_ Matydama sunkų savo tėvų 
gyvenimą ūkyje, pasirinkau trumpą 
kelią į mokslus — tapti mokytoja. 
Baigusi Vilkijos vidurinę mokyklą, 

Jadvyga Penčylienė 
§.m. gegužės mėnesi. 

išvažiavau į Kauną ir įstojau į 
„Saulės" mokytojų seminariją, kurią 
baigiau po 4 metų — 1928-aisiais. 

Jau keturklasėje pradėjau do
mėtis visuomeniniu darbu, o semi
narijoje įstojau į ateitininkus ir iki 
šiol tebesu. Seminarijoje visą laiką 
buvau kuopos valdyboje. Paskutiniu 
metu buvau net kuopos pirmininke, 
tada visoje Lietuvoje ateitininkų 
organizacija plačiai žydėjo ligi pat 
jos uždarymo... 

— Iš namų esate Tamulaitytė. 
Ar rašytojas Vytautas Tamulaitis ir 
jo brolis, publicistas, kritikas Stasys 
yra Jūsų giminės? 

— O kaipgi? Tai mano tikri jau
nesnieji broliai, palaidoti Kanadoje. 
Pagal testamentą, norėjo būti pa

laidoti tose pačiose kapinėse, nors 
Stasys mirė Floridoje. 

— Pergyvenote Pirmąjį ir Ant
rąjį pasaulinį karą. Ar daug reikėjo 
kentėti, kokie užsiliko stipriausieji 
įspūdžiai? 

— Pirmasis praūžė vaikystėje, 
kaip gąsdinantis baisus sapnas... O 
mums, vaikams, būdavo ir įvai
rumų, ypač kai vokiečių kariai ap
dovanodavo šokoladu gražiose dė
žutėse. 

— O kada sukūrėte šeimą? 
— Šeimą sukūriau su Stasiu 

Penčyla 1936 metais ir po 23 metų 
laimingo gyvenimo jis mirė, palik
damas mane našle su dviem sūnu
mis — tuomet dar studentais. 

— Kas buvo Jūsų stiprybės šal
tinis, iš kurio sėmėtės kilnių vertybių? 

— Pirmiausia — tėveliai! Mūsų 
tėvai buvo religingi ir mus, vaikus, 
augino toje pačioje dvasioje. Jie savo 
kilniu pavyzdžiu įpratino ir mus vi
sados pasitikėti Dievo pagalba ir Jo 
globa! 

— Kas Jus labiausiai džiugina, 
kuo daugiausia savo gyvenime gė
ritės? 

— Aš labai žavėdavausi kilnia
dvasių žmonių asmenybėmis, pvz., 
Marija Pečkauskaite, Ona Krikš
čiūniene, Pranu Dovydaičiu, Stasiu 
Šalkauskiu ir kitais dvasios galiū
nais, anais laikais... O kiek daug 
tuomet studijuojančio jaunimo buvo 
dideli ir pavyzdingi visuomeninin
kai, mums pavyzdys! 

— Ar tai toji pati Ona Krikščiū
nienė, gyvenusi Čikagoje, žemės 
ūkio ministro dr. Juozo Krikščiūno 
našlė, veikli BALFo valdyboje? 

— O, taip, ta pati, žinoma isto
rikė, dėsčiusi Kr. Donelaičio lit. 
mokykloje Čikagoje. 

— Ar Jus kada slegia nusimini
mas; ar esate optimistė, ar pesi
mistė? 

— Oi — pesimistė! Liūdni prisi
minimai (jų turiu daug) yra mano 
nuolatiniai draugai. Visos gerosios 
draugės jau amžinybėje, o dar pri
sideda savųjų ilgesys ir ta nelemtis 
gyventi po svetima padange. 

— Ar turite kokių pomėgių? 
— Kur be jų? Labai mėgau (ir te

bemėgstu) skaityti. Mūsų seminari

jos direktorė dr. Marija Ruginienė, 
Šveicarijoje baigusi psichologijos ir 
pedagogikos mokslus, dažnai mūsų 
klausdavo, kokias knygas skaitome. 
Ji nuolat kartodavo: „Skaitykite tik 
pačias geriausias!" Neįsivaizduoju 
savo gyvenimo be skaitymo. 

— O kaip su talka Lietuvių dai
lės muziejuje, ar dar vis padedate? 

— Gyvendama Lemonte ir jo 
Pasaulio lietuvių centro sodyboje 
sulaukusi senatvės, jau mažai galiu 
dalyvauti veiklos darbuose. Dar tik 
sekmadieniais atidarau muziejų va
landai kitai, kol iš bažnyčios grįžta 
muziejaus direktorė Dalia Šlenienė. 
Taip po truputį jaučiuosi esanti rei
kalinga... 

— Kada pradėjote kurti savo 
nuostabius atvirukus ir skutinėti 
margučius? 

— Liaudies meno niekur nesi
mokiau. Margučius pradėjau sku
tinėti labai paprastai — vaikystėje. 
Prasidėjus mokslams, nebuvo nei 
laiko, nei noro. Dabar, išėjusi į pen
siją, pradėjau savo vaikams ir vai
kaičiams tęsti tą gražią lietuvišką 
tradiciją. Taip ir prasidėjo savimok-
slis liaudies menas. Ta pati istorija 
su kortelėmis. Nepabosta, neprailgs
ta laikas, nes tas užsiėmimas rami
na man nervus. 

— Koks Jūsų ilgo, o svarbiausia 
— sveiko gyvenimo receptas? 

— Kodėl taip ilgai gyvenu? Tik
rai nežinau. Man rodos, kad gyvenu 
kaip visi normalūs žmonės. Jokio 
ypatingo maisto, jokios dietos neži
nau. Aš pati mėgstu gaminti sau 
maistą. Mylėjau draugus ir visada 
juos vaišindavau. 

— Ką patartumėte mūsų tau
tiečiams ir palinkėtumėte „Draugo" 
skaitytojams? 

— Mūsų tautiečiams patarti nie
ko nedrįstu, nes dabar jie šiame 
kompiuterių amžiuje daug daugiau 
visko žino už senuosius. Tas pats ir 
su „Draugo" skaitytojais. Dienraštį 
skaitau su didžiausiu malonumu. 
Kas „Draugą" prenumeruoja ir skai
to, tas džiaugiasi ir jo laukia. O aš 
linkiu iš visos širdies visiems stip
rios sveikatos ir ypač šviesių akių. 

— Labai ačiū už šį pokalbį! 
Kalbėjosi Stasė Semėnienė 

Laima Emilija 
chertaitė po 
krikštynų. 

Mar-
savo 

Laima Emilija Marchertaite, Tomo ir Vaivos 
(Vygantaitesj dukrele, buvo pakrikštyta š. m. 
birželio 11 d. Sacred Heart bažnyčioje, Win-
netka, IL. Krikšto tėvai buvo Rytas Vygantas 
(Vaivos brolis) ir Dalia Marchertaite (Tomo 
sesuo). Po apeigų vaišės vyko Austės Ir dr. 
Mindaugo Vygantų namuose. 

Nuotraukoje iš kairės: dr. Mindaugas Vygantas, 
Rytas Vygantas, Austė Vygantienė, Tomas 
Marchertas, Vaiva Marchertienė su Laima 
Emilija, Dalia Marchertaite, dr. Algirdas Mar
chertas ir Raminta Marchertienė. 

Sofia Aurora Udrytė. 

Almis ir Claudia (Orsi) Udriai pa
sirinko tradicini katalikų krikštą su 
visomis apeigomis savo pirmagimei 
dukrytei. Ji buvo pakrikštyta š.m. 
liepos 15 diena. Švento Stepono 
Kankinio bažnyčioje, Sacramento, 
Caiifornia. 

Nuotraukoje: tėveliai su kunigu ir 
pakrištvtaja Sofla Aurora kartu su 
krikšto tėvais — Todd Moilanen ir 
Baltija Udryte McGinty. 

Joseph Patrick McGinty nuotr. 
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MŪSŲ 
ŠEIMOSE 

Vito ir Ingos (Nelsaitės) Rugienių 
dukrytė Ema jau pasipuošusi tau
tiniais drabužiais. Tai pirmieji 
Emos tautiniai rūbai, kuriuos jai 
dovanojo antros eilės teta Rima 
Stroputė Greimer. 

Angelės Nelsienės nuotr. 

Gera turėti stiprų dėdę... Kovas 
Neverauskas džiaugiasi VIII Dai
nų šventėje patogiai besižvalgy
damas nuo dėdės Tado Biručio 
nugaros. 

Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

| Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misija. (Lemont, IL) kiekvieną 
sekmadieni susirenka apylinkės 
ir tolimesnių vietovių lietuviai. 
Tarp besimeldžiančių — ypač 
daug jaunų šeimų su vaikučiais. 
Viena jų — Jolanta Klimašaus-
kienė su 20 mėn. amžiaus dukryte 
Monika. 

Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

Ilgalaikis stresas lyg tiksinti bomba 
Viduje kaupiamos neigiamos emocijos neretai tampa sunkios 

ligos priežastimi. 
Visos ligos nuo nervų, sako liau

dies išmintis. Gydytojai vieningai pri
taria šiam teiginiui. Stresas ir nei
giamos emocijos sekina organizmą, 
išbalansuoja hormonų gamybos pu
siausvyrą ir sukelia rimtas ligas. 

Kenkia stresas 

Apskrities ligoninės Nervų ligų 
skyriaus vedėja gydytoja Sigutė Ma-
žonytė sutiko, kad daugelis ligų tikrai 
atsiranda dėl streso, su kuriuo dažnai 
nemokame susitvarkyti. 

„Užsitęsęs stresas veikia tas 
smegenų sritis, kuriose išsiskiria hor
monai. Sutrikus jų gamybai ir iš
skyrimui, žmogui gresia psichoso
matiniai negalavimai - padidintas 
skrandžio rūgštingumas, hipertoninė 
liga, žarnyno veiklos sutrikimai, ste
nokardija ir kt.", — vardijo gydytoja. 

Nutukimas irgi gali atsirasti kaip 
organizmo reakcija į stresą. „Riebalai 
organizme išsidėsto netolygiai. Dau
giausia jų susikaupia žemiau krū
tinės ląstos, pilvo srityje. Nutukimas 
dažniau kamuoja padidėjus} krau
jospūdį turinčius žmones", — sakė 
S. Mažonytė. 

Apkūnus - ramesni 

Liaudyje nusistovėjusi nuomonė, 
kad liesi žmonės yra nervingi, o ap
kūnūs - linksmi ir optimistai, specia
listės nuomone, yra iš dalies teisinga. 

Labai liesų žmonių skydliaukės 
veikla neretai būna sutrikusi, ji per
nelyg suaktyvėja. Tokie asmenys 
būna irzlūs, pikti. 

Storuliai yra linkę stresą ilgiau 
išlaikyti savyje, jų skydliaukės veikla 
lėtesnė. 

Siūlo patiems nesigydyti 

Gydytoja S.Mažonytė nesupranta 
žmonių, kurie, užuot kreipęsi i gydy

tojus, imasi patys save gydyti. 
„Žmonės išleidžia labai daug pi

nigų netradiciniam gydymui - dė
lėmis, burtais, užkalbėjimais. Lei
džia save liesti, manipuliuoti savimi. 
Toks „gydymas" gali padėti tik tiems, 
kam reikia nusiraminimo", — teigė 
Nervų ligų skyriaus vedėja. 

Anot medikės, išleidę šimtus litų 
neregistruotiems, turguje pirktiems 
vaistams ir galop nepagiję, pacientai 
kreipiasi į gydytoją, kuris ne visada 
begali padėti. 

Veikia ne iš karto 

Klaipėdos psichikos sveikatos 
centro gydytoja psichiatrė Svetlana 
Babaš pabrėžė, kad įvairias ligas gali 
sukelti visos neigiamos emocijos, 
kurios ilgai laikomos savyje. Tai 
baimė, nerimas, pyktis. 

„Kiekvienas turi savo ribą, iki 
kurios gali laikyti susikaupusias emo
cijas. Stresas pasižymi tuo, kad veikia 
ne iš karto. Jei užtrunka ilgiau, 
sumažėja darbingumas, nebėra nuo
taikos, blogėja gyvenimo kokybė. 
Tada reikia sunerimti ir ieškoti 
pagalbos", — teigė psichiatrė. 

Gydytoja pasakojo, kad žmonės 
dažniau kreipiasi į terapeutą, nes 
neišdrįsta iš karto eiti pas psichiatrą. 
„Tokias ligas, kaip nervinę anoreksi
ją, bronchinę astmą, kai kurias odos 
ligas, valgymo sutrikimus irgi sukelia 
nervinė įtampa, stresas. Jas sėkmin
gai galima gydyti ir psichoterapija", 
— tvirtino S. Babaš. 

Liaudyje girdime patarimų, kad 
nervus reikėtų valdytii. Šis pasiūly
mas gali labiau pakenkti nei padėti. 
Gydytojai pataria susikaupusių emo
cijų nelaikyti savyje, dažniau išsi
kalbėti, išsilieti. O pajutus, kad susit
varkyti pačiam nepavyksta, pasiryžti 
kreiptis į specialistą. 

Eglė Petkutė 
„Klaipėda" 

autotradeusacom 

Angelė ir Romas Nelsai Jaunųjų ateitininkų stovykloje Dainavoje su 
dukrom: Renata Pauliene ir Audra Narbutiene bei anūkais — Kristina 
Narbutaite ir Romuku Pauliumi. 

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 

13 
Remkite ir platinkite 
katalikiška spaudą 

jKJVCJGriVS 
THE L I T H U A N I A N VVORLD-VVTDE DAILY 

www.draugas.org 

http://www.draugas.org
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cahon> Ine 
Drake 
Did 

lt Again! 
f S ^ l'*ui Houung Opportun.t> 

S S.Prospect, Clarendon 
Hills. Illinois 60514 

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

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės į 

Drake Realtor 

GREIT PARDUODA 
• First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

0*i& 21 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 

Oak Lawn, Dlinois 60453 
Business 708-423-9111 

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

SIŪLO D A R B Ą 

Audrius Mikulis 
I s t Choice Real Propertys 

TeL: 630-205-9262 

OVVNER OPERATORS 
J O M 

THE CONTAINERPORT G R O U P 
VVe'll Keep you busy! 

Severai Quality O/O are needed in The 
Chicago Market to movė Containers 

Many Local and Regionai Runs available 
We offer: competitive Pay/Fuel Discounts 

& surcharge/ Plate Program / Vehicle 
Insurance Safety & Referral Bonus, 

A great dispateh team! Mušt be 24 years 
of age, 2 yrs of verįfiable experience, 

And reasonably clean MVR. 
For details, call 1 ( 7 0 8 ) 7 7 4 - 8 6 7 2 

E-mail: amikulis@usa.com 
Įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas * 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

SIŪLO D A R B Ą 

R E I K A L I N G I M A S A Ž I S T A I , 
M A N I K I U R I S T A I O A K P A R K , 
DOVVNERS G R O V E G R O Ž I O 

S A L O N E 
Fax r e s u m e 

7 0 8 - 2 3 3 - 5 9 4 4 

S I Ū L O M E D A R B U S ! 
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 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

Skubiai reikalingi 
VAIRUOTOJAI-PERKRAUSTYTOJAI, 

dirbti Skokie perkraustymo kompanijoje. 
Tel. 847-673-3309 

Nekalbantiems angliškai, atvykti 3650 Touhy 
Ave., Skokie, IL. Vairuotojai privalo turėti 

galiojančius IL vairuotojo pažymėjimus. 

mjj* 9 Lufthansa S4S rtnnrtif? KLM 

doleris 
'ūbkšiž(aido\3n$.zosn 

PIGIAUSI AVI A-BILI ETAI Į LIETUVĄ IR EURO P/ 

Always Wlth Flowers 
Nauja paslauga — at r ibu t ikos nuoma pokyl iams 
• Gėlės visoms progoms, gėlės į Lietuvą 
• 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, tel . 6 3 0 - 2 5 7 0 3 3 9 
8015 W. 79 St., fustice, IL, te l . 708-594-6604 

Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje. 
www.alwayswtthf1owers.com 

RbSIDENTIAL 
BROfciRACfc 

V I D A M. {= } 
S A K E V I C I U S 

Real Estate Consultant 

N e k i l n o j a m o j o t u r t o 
p i r k i m a s , pa rdau imas 

7 0 8 8 8 9 2 1 4 6 

PASKOLOS 

W t a t I MTJMtS 

Mindaugas 
651-343-0286 Cell 

mindaugas.m.bubliauskas@wellsfargo.com 
www.wfhm.com/weststpaulbranchmn 

ĮVAIRUS 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

Suteikiama privati psichoterapinė 
pagalba Niujorke. Konsultuoju 
depresijos, imigracijos,šeimos, 

karjeros ir kitais klausimais. 
Tei rauki tės tel. 1 - 9 1 7 - 5 1 7 - 9 2 9 6 
arba ei. paštu: onapr@yahoo.com 

Nida 
Grigalavičiūte 

Sopranas 
Privačios pianino 

ir dainavimo 
pamokos 

Nuo 6 metų ir vyresniems 

Homer Glen, IL 60491 
Tel. 708-745-4038 
F. - m a i 1: nidag@comcast.com 

PARDUODA 

PARDUODAMAS 
naujas erdvus, 

p ly t in is 
4 m ieg . 2.S von ių 

narnas su rūsiu patogioje vietoje 
LEMONTE. $479,900 . 

Rasa Mitkus Tel: 630-202-6867 
„HomeMax Properties" 

PARDUODAMAS „CONDOMLNIUM" 
Pasaulio lietuvių centre. Tinka 

pensininkams. 2 miegamieji, 2 tualetai, 
kampinis, daug šviesos. Kaina $169,000 

TeL 312-876-9687. 

IŠNUOMOJA 
Prie 66 St ir Kedzie Ave. 

išnuomojamas 1 mieg. gražus 
apšildomas „apartment" 
su nauja virtuvės j ranga. 

Tel. 708-275-2070 

M A U D M O PASLAUGOS 

STATE F A R M 
INSURANCE 

A U T O M O B I L I O , 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th S t , 

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

S T A T E F A R M I N S U R A N C E 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 W . 95 St., O a k Lavvn, IL 

708-423-5900 

N A M Ų REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Chicago, IL 60629 
Prekyba, instaMavimas, aptarnavimas 
— Ucensed — Bonded— Insured 

FREE 
ESTIMATE 

7 dienos 
per savaitę 

773 7 7 8 4 0 0 7 
773-531 1833 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

RHKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

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

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

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

Te l . 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs 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, lL 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. 
SeŠt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p 

mailto:amikulis@usa.com
http://www.alwayswtthf1owers.com
mailto:mindaugas.m.bubliauskas@wellsfargo.com
http://www.wfhm.com/weststpaulbranchmn
mailto:onapr@yahoo.com
mailto:nidag@comcast.com
http://www.racinebakery.com
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MONIKA LIETUVOJE 
MONIKA SIL1UNAITE 

K e t v i r t a d i e n i s 

Šiandien su tėvukais išskrendu į 
Lietuvą. Man tai pirmas kar tas . Ry
toj man bus 10 metų. Bus įdomu at
švęsti gimtadienį kitaip negu iki šiol. 

Oro uoste ilgos eilės žmonių, bet 
s tumiamės priekin gan grei ta i . 
Mūsų skrydis tik 10 valandą vakaro, 
galėsiu miegoti per visą kelionę. 
Pagaliau, po ilgų ėjimų koridoriais, 
sėdime lėktuve. Visos vietos užimtos. 
Tėvukui teko sėdėti a tski ra i nuo 
močiutės ir manęs. Lėktuvo turbinos 
ūžia ant pakilimo tako ir laukia lei
dimo pakilti. Štai mes j au ore. Akys 
merkiasi, taip noriu miego, padedu 
galvą ant močiutės kelių ir pabundu 
Europoje. 

P e n k t a d i e n i s 

Močiutė juokauja, kad aš pra
miegojau gerą vakarienę: jautienos 
kepsnį su daržovėmis, šokoladinį 
sausainį ir saldainį, bet gerai, kad 
pabudau laiku pusryčiams. Bet koks 
nusivylimas; gaunu du mažus vaf
lius, „granola", vaisinį jogurtą ir 
vieną saldainį. Po tokių pusryčių ne
noromis galvoju apie bulvinius 
blynus, kuriuos valgysiu Vilniuje. 

Lėktuve susipažinau su mer
gaite, sėdinčia šalia tėvuko, vardu 
Nicole. Jai 13 metų ir labai kalbi. Pa
sakė, kad gyvena Wyoming ir kas
met skrenda į Lenkiją praleis t i 
vasarą su savo seneliais. Aš laimin
gesnė, nes mano seneliai gyvena ne
toli mūsų namų ir galiu juos lankyti 
bet kada. 

Lėktuvas nusileido Varšuvoje, 
kur teko palaukti pora valandų, kol 
sėdome į lėktuvą, skrendant į į 
Vilnių. Autobusas privežė prie mažo, 
trispalve papuošto lėktuvuko, kur is 
net neturi turbinų, bet visgi pakilom 
į orą. Skridom žemai, tai galėjau ste
bėti vaizdus iš viršaus. Kapitonas 
pranešė, kad esame virš Vilniaus 
miesto. Lėktuvui nusileidus dar že
miau, pirmą kartą pamačiau Vilnių 
apie kurį lituanistinėje mokykloje 
mokytojos tiek daug buvo mums pri
pasakojusios. 

Taksi vežė Vilniaus vingiuo
tomis gatvėmis į senamiestį, kuria
me buvom išsinuomavę butą. Atrodė 
lyg važiuotumėm aplink ir aplink. 
Gatvės siauros, o automobiliai lekia 
dideliu greičiu. Pravažiavom Aušros 
Vartus ir Rotušę ir čia pat mūsų bu
tas, kuriame gyvensime dvi savaites. 

Šeimininkė laukė mūsų susiner
vavusi, nes lėktuvas (be turbinų) 
vėlavos. Aprodė butą, padavė keturis 
raktus, taip keturis, nuvedė iki „Ma-
xima" maisto parduotuvės ir šeimi
ninkę pamatėme tik paskutinę mūsų 
dieną Vilniuje, kai atėjo pa imt i 
keturis raktus. Man patiko rakinėti 
duris su skirtingais raktais , kai ku
riose spynose raktą reikėjo sukti net 
keturis kartus, taip keturis . 

Š e š t a d i e n i s 

Pramerkiu akis — šviesu, 
laikrodis rodo ketvirtą valandą. Ar 
tai rytas, ar po pietų? Bet greit 
suprantu, kad jau esu vienais metais 
vyresnė. Juk šiandien mano „golden 
birthday". Taip vadinamas gimtadie
nis, jei jis sutampa su gimtadieniu ir 
amžiaus skaičiais. Man dešimt metų 
ir gimiau birželio 10 dieną. Pasirodo, 
kad pabudau ryte ir nepramiegojau 
pusės savo gimtadienio. Prieš pietus 

su taksi nuvažiavome į Belmontą 
atšvęsti mano gimtadienio. Belmon
to parkas į rytus nuo Vilniaus už 21 
kilometro, ant Vilnelės kranto, pui
kiai ir moderniškai parengtas pra
moginis ir poilsiui skirtas kaimelis. 
Vilnelės upelis yra užtvenktas su 
vandens malūnu, kur is anksčiau 
buvo vartojamas elektrai gaminti. 
Malūno še imininkas Belmontas 
ana i s laikais buvo turt ingiausias 
Vilniaus apylinkių žmogus, parke 
y ra trys restoranai, kavinės, barai ir 
k i t i pramoginiai dalykai. Takai, 
takeliai, tiltai, liepteliai, o vandenyje 
plaukioja juodos gulbės su raudonais 
snapais . Jos nardo po tvenkinį ir 
iškyla su pagauta maža žuvele. Visai 
nebaigščios, bet ir nelabai švarios. 
Fui. Takais vaikščioja jaunavedžiai 
ir prie tiltų fotografuojasi. Tėvai 
atsineša pakrikštytus kūdikius nusi
fotografuoti. Daug turistų kaip ir 
visame Vilniuje. 

su močiute susigundėm. Sugrįžę 
radom tėvuką laukiantį prie Gedi
mino paminklo, sakė, stebėjo pra
einančius žmones. 

Einant namo, pamatėme Prezi
dentūrą. Tai dideli balti rūmai ir virš 
jų plevėsuoja valstybės vėliava. Kai 
prezidentas išvyksta iš Lietuvos 
(tėvukas sako, jis dažnai svečiuojasi 
kitose valstybėse) vėliava yra nulei
džiama iki prezidento sugrįžimo. 
Prie rūmų kabo keturios (vėl keturi) 
trispalvės. Man vėliavos pat inka, 
nusifotografavau ant laiptų, kuriais 
žymūs ponai vaikščioja. 

Vilniaus gatvėse stovi daug 
būdelių su ledais, kuriose yra skanių 
ledų. Turi būti skanūs, nes daug 
žmonių eina gatve valgydami juos. 
Aš, nenorėdama skirtis iš minios, 
taip pat dažnai juos perku. Pra
einant pro „Maxima" močiutė nu
pirko gimtadienio tortą, nes šiandien 
man visą dieną yra šventė, ypač ją 

Monika Siliūnaitė Vilniuje. 

Restorane vaišinomės rankos 
dydžio bulviniais blynais su grietine, 
kurie buvo labai skanūs (po pusryčių 
lėktuve viskas buvo skanu). Iš ketu
rių blynų suvalgiau tik du, likusius 
patarnautoja supakavo į dėžutę par
sinešti namo. Grietinė ir pienas ne
patiko, nes buvo kitokio skonio negu 
namuose. Tėvukas, šia proga, leido 
paragauti alaus. Patiko. Taksi at
vežė mus iki Katedros ir iš čia nu
ėjome pilies link. 

Pasiekti pilies bokštą galima su 
keltuvu, bet aš, pasistiprinusi bul
viniais blynais, norėjau lipti taku. 
Pusiaukelėje sup ra t au padariusi 
blogą sprendimą, bet jau buvau pu
siau užlipusi, todėl skaudančios ko
jos nešė mane tolyn. Pasiekus pilies 
aikštelę močiutė pasiliko laukti, kol 
mudu su tėvuku lipome vingiuotais, 
stačiais, siaurais laiptais į bokšto 
viršūnę. Ir koks gražus apačioje Vil
niaus vaizdas su Katedra, daug baž
nyčių, Trijų kryžių kalnas, vingiuo
jant i Vilnelė, tolumoje aukštas TV 
bokštas, raudoni namų stogai lyg 
išmargintas gimtadienio tortas, ku
rio dar šiandien negavau! Pasiten
kinčiau gera porcija ledų. Pridariau 
daug nuotraukų, juk reikės parodyti 
d raugėms mokykloje, kad buvau 
Europoje. Leistis taku žemyn buvo 
lengviau ir atrodė lyg kelias su
trumpėjo. 

Pasiekus Katedros aikštę, pa
mačiau triračius vežimukus, kuriais, 
už dešimt litų, berniukas mindamas 
pedalus duoda 15 minučių turą po 
Vilniaus senamiestį . Tėvukui tai 
atrodė nerimtas reikalas, bet mudvi 

Viktoro Kučo nuotrauka 

švenčiant Lietuvoje. Taip pat gavau 
ilgas vilnones kojines, nes pavasaris 
vėluojasi. Vakarieniavome mano 
mėgstamam restorane „The McDo
nald". Pietų metu suvalgiusi du 
rankos dydžio bulvinius blynus ne
buvau alkana, bet praeiti pro mėgs
tamą vietą nėra lengva. Kitoje Ge
dimino prospekto pusėje pamačiau, 
virš teatro stogo, tris juodas mote
riškas figūras, kurias mano sesutė 
Darytė, Lietuvoje jau buvusi du kar
tus, vadina „trys juodos bobos". 

Grįžau namo pavargusi, bet lai
minga. Daug mačiau ir tik per pirmą 
dieną. Vakare nustebau išgirdusi 
telefono skambutį, juk niekas apie 
mus nežino., Prisiminiau, kad virš 
Prezidentūros plevėsavo vėliava, o 
gal... Ne, negali būti. Mano gimta
dienį labiausiai nudžiugino ir nuste
bino šis skambutis. Visa mano šeima 
man sudainavo „Ilgiausių metų". 
Prie jų prisidėjo ir „Maxi su Molly" 
savo šuniškais amtelėjimais. Papa
sakojau jiems savo įspūdžius. La
biausiai buvau laiminga, kad mane 
prisiminė. 

Sekmad ien i s 

Miegojau 11 valandų, tai pirmas 
kartas nuo išvažiavimo iš Lemonto. 
Dešimtą valandą vakare Vilniuje dar 
šviesu, sunku miegoti, kai gatvėje 
vaikščioja žmonės ir žaidžia vaikai, 
bet reikia taikytis, nes kitą dieną 
vaikščiočiau lyg „zombie". 

Mūsų butas yra arti gėlių ir dar
žovių turgaus. Ten perkam mažus 
agurkus, kurie man labai patinka. 

Nuperkam 12 ir per dieną juos su
valgau. Kitą dieną vėl perkam. Tė
vukui patinka lietuviškas medus. Jis 
kiekvieną kartą Lietuvoje jį perka iš 
tos pačios pardavėjos. Ir aš valgau 
agurkus su medumi, ir vis dar noriu. 

Skubėjom į Katedrą išklausyti 
Mišių, bet pavėlavom, jau dalino 
komuniją. Kitą sekmadienį kelsiuos 
anksčiau. Vaikštinėjom Pilies gatve, 
ieškodami suvenyrų, kuriuos reikia 
parvežti Darijai ir Lukui ir mano 
draugėms. Nepirkom — palauksim. 
Pilies gatvė pilna turistų, daug jų iš 
Japonijos, kiti atrodo kaip lietuviai, 
nors ka lba kitaip. Vakarieniauti 
nuėjom į Piceriją, visi staliukai lau
ke buvo užimti. Bet aš pamačiau vi
duje staliuką nuo kurio viena šeima 
rengėsi išeiti. Greitai pribėgau ir jį 
užėmiau, o tuo metu močiutė užsakė 
pačią didžiausią picą, vadinamą 
šeimos pica. Nors ji buvo didelė, bet 
plona, bet mes trise ją lengvai suval
gėme. Sėdėjome prie lango ir ste
bėjome praeinančius žmones, o jų 
buvo daug. Atrodė lyg visi Vilniaus 
gyventojai ėjo pro šalį, kad galėtų 
pauostyti picos kvapą. Vakare dar 
ilgai buvo šviesu, tad, nors pavėluo
tai pradėjome dieną, ji buvo ilga ir 
įdomi. 

P i r m a d i e n i s 

Šį rytą kėliausi anksti, papus-
ryčiavom ir išskubėjom į autobusų 
stotį. Anksti rytą skubėti nėra leng
va. Gerai, kad stotis tik 10 minučių 
nuo mūsų buto. Sėdom į 8 vietų auto
busiuką ir laukėm kol jis prisipildys, 
nes vairuotojas nepradeda kelionės, 
kol visos sėdynės neužimtos. Vertėjo 
laukti, nes kai pajudėjo, tai lėkė lyg 
vejamas. Išlaipina keleivius, bet 
kurioje vietoje, prie kaimų ar sodų, ir 
žmonės eina per pievas ar miškus 
kur jiems arčiau. 

Autobusiukas sustojo Kaune 
prie turgaus, netoli nuo miesto cen
tro. Turguje jau buvo daug žmonių 
tai ir mes tenai nuėjome. Šį rytą 
Kaune buvo vėsu, o aš iš Čikagos 
išvažiavau vasariškai apsirengus. 
Tą dieną Čikagoje buvo 90°F,o čia 
gal 60°F. Močiutė nupirko man šiltą 
švarką. Pasijutau lyg būčiau Čika
goje. 

Kaune vaikščiojom visą dieną. 
Laisvės Alėjoje yra daug suolų, ku
riuos vos ne visus išbandžiau. Įgulos 
balta, graži bažnyčia buvo uždaryta, 
bet padariau nuotrauką iš lauko. 
Viename Laisvės Alėjos knygyne 
radau įdomių knygų, kurias močiutė 
nupirko, o aš negalėjau sulaukti kol 
būsime autobusiuke ir galėsiu pra
dėti skaityti. Prie Rotušės tėvukas 
sutiko Vytautą, su kuriuo jis susi
rašinėja, bet nebuvo jo sutikęs. Jie 
abu iš Kybartų. Tai pietaujant res
torane buvo kalbama apie Kybartus. 
Man tai nelabai įdomu. Norėjau 
skaityti naujai gautą knygą, bet bijo
jau močiutės. 

Po pietų p. Vytautas aprodė 
Kauno miestą. Jis mėgsta fotogra
fuoti tai pridarė daug nuotraukų su 
manim, bet dar jų nemačiau. Kauno 
pilis turi gilų griovį ir aš bėgau 
žemyn stačiu šlaitu, kaip mačiau 
filme „The Sound of Music". Šalia 
pilies yra labai sena bažnyčia, kurios 
vidus yra išgriautas, ji nenaudoja
ma, bet tikimasi, surinkus pinigų, ją 
atnaujinti. Prie rusų čia buvo įrengti 
sandėliai. Ant sienų dar matosi da
lys senų paveikslų, kurie buvo užda
žyti, bet dabar po truput} atnaujina
mi. Bus daugiau. 
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Susitikimas su Jurgiu Kairiu 
Balzeko lietuvių kultūros muzie

jaus kino salė vos talpino žiūrovus, 
atėjusius į susitikimą su žinomu ne 
tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje 
lakūnu Jurgiu Kairiu. Triskart pa
saulio čempionas, pasaulio ,,Grand 
Prix" absoliučioje įskaitoje varžybų 
nugalėtojas, lakūnas, laimėjęs dau
giausia Pasaulio taurės ir pasaulio 
„Grand Prix" etapų, Jurgis Kairys į 
susitikimą su čikagiečiais atvyko 
gerai nusiteikęs. Prieš tai J. Kairys 
dalyvavo Oshkosh (WI) aviacijos 
šventėje. 

Susitikimo pradžioje vakaro 
svečią ir jo žmoną Birutę Kairienę 
pristatė senas lakūno pažįstamas dar 
iš "Lietuvos laikų Algimantas Re
meika. 

Jurgis ir Birutė Kairiai 

Gimęs ir augęs tolimajame Si
bire, kur buvo išvežti jo tėvai, J. 
Kairys nuo vaikystės svajojo būti 
lakūnu. „Kai grįžome iš Sibiro — 
reikėjo gyventi. Brolis Vladas gany
davo karves, o man buvo patikėtos 
?asys. Kartais jos imdavo ir pakildavo 
nuo žemės, — vienos j balą skrenda, 
kitos — į miežių lauką. Ganytojas 
mažas — nespėju, tai ir žiūriu į tas 
žąsis išsižiojęs. Tas žąsų skrydis 
Beržės kaime, matyt, man daug davė. 
Pirmą kartą pamatytas skrendantis 
lėktuvas taip pat paliko gilų įspūdį", 
— su šypsena pasakoja garsusis lakū
nas. 

Nuo mažens mėgęs konstruoti, 
remontuoti, baigęs Kaltinėnų viduri
nę mokyklą, Jurgis įstoja mokytis į 

Vilniaus inžinerinį statybos institutą 
(dabartinį Gedimino Technikos uni
versitetą). Kaip sakė Jurgio žmona 
Birutė, kad „gal ir gerai, kad jis pir
miausia inžinerinius mokslus baigė, 
todėl dabar viską išmano apie lėktu
vų techninę dalį". 1974-aisiais Kau
no aeroklube jis pradėjo pirmuosius 
savo skraidymus. Matyt, tie skraidy
mai jam taip patiko, kad J. Kairys 
nutaria savo gyvenimą tvirtai surišti 
su aviacija. Ir nors dar buvo dvejonių, 
1980 metais jis įstoja į Leningrado 
(dabar Sankt Peterburg) civilinės 
aviacijos akademiją, kurią baigia 
1984 metais. Nuo tada visas gyveni
mas pašvęstas aviacijai. Prasideda 
treniruotės, lėktuvų bandymai, ieš
kojimai, galų gale savo lėktuvo kon
stravimas. O šio darbo ėmėsi tada, 
kai jo naudojami rusų gamybos lėktu
vai dažnai gesdavo, vis reikėdavo šių 
lėktuvų konstruktoriams „plauti pro
tą". Jurgis nelinkęs be reikalo ri
zikuoti. Prieš kiekvieną skrydį jis 
kruopščiai patikrina lėktuvą. Kai 
paklausiau jo žmonos, ar nebaisu, kai 
vyras danguje tokius triukus išda
rinėja, Birutė Kairienė atsakė: „Iš 
vienos pusės per tiek metų pripratau, 
bet iš kitos — gerai jį pažįstu ir ži
nau, kaip jis atsakingai žiūri į savo 
darbą, apgalvoja visas detales, viską 
pats patikrina". 

Su meile J. Kairys pasakojo su
sirinkusiems apie savo darbą, apie 
sportines varžybas, apie ruoštus ren
ginius Lietuvos žmonėms. Klausiausi 
ir galvojau, kaip kartais gyvenime 
nutinka, kad šitiek Lietuvai nusipel
nęs žmogus, kurį myli ir gerbia žmo
nės, kuris garsina Lietuvą visame 
pasaulyje, nesusilaukia jokio Lietu
vos valdžios dėmesio. Ką ten iš val
džios! Net oficialios sporto organiza
cijos jį pamiršo! Sportininkas, pas
kelbtas geriausiu pastarųjų metų pa
saulio lakūnu, Lietuvoje niekam nes
varbus. „Nesupraskite manęs netei
singai, aš myliu žmones, visas mano 
darbas, visi pasiekimai skirti eili
niams Lietuvos žmonėms, kurie visa
da mane palaiko, visada jaučiu jų 
meilę ir dėmesį man, bet Lietuvos 
valdžiai aš nereikalingas. Man ne
reikia pačių sveikinimų, man tiesiog 
gaila valdžios vyrų, kurie visiškai ne-

Jurgio Kairio skrydis aukštyn ratais po Baltuoju tiltu Vilniuje. 
Manto Kairio nuotr. 

gerbia žmonių. Dažnai galvoju, kad 
gal aš koks apsišaukėlis, gal ne lietu
vis, o tik šiaip dalyvauju varžybose už 
Lietuvą", — kalbėjo garsus visame 
pasaulyje oro akrobatas. 

Jurgis Kairys su meile kalbėjo 
apie Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejų, apie surinktas jame vertybes. 
Susitikimo metu buvo parodytas fil
mas apie J. Kairio skrydį po tiltu 
aukštyn ratais. „Tai buvo techniškai 
sunkus skrydis, bet aš laimingas, kad 
nenuvyliau Lietuvos žmonių, kurie 
atėjo šio skrydžio pasižiūrėti", — po 
filmo peržiūros sakė J. Kairys. Net 
„Formulė 1" pilotas Miką Hakkinen 
buvo atvažiavęs pasižiūrėti šio savo 
draugo skrydžio ir liko juo sužavėtas. 

Po susitikimo lakūnas muziejaus 
prezidentui Stanley Balzekas, Jr., 
padovanojo savo sūnaus darytą nuo
trauką, kurioje užfiksuotas Jurgio 
Kairio skrydis. Dar ilgai žmonės ne
norėjo skirstytis, kalbino lakūną, 
prašė autografų. 

Nuoširdus ačiū Balzeko kultūros 
muziejui už šį ir visus kitus įdomius 
renginius. O skaitytojams noriu pri
minti, kad sekmadienį dar galite susi
tikti su šiuo lakūnu ir įdomiu žmogu
mi. Rugsėjo 10 d. nuo 1 vai. p.p. iki 6 
vai. v. oro akrobatikos meistras, 
1982,1990, 1994 metų pasaulio čem
pionas, FAI World Grand Prix daug
kartinis laimėtojas Jurgis Kairys 
visus kviečia į „Jurgio Kairio pikni

ką" legendiniame Galt One Zero 
Charlie aerodrome. Garsusis lakūnas 
danguje išrašys autografą „J", paro
dys keisčiausių elementų kompozici
ją, o jei susirinks gausus būrys žiū
rovų, J. Kairys, pirmą kartą pasaulio 
akrobatinio skraidymo istorijoje at
liks „Ribbon Cut Cobra" manevrą. Po 
savo programos danguje, J. Kairys 
bendraus su žiūrovais. Vaikams su
ruoš popierinių lėktuvėlių skraidymo 
konkursą (atsivežkite popieriaus, iš 
kurio galėtumėte išlankstyti lėktu
vėlį), tėveliai taip pat galės dalyvauti 
konkurse. Organizatoriai maloniai 
kviečia visus gausiai dalyvauti šiame 
puikiame renginyje. 

Į renginį nuvažiuoti galite: iš Či
kagos — Kennedy Express keliu (I-
90) iki Route 47, sukti į šiaurę, per 
Huntley ir Woodstock, važiuoti Route 
120 link Greenwood ir toliau pagal 
ženklus iki Galt aerodromo, sukti 
prie ženklo Studio@OneZeroCharlie; 
iš šiaurinės pusės — Edens Express 
keliu iki Route 120 (Belvidere Rd.), 
keliauti į vakarus per McHenry, už 5-
6 mylių sukti į Greenvvood Rd.(į šiau
rę), pravažiuoti Greenwood miestelį 
ir sukti prie ženklo Studio@One 
ZeroCharlie. 

Nepraleiskite progos susitikti su 
legendiniu oro akrobatu ir pasižiūrėti 
jo atliekamos programos. Tad iki 
susitikimo! 

Laima Apanavičienė 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIO KONSULATO ČIKAGOJE 
PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI 

Lietuvos Respublikos genera
linis konsulatas Čikagoje, kartu su 
Lietuvos institutu ir Čikagos tarptau
tine susigiminiavusių miestų progra
ma, š. m. rugsėjo 20 d. rengia lietu
viškų filmų vakarą Tarptautiniame 
filmų festivalyje, skirtame pažymėti 
Čikagos susigiminiavusių miestų pro
gramos 50-ties metų jubiliejų. Vakaro 
metu bus demonstruojami trys lietu
viški trumpametražiai filmai „Egzis
tencija", „Baltos dėmės mėlyname" 
ir „Lietuviškos grožybės". 

Filmas „Egzistencija" (režisierė 
Giedrė Beinoriūtė, 2004 m., 23 min.) 
— tai ironiška istorija apie žmogaus 
būties nenuspėjamumą. Filmo hero
jai: dvi pašėlusios garbaus amžiaus 
moterys, vairuojančios originalų velo
mobilį, jaunas fotografas, fotografuo
jantis vestuves bei laidotuves, ir sek
suali jo nauja pažįstama. Garbaus 
amžiaus moterys galvoja apie mirtį, 
jaunuoliai - apie amžiną meilę. Deja, 

Kadras iš filmo 
„Baltos dėmės mėlyname" 

ne viską gyvenime galima iš anksto 
numatyti... 

Filmas „Baltos dėmės mėlyna
me" (režisierius Ramūnas Greičius, 
2004 m., 20 min.). Kurortinio mieste
lio valgykloje poilsiautoju akyse vyks* 
ta pagiežos ir pykčio pilnos šeimos 
skyrybos. -Jautr; paaugle, stebėdama 
motinos pergyvenimus, patenka i jai 
nesuvokiamą keistos laimes pasauli 
— nuošalioje saloje miestelio ornito
logas gaudo ne tik paukščius. Mer

gaitė mato paplūdimyje vykstančius 
erotinius jaunuolių žaidimus, stebi 
laimingus jų dalyvius. Paauglė susi
kuria laimės formulę ir mėgina ją 
padovanoti motinai. 

Filmas „Lietuviškos grožybės" 
(režisierius Simonas Aškelavičius, 
2005 m., 28 min.) — tai pasakojimas 
apie tris studentus, svajojančius iš
trūkti į Jungtines Amerikos Valstijas 
- rojų žemėje. Išradingai ir juokingai 
siekdami savo tikslo (repeticijos gara-

Kadras iš filmo 
„Egzistencija" 

že įkurtoje JAV „ambasadoje", pa
dieniai vaikinų darbai „McDonalds" 
restorane, statybose ir kt.), jie įsi
painioja į kriminalinę istoriją ir 
atranda rojų ne kitoje Atlanto pusėje, 
o Lietuvoje - penkis kilometrus nuo 
Ignalinos nutolusiame Rojaus kai
me. 

Lietuviškų filmų vakaras įvyks 
rugsėjo 20 d., trečiadienį, .Čikagos 
kultūros centre (Chicago Cultural 
Centre, 78 East Washington St., lst 
Floor Garland Room, Chicago, IL. 
60602). Įėjimas nemokamas. 

Norintieji gali užsisakyti vaka
rienę (Box dinner), kainuojančią 15 
doi. asmeniui, paskambinę tel. 312-
742-8497 arba internete http:// 
clients.ticketsage.net/DCATheater 

Renginio pradžia 5:30 vai. vakare 
vakarienė r. 6:30 vai. vakare (filmų 

peržiūra-. Maloniai kviečiame visus 
dalyvauti. 

http://
http://clients.ticketsage.net/DCATheater
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Soliariumai ypač pavojingi 
paaugliams 

Amerikiečiai gydytojai reikalau
ja, kad nepilnamečiai nesidegintų 
soliariumuose. 

Medikus suneramino tai, kad 
tarp jaunimo vis labiau plinta odos 
vėžys. Jaunos moterys patenka į 
didžiausią rizikos grupę. 

Uždrausti nepilnamečiams nau
dotis soliariumais siekia keletas 
žinomų JAV odos ligų specialistų ir 
politikų. Tarp soliariumų prieši
ninkų - ir dvidešimtmetė Emilijas 
Kolenski. 

E. Kolenski būdama penkiolikos 
metų mažiausiai tris kartus per sa
vaitę lankydavosi savo gimtajame 
Bufalo mieste esančiame soliariume. 
Dabar ji to nebedaro, nes pernai, pra
ėjus trims dienoms po 19-ojo gimta
dienio, mergina sužinojo, kad serga 
odos vėžiu. 

„Manau, kad mano ligą lėmė 
dažni apsilankymai soliariume", -
sakė E. Kolenski laikraščiui „The 
New York Times". 

Amerikietė politikė Karolina B. 
Maloni pripažįsta, kad problema -
didelė. 

„Ta problema ypač aktuali jau
noms merginoms, kurios — pagrin
dinės soliariumų lankytojos", — pa

brėžė politikė. 
Amerikiečių odos ligų specialis

tai sakė, kad paaugliams iki 14 metų 
jau uždrausta lankytis soliariumuose 
New York, California ir New Jersy. 
Svarbiausia tokio draudimo prie
žastis yra tai, kad odos vėžys vis la
biau plinta tarp jaunimo. 

Kaip skelbia leidinys „The New 
York Times", Pasaulio sveikatos or
ganizacija soliariumus laiko ne ma
žiau kenksmingais, nei rūkymas. 

Dar neatlikti rezultatai, kurie 
visiškai įtikintų, kad soliariumai -
išties žalingi. Bet Švedijos Geteborg 
universitetinių klinikų profesorius 
Ulis Larkė sakė, kad reikalavimas 
riboti soliariumų lankytojų amžių -
motyvuotas. 

„Ištyrus vaikus ir jaunuolius 
buvo įrodyta, kad paaugliams, kurie 
per daug mėgaujasi saule, padaugėja 
apgamų. Tad aš rekomenduočiau jau
nesniems nei 18 metų jaunuoliams 
soliariumuose nesilankyti", — pata
rė švedų profesorius. 

Tačiau kol kas Švedijoje, kaip ir 
Lietuvoje, netaikoma jokia amžiaus 
riba soliariumų lankytojams. 

„Klaipėda" 

Partnerio paieška 
Užsiminus apie kraujo grupę, 

dauguma vokiečių tikriausiai mano 
apie donoro kraują. Bet tik ne Štut
garto firma „Single-Service.de". Išra
dingi švabai siūlosi surasti partnerį 
pagal kraujo grupę. 

Mūsų „gyvybės syvai" gali daug 
papasakoti apie charakterį, o tai 
praverstų, ieškant svajonių partne
rio. 

„Mūsų klubo nariams neseniai 
atsivėrė galimybė į savo anketas 
įrašyti informaciją apie kraujo grupę. 
Tai suteiks papildomą progą partnerį 
rasti būtent pagal šį kriterijų", -
tvirtino „Single-Service.de" atstovas 
spaudai Ron Schlezinger. 

Iš 285 tūkst. klubo narių vokiš
kai kalbančiose šalyse šiuo pasiūlymu 
jau pasinaudojo maždaug 14 proc. 
Tarp jų ir 25 metų Miriam iš Že
mutinės Saksonijos. Jauna moteris 
klubo tinklalapyje įsiregistravo bir
želį. Naujasis pasiūlymas ją iškart 
sužavėjo. „Išbandžiau įvairius ezo
terinius būdus, todėl manau, jog 

kraujo grupės idėja - daug žadanti", -
sakė mados dizainą studijuojanti 
mergina. 

Japonai kraujo grupės reikšmin
gumu tiki jau keletą dešimtmečių. 
Tekančios Saulės šalies gyventojams 
kultiniais tapo horoskopai, pagrįsti 
kraujo grupėmis. 

Vokietijoje labai paplito dieta 
pagal kraujo grupę, pagal kurią no
rintys sulieknėti žmonės priklauso
mai nuo kraujo grupės (A, B, AB arba 
O (t. y. II, III, IV ir D) turi laikytis 
ypatingo valgiaraščio. 

Charakterio savybės, kurias 
„Single-Service.de" priskiria tam 
tikroms kraujo grupėms, grindžia
mos japonų kraujo grupių eksperto 
Tošitako Homio teorija. 

Tačiau Vakarų medicinos mokyk
la T. Homio mokymą vertina skep
tiškai. Tradicinės medicinos atstovai 
abejoja, kad kraujo grupė gali turėti 
įtakos asmenybės savybėms. 

„Klaipėda" 

Palos-Gaidas 
F U N E R A L HOME 

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir 
Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southvvest Hwy. 
Palos Hills, Illinois 

( 7 0 8 ) 9 7 4 - 4 4 1 0 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

AtA 
MARIJA IŠGANAITIENĖ 

Mirė 2006 m. rugsėjo 4 d., sulaukusi 90 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kaune, Raudondvaryje. 
Gyveno Marąuette Park apylinkėje, vėliau persikėlė į Or-

land Park, IL. 
Giliam liūdesyje liko: duktė Danutė Hinojosa su vyru dr. 

Jorge, anūkės Diane Corrales su vyru dr. Manuel ir Joanne Hi
nojosa; proanūkai Nikolas, Sofija ir Victor. 

Liūdi dukterėčia Vanda ir sūnėnas Pranas bei kiti giminės 
ir artimieji. 

Velionė buvo a.a. Juozo Išganaičio žmona. 
A.a. Marija priklausė Šaulių organizacijai. 
Po privačių laidotuvių apeigų a.a. Marija buvo palaidota Šv. 

Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuliūdusi šeima 

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

AfA 
JUKINAI RUGIENĖNEI 

mirus, vyrą VYTAUTĄ, sūnų VITĄ, dukrą DANUTĘ 
ir visus gimines bei artimuosius, užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Jonas Vilgalys, 
vaikai Rytas, Rasa ir Justas su šeimomis 

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1 -708 -430 -5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 
& ALL SUBURBS 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California A ve, Chicago, IL 60632 

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

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 

http://�Single-Service.de
http://�Single-Service.de
http://�Single-Service.de
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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LIJSKESE 

•Rugsėjo 10 d., sekmadieni, Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje tęsis metinė Novena Šilu
vos Marijos garbei. Novenos vedėjas — 
kun. Tomas Karanauskas. 10:30 vai. r. 
šv. Mišios. Tuoj po Mišių prasidės pro
cesija. Vėliau rinksimės į parapijos salę 
pietums. Ten galėsite įsigyti įvairių reli
ginių daiktų. Primename, kad tą dieną 
nebus 12:15 vai. popietinių Mišių. 

•Rugsėjo 10 d., sekmadieni, 1:30 
vai. p.p. Čikagos Mažosios Lietuvos lie
tuvių draugija kviečia į PLC Lietuvių 
dailės muziejų pokalbiui „Išeinantys 
Rytprūsiai". Pokalbyje dalyvaus daili
ninkas Romanas Borisovas, lietuvnin
kas Vytautas Gocentas. Meninę progra
mą atliks solistė Nida Grigalavičiūtė, 
akompanuos Olivija Urbonaitė. Visus 
maloniai kviečiame atvykti. 

•Rugsėjo 10 d. JAV LB Cicero 
apylinkės valdyba po 9 vai. r. šv. Mi
šių kavinės kambaryje rengia Šiluvos 
Marijos ir Tautos šventės paminėji
mą. Prieš tai pasivaišinsite kavute ir 
skaniu kugeliu. Gautą pelnas bus 
skirtas JAV LB Švietimo tarybai lie
tuviškoms mokykloms paremti. Ma
loniai kviečiame visus dalyvauti. 

•Lietuvių tautinių šokių an
samblio „Grandis" pirmoji repeticija 
jaunių ir jaunučių rateliams bus šį 
sekmadienį, rugsėjo 10 d., 5:30 vai. 
p.p. PLC Fondo/sporto salėje. Regis
tracija į visus ratelius vyks tuo pačiu 
metu. Galima užsiregistruoti ir an
samblio tinklalapyje: voras.com/gran-
dis. Vaikų ratelio pirmoji repeticija 
vyks spalio 1 d., sekmadienį, 5:30 vai. 
p.p. Ateitininkų namuose. Laukiame 
norinčių įsijungti į ansamblio gretas 
naujų šokėjų. Tel. pasiteiravimui: 
708-422-3556 (vadovė Violeta Fabia-
novich). 

•Rugsėjo 10 d. 10:15 vai. r. tuoj 
po 9 vai. r. šv. Mišių Palaimintojo J. 
Matulaičio misijoje Ateitininkų na
muose įvyks Daumanto-Dielininkai-
čio jaunųjų ateitininkų kuopos pir
masis susirinkimas. Uniformų vilkėti 
nereikia. Kuopos narių registracija 
vyks rugsėjo 9 d. 9:30 vai. r. PLC apa
tinėje salėje. Jei negalite užsiregist
ruoti tą dieną, užsiregistruosite sek
madienį. Mielai kviečiami vaikai nuo 
5 metų (ir lanko darželį angliškoj mo
kykloj) amžiaus iki aštunto skyriaus. 
Norint paklausti, rašykite Laimai 
Aleksienei laleksa@ameritech.net 
arba Rasai Kasniūnienei rasakas@ 
aol.com 

•Rugsėjo 15 d., penktadienį, 7:30 
vai. v. Jaunimo centre naujojo sezono 
repeticijas pradeda Lietuvų operos 
choras. Choras kviečia visus norin
čius dainuoti. Ypač laukiame sopra
nų, tenorų, baritonų ir bosų. Repe
ticijos vyks penktadieniais antrame 
Jaunimo centro aukšte. 

• LB Brighton Park apylinkės 
valdyba rugsėjo 17 d. parapijos 
Mozerio salėje po 10 vai. r. šv. Mišių 
ruošia „Auksinio rudens" pietus. 
Pietų metu pagerbsime mūsų „auk
sinio rudens" parapijiečius, sulauku
sius 90 metų ir vyresnius. Maloniai 
kviečiame Čikagos lietuviškąją visuo
menę dalyvauti šiame Brighton Park 
garbaus amžiaus žmonių pagerbime. 
Prašome iš anksto užsisakyti vietas 
tel. 773-847-4855 (Salomėja Daulie-
nė). Automobilius galėsite pasistatyti 
kieme (po Mišių jį uždarysime), 
šalutinėse gatvėse arba lenkų parapi
jos aikštėje, 44-tos gatvės ir Francisco 
Ave. sankryžoje. 

•Organizacijos „Vaiko vartai į 
mokslą" rengiami tradiciniai lėšų 
telkimo „Derliaus pietūs" šiemet 
vyks sekmadienį, rugsėjo 24 d. Pa
saulio lietuvių centre, 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439. Renginio 
pradžia 12:30 vai. p.p. Bus trumpa 
meninė programa, veiks loterija. 
Užsakymus priima Nijolė Griga
liūnienė Tel. 708-974-1262, e-paštas: 
nijoleg@prodigy.net Kviečiame Čika
gos ir apylinkių lietuvišką visuomenę 
atvykti į „Derliaus pietus" ir paremti 
organizacijos „Vaiko vartai į moks
lą" darbą. 

• Švento Kazimiero seselių rė
mėjos rengia pokylį seselėms parem
ti. Šiemet seselės kazimierietės šven
čia Kongregacijos įsteigimo 100 metų 
sukaktį ir 87 metų sukaktį nuo sese
lių rėmėjų organizacijos įsikūrimo 
pradžios. Maloniai kviečiame visus 
seselių rėmėjus, draugus, pažįstamus 
spalio 1 d., sekmadienį, atvykti į „Hil-
ton" viešbutį, esantj Cicero ir 94-os 
gatvės sankryžoje, Oak Lawn. Poky
lio pradžia — 1:30 vai. p.p. Bus ilga
mečių rėmėjų pagerbimas, įdomi pro
grama, skanus maistas, loterija. Vie
tas prašome užsisakyti iki rugsėjo 27 
d. tel. 773-776-1324 (ses. Genovaitė). 

•Miel iems skaitytojams prane
šame, kad „Draugo" gegužinės ne
bus. Atsiprašome. Dėkojame visiems, 
kurie atnešė laimėjimų loterijai, juos 
panaudosime kitame renginyje. 

IŠ ARTI IR TOLI.. 
• Lietuvos Vyčių 82 kuopa, 
ALTas, East Chicago Amerikos Lie
tuvių Bendruomenė (IN) ir S v. Ka
zimiero bažnyčios (IN) parapijiečiai 
bei draugai rugsėjo 17 d., sekmadie
nį, 12:30 vai. p.p. organizuoja Sv. Mi
šias po atviru dangumi, kurias atna
šaus kun. I. Urbonas. Prašome užsi
registruoti tel. 219-884-2220 (Joanna 
Rudzevičius). Po Mišių vyks geguži
nė. Gros akordeonistas Bronius Mū
ras. Renginys vyks: VFM Post 1563, 
6880 Hendricks, Merrillville, IN. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500 

IEŠKO GIMINIŲ 

Ieškau senelio brolio Roko Gražėno (Rocco Grazenas), gimusio apie 1896 
metus Kaibučių kaime, Perlojos seniūnija, Varėnos rajonas arba jo tėvo Juozo 
Gražėno (Joseph Grazenas), išvykusių apie 1923 metais į JAV (Massachusetts 
ar Vermont apylinkes) artimųjų. Ryšys nutrūko 1948 metais. 

Būsiu dėkingas, jeigu kas atsilieps arba praneš apie jų likimą. 
Mano adresas: 
Alvydas Gražėnas, 
Aušros 1, Bubliai, Šiaulių raj., Lithuania. 
E-paštas: amarnia(« erdves.lt 

Vasarėle jau pamažu slenka i to luma, o rudens užmojai pr ie 
sienksčio artėja. Naujas sezonas, nauji planai, susirinkimai, posėdžiai, 
renginiai žadina demesi ir kviečia prisidėti, pasidžiaugti kar tu . Balzeko 
l ietuviu kultūros muziejaus Moterų Giluija rugsėjo 30 d., šeštadienį, 
kviečia i ..Ruaens ! in*smybe' ; VViiiovrbrook restorane. 890C S. Archer 
Ave., VViiiovv Spring, IL. Pasisvečiavimas 1 vai. p.p.. pietūs 1 *30 vai . p.p. 
Programa atliks l ietuvišku tautiniu šokiu grupe ,.Suktinis". Vietas 
užsisakyti galite paskambinę Pranei Simanonienei te l . 708-422-5923. 

Nuotraukoje Balzeko lietuvių kultūros muziejaus Moterų Gildijos 
renginio komitetas (iš kaires): Kathleen Gužauskas. Mari ja Kr iau
čiūnienė. Birute Zalatoriene. Sofija Žukaite, Prane Simanonienė, Irena 
sorbut iene. 

Pasaulio lietuvių centro gegužinė, vykusi š. m. rugpjūčio 27 d. Le-
monte buvo ne tik gausi svečiais. Į ją atvyko ir politikai. Jono Urbo
no nuotraukoje Lemont lietuvių respublikonų vadovas Jonas 
Vaznelis, Jr., (kairėje) ir Illinois valstijos 82-os apygardos atstovas, 
respublikonas Jim Durkin su žmona ir vaikais. J. Durkin tikisi, kad 
lietuviai jį parems lapkričio 7 d. vyksiančiuose rinkiniuose. 

SKELBIMAI 

Advokatas 
jonas Cibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

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

Toli free 24 hr. 888-77&6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

Advokatas 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-2574)200, Lemont, IL 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 

99 „DRAUGAS 
vienintelis lietuviškas 

dienraštis 
už Lietuvos ribų. 

Vienintelis lietuviškas 
laikraštis, 

kuris kasdien pasiekia 
JAV lietuvių visuomenę. 

www. draugas, org 
TeL 773-585-9500 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Sąvings, 
2212 West Cermak Road. 

TeL (773) 847-7747. 

PAGUODOS TELEFONAS 
1 -866-438-7400 

Skambint i ketvirtadieniais 
nuo 6 vai v. iki 9 vai v 

http://voras.com/gran-
mailto:laleksa@ameritech.net
http://aol.com
mailto:nijoleg@prodigy.net
http://erdves.lt

