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Rusija: Lietuva imasi represinių 
priemonių prieš Kaliningradą 

• — 

••*£T: 

Kariniai bandymai Kaliningrado srityje Rusijai kažkodėl neužkliūva... 

Vilnius, kovo 16 d. (BNS) — Ru- laiko Lietuvos valdžios vykdomomis 
sijos valdžia gresianti Kaliningrado represinėmis priemonėmis, nukreip-
srities turto Lietuvoje areštą dėl ne- tomis prieš visą sritį, 
grąžinto kredito Vokietijos bankui Tai aiškėja iš Lietuvai atsiųsto 

Rusijos užsienio reikalų ministerijos 
atstovo Kaliningrade Sergejaus Bez-
berežjevo oficialaus paklausimo, ar 
egzistuoja valstybiniai dokumentai, 
pagrindžiantys gresianti Kaliningra
do srities nuosavybės Lietuvoje areš
tą-

Lietuvos URM atstovai BNS pa
tvirtino gavę Rusijos URM atstovo 
Kaliningrade paklausimą „Dėl Lie
tuvos valdžios represinių priemonių 
Kaliningrado srities turto atžvilgiu". 

Tuo tarpu Kaliningrado srities 
Dūmos tarptautinių santykių ko
miteto pirmininko pavaduotojas So-
lomonas Ginzburgas pareiškė, kad 
Lietuvos veiksmai di*l turto arešto 
yra pagrįsti. Anot deputato, tai fi
nansinė, o ne politinė problema, nes 
Europos Sąjungos narė Lietuva pri
valo vykdyti Londono arbitražo nu
tarimus. 

Prelato Edmundo J. Putr imo kreipimasis 
Mieli broliai ir sesės Kristuje, 

Aušros Vartų Marijos parapija 
New York arkivyskupijoje Amerikos 
lietuvių gyvenime visada buvo ir yra 
religinės, kultūrinės bei bendruome
ninės veiklos židinys. 

New York Aušros Vartų parapija 
yra simbolis daugeliui Amerikos lie
tuvių kartų, atspindintis jau beveik 
šimtmetį puoselėtas religines ir tauti
nes tradicijas bei vertybes. Bet kurios 
parapijos ar misijos uždarymas daug 
kam yra kaip artimo šeimos nario ne
tektis. 

Lietuvos Vyskupų konferencija 
mane paskyrė kaip delegatą tarpi
ninkauti tarp išeivijos lietuvių katali
kų ir vietinių vyskupijų. Delegato mi
sija, būnant tarpininku tarp vietos 
vyskupo ir Lietuvos Vyskupų konfe
rencijos, yra išklausyti ir perduoti 
vietos vyskupo informaciją bei pada
rytus ar ketinamus daryti sprendi
mus Lietuvos Vyskupų konferencijai. 
Šiose pareigose aš negaliu būti neu
tralus, kada gresia parapijos uždary
mo pavojus. 

Nepaisant visų mūsų, įskaitant 
ir Lietuvos Vyskupų konferencijos bei 

Lietuvos vyriausybės pastangų pripa
žinti Aušros Vartų šventovę istoriniu 
kultūrinio-religinio paveldo objektu, 
iki šiol mums nepavyko užkirsti kelio 
Aušros Vartų parapijos uždarymui. 

Giliai apgailestaujame dėl Aušros 
Vartų parapijos likimo, ir kartu su 
JAV lietuviais jaučiame nepaprastai 
didelį nusivylimą. Tačiau kviečiame 
visus susitelkti, nenuleisti rankų sa
vo parapijose, Inisijose ir bendruome
nėse, o atgaivinti ir puoselėti religinę 
bei kultūrinę veiklą, kad galėtume ją 
perduoti ateities kartoms. 

Prel. Edmundas J. Putrimas 

Šiame 
numeryje: 

•Iš atei t ininkų veiklos. 
•„Draugo" leidėjų 
pareiškimas. 
•„Trispalvė — tai aš; 
trispalvė — tai Lietuva". 
•Menas, l iteratūra, 
mokslas. 
•JAV LB Kultūros tary
ba. 
•Pasiilgstu grybavimo, 
gandrų, Vėlinių, duonos. 
•Aktorė Rūta Lee. 
•Ką derėtų žinoti apie 
„Living Wills". 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.61 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

i 
Situaciją dėl A. Pociaus derėtų 
aiškintis Konstituciniame Teisme 

Vilnius, kovo 16 d. (BNS) — Ne
priklausomi teisės ekspertai teigia, 
kad Seimui nusprendus neatleisti 
Arvydo Pociaus iš Valstybės saugumo 
departamento (VSD) vadovo posto, 
susidarė prieštaringa teisinė situaci
ja, dėl kurios derėtų prašyti Konsti
tucinio Teismo išaiškinimo. 

Teisės projektų ir tyrimų centro 
(TPTC) manymu, Seimo ketvirtadie
nį priimto nutarimo nepritarti A. Po
ciaus atleidimui teisėtumas kelia di
delių abejonių. 

Anot teisininkų, šiaip jau Seimas 
gali nesutikti su prezidento siūlymu 
atleisti VSD vadovą iš pareigų. Ta
čiau šiuo atveju Seimą varžo galio
jantis teisės aktas — pernai gruodį 
priimtas Seimo nutarimas, patvirti
nęs Seimo Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komiteto tyrimo apie VSD 
veiklą išvadas. Be kita ko, tyrimas 

Arvydas Pocius 
Gedimino Bartuikos (ELTA) nuotr 

buvo nustatęs, kad A. Pocius nėra 
pajėgus tinkamai organizuoti VSD 
darbą ir jam vadovauti. 

Anot teisininkų, Seimą taip pat 
varžo įstatymo Nukelta f 6 psl. 

DRAUGAS 
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Tikėjosi 
nubausti 
„nelegalus 
— nubaudė 
piliečius 

Washington, DC, kovo 16 d. 
(„Draugo" info.) — 2006 m. įsigalio
jo federalinis įstatymas, kuriame rei
kalaujama, kad visi JAV teritorijoje 
gyvenantys asmentys, prašantys val
stybės paramos programos Medicaid 
forma, pateiktų „pakankamus įrody
mus, kad jie yra JAV piliečiai". Pri
imtinais dokumentais šiuo atveju lai
komas piliečio pasas arba vairuotojo 
pažymėjimas ir gimimo liudijimas. 

Kaip neseniai pranešė dienraštis 
„The New York Times", valdžios pa
stangos užkirsti kelią šalyje nelega
liai esantiems asmenims naudotis iš 
mokesčių mokėtojų pinigų išlaiko
momis paramos programomis sukėlė 
didelių nepatogumų JAV piliečiams, 
kuriems tokia parama teisėtai pri
klauso. 

„Sutinkame vis daugiau žmonių, 
kurių negalime įtraukti i Medicaid 
programą, nes jie nepateikia reikia
mų dokumentų, įrodančių JAV pilie
tybę. Tačiau praktiškai visi šie žmo
nės yra JAV piliečiai", — sakė Flori
dos Vaikų ir šeimos departamento 
atstovas spaudai Albert A. Zimmer-
man. 

Sveiktos apsaugos sistemoje dir
bantys pareigūnai „The New York 
Times" tvirtino, Nukelta į 6 psl. 
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Iš Ateitininkų gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Drauge: » 4545 W 6: Chicago, IL 60629 • el-paštas: draugas@ateitis.org 

Čikagos Partizano 
Daumanto - Prano 

Dielininkaičio 
Jaunųjų ateitininkų 

kuopos 2007 m. 
jaunučių kandidatų 
ir jaunių ateitininkų 

kursų dalyviai. 

Kursus, pasiruošimui 
duoti ateitininkų įžodį, 

vedė globėjos 
Rasa Kasniūnienė ir 

Laima Aleksienė 

Nuotraukoje pirmoje eilėje: 
Lukas Kubilius, Aliukas Anužis, 
Katarina Majauskaitė, Emilija 
Razmaitė, Julija Žliobaitė, Ūla 
Lapkutė, Lilė Sadauskaitė, Nida Aleksaitė Lina Lietuvninkaltė. antroje eilėje: Laina A;eks;e-e. Erikas An^ž:s Tadas K~r\-K.as i:g~as K:s:e .i.s. Ma:ai Stark-js. Kazokas 
Bielskus, Andrius Blekys, Matas Lelis, Mikutis Meilus, Viktorija Anriarlno. Ner ija Čuptinskaftė, trečioj e ė/ Matas Bekys, Danielius Mockaitis, Tadas Vildžiūnas, Dainius Šoliū-
nas, Lukas Kulbis, Ariana Žliobaitė, Gabrytė Razmaite Monika S kūpate Aug-stė V džiūnaitė, Jonas Majauskas Mantas Kisielius, Rasa Kasniūnienė 

ESAME SEIMĄ Cleveland ateitininkų pokalbis 

Labai šaltą vasario 4 d. rinkomės 
į Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijos salę, Cleve

land, Ohio. Cia šalčio nepabijoję su
sirinko daugiau nei pusšimtis asme
nų. Mat šią popietę Ateities klubas 
rengė susipažinimą su 2007 metų 
ateitininkų tema „Švęskime Kristų 
šeimoje". Pirmininkas Džiugas Sta-
niškis pakvietė programos vedėją Bi
rutę Bublienę supažindinti susirin
kusius su programos dalyviais. 

Visų pirma Birutė padėkojo salė
je esančiam klebonui Gediminui Ki-
jauskui, SJ, už jo parašytą straipsni 
„Dieviškoji šeimos dovana", tą dieną 
pasirodžiusiame neperiodiniame pa
rapijos leidinyje „Mūsų žingsniai". 
Po to ji pakvietė kalbėtojus. 

Pirmiausia kalbėjo Romualdas 
Kriaučiūnas tema „Kristus mūsų 
šeimoje". Prelegentas išvardijo, kad 
priklausome bent šešioms šeimoms: 
biologinei, ateitininkų, lietuvių, kata
likų, krikščionių ir žmonijos. Kiek
viena ši grupė mus vis kitaip riša. 
Dievo meilė mus visus jungia. Trum

pai pakalbėjo apie reikalingumą būti 
atlaidžiam. 

Nerijus Šmerauskas šią temą 
gvildeno iš teologinio taško. Kalbėjo 
apie pašaukimus. Moterystė yra sak
ramentas ir tuo pačiu pasaukimas, 
taip pat, kaip ir kunigystė. 

Ina ir Linas Biliūnai atvirai ir 
nuoširdžiai su susirinkusiais pasida
lino savo patyrimais auginant tris 
vaikučius katalikiška bei lietuviška 
dvasia. Pabrėžė visų šeimos narių 
svarbą ir prisiminė, kaip visa giminė 
jiems padėjo, jų vaikučiui susirgus. 

Po to buvo trumpos diskusijos. 
Romualdas Kriaučiūnas susirinku
siems patarė neklausti 'kodėl?', nes 
tas klausimas tik iššaukia kitą 
'kodėl?' Jis pastebėjo, kad tik nusi
minę klausia šį klausimą, o laimingas 
žmogus neklausia, kodėl jis laimingas 
ar kodėl jam gerai sekasi. 

Toliau susirinkę vaišinosi kava ir 
klubo narių suneštais skanėstais. 
Diskusijos bei pokalbiai nenutilo ir 
niekas nesiskubino namo. 

— G.K. 

Moksleivi ų 
Gavėnios 
rekolekcijos 

Prasidedant Gavėniai, Lukas La-
niauskas. SJ, surengė rekolekcijas 
Čikagos moksleiviams ateitininkams 
Ateitininkų namuose, Lemonte. Re
kolekcijų tikslas buvo artimiau susi
pažinti su Jėzumi ir leist Jam 
paveikti mūsų kasdieninius gyveni
mus. Pradėjome rekolekcijas pra
timu: Lukas prašė visų nupiešti sim
bolį, vaizduojantį mums suprantamą 
Jėzaus bruožą. Tada vyresnieji kuo
pos nariai Algis Kasniūnas, Juozas 
Pranckevičius, Algis Grybauskas, 
Siga Poskočimaitė ir Ieva Misiūnaitė 
pakalbėjo, kaip Jėzus veikia ir yra 
paveikęs jų gyvenimus. Išklausę savo 
draugus ir apmąstę pateiktas mintis, 
kūrėme Šūkius, vaidinimus, dainas, 
eilėraščius ir paveikslus, išsakydami, 
ką Jėzus mums reiškia. Šios reko
lekcijos padėjo visiems moksleiviams 
geriau suprasti ne vien tik Jėzų, bet 
ir save pačius. 

Emilija Pranckevičiūtė 

ŠEIMYNIŠKAS POKALBIS 
APIE ŠEIMYNIŠKUMĄ 

Motyvas: 2006/2007 veiklos metų šūkis: Švęskime Kristų šeimoje! 

[vykis: Šeimyniškas pokalbis tarp ateitininku Čikagoje ir jos apylinkėse. 

Vieta: Ateitininkų namuose, Lemonte, prie Čikagos. 

Laikas: Sekmadienj, balandžio 29 d., po 11 vai. šv. Mišių. 

Kviečiami ne tik seni draugai, bet ir jauni. Jaunimui taip pat skirtas 
laikas būti išgirstiems. 

Ruošia Š. Amerikos ateitininkų taryba, paskelbusi tą šūkį ir siekianti 
pakelti šeimyniškumo dvasią, bet pasitikinti tik jumis ir labiausiai mus 
vienijančiu Idealu. 

Tad švęskime Kristų mūsų šeimose 
ir ateitininkų šeimoje. 

Greit bus registracija 
Jaunučių stovyklai! 

Pasižiūrėję j Ateitininku tinklavietę 
www.ateitis.org, rasite registravimo 

anketas ir bendrq informaciją apie 
Jaunųjų ateitininku stovykla 

Nuo kovo 24 d . stovyklos registratorė. 
Žibutė Pranckevičienė, priims registracijos 
anketas ir mokestj, siustus paštu. 

Iki balandžio 8 d. pirmenybė registruotis 
bus teikiama JAS nariams. Po to priimsime 
visus norinčius stovyklauti pagal užsiregis
travimo eile. 

Turite klausimu? Rašykite Laimai Aleksienei 
loltlrjo@ameritech.net 

JAS stovykla • liepos 4-15 d. • Dainavoje 

DRAUGAS 
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JAV 
MetamsSl 20.00 • 1/2 metų $65.00 

• 3 mėn.$45.00 
Kanadoje b-kitur (USD) 

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

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00 
• 3 mėn.$35.00 

Kanadoje ir Utur (USD) 
Metams $80.00 «1/2 metų $70.00 

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant i 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 metųSI00.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakcija9draugas.org 

administracija9draugas.org 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, 
nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba. 

• 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. 

Ei-paštas: 
rastine49draugas.org 

skelbimai0draugav org 
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„TRISPALVĖ - TAI AŠ; 
TRISPALVĖ - TAI LIETUVA" 

DANUTĖ BINPOKIENĖ 

Pasigirdus nerimą keliančioms 
užuominoms apie galimą pasikėsi
nimą prieš Lietuvos trispalvę, 
„Draugas" reagavo taip, kaip vi
suomet, kai kildavo pavojus ir rei
kėjo „šaukti tautą" į kovą dėl bran
giausių jos vertybių, arba į pagalbą, 
kai atsirasdavo reikalas Lietuvai 
padėti. Taip buvo per kone 98-erius 
„Draugo" gyvavimo metus, taip atsi
tiko ir šiemet, kai tėvynėje pradėtos 
„viešos diskusijos", kad, girdi, tris
palvė tarytum netinkama reprezen
tuoti „modernią, globalinę" Lietuvą, 
įsijungusią į tarptautines organi
zacijas, ieškančią sau vietos XXI 
amžiaus pasaulyje. 

Besistengdami „modernėti", kai 
kurie politikai, istorikai, ypač vadi
namieji heraldikos žinovai, pradėjo 
siūlyti trispalvę pakeisti senąja, iš 
Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės 
paveldėta, raudona vėliava su baltu 
Vyčiu viduryje. Nors, ieškant įtiki
nančių motyvų, buvo net pasišaipyta 
iš dr. Jono Basanavičiaus ir kitų pir
mosios Lietuvos nepriklausomybės 
— 1918 m. — kūrėjų, bet šis „kuni
gaikštiškosios vėliavos" siūlymas 
atliepė būtent tuos „senus, garbin
gus laikus", kuomet lietuvių tautą iš 
amžių priespaudos ir sustingimo ža
dino aušrininkai, varpininkai ir kiti 
anuometiniai šviesuoliai, ragindami 
pažinti didingą Lietuvos praeitį ir iš 
jos „semtis stiprybės", kuriant lais
vą, nepriklausomą valstybę. Tačiau, 
ir į tai verta atkreipti dėmesį, nei 
Basanavičius, nei kuris kitas Ne
priklausomybės Akto 1918 m. vasa
rio 16-ąją signataras nepasiūlė at
kurti DLK su didžiaisiais kuni
gaikščiais, karaliais ar kitaip vadi
namais monarchais, nors tuo metu 
Europoje taip valdomų valstybių 
netrūko. Buvo pasisakyta už respub
liką, sukurtą demokratiniais pa
grindais, o šios modernios, nepri
klausomos valstybės simboliai — 
parlamentas, kariuomenė, preziden
tas (ne karalius ar did. kunigaikš
tis), trijų spalvų vėliava, Vytis, pini
gai, pavadinti litais ir t.t. Iš jų visų 
lietuvių tautai ir valstybei buvo, ir 
liko, brangiausias simbolis — jos 
vėliava, jos trispalvė. 

Laisvės laikais, okupacijos de
šimtmečiais, vėl atkūrus nepriklau
somybę, pirmasis ir pagrindinis val
stybės ženklas — trispalvė vėliava. 
Nežinia, dėl ko tos vėliavos reikšmės 
nesupranta (ar nenori suprasti) vi
sokio plauko „heraldikos žinovai", 
politikai, istorikai ir globalistai. 
Tačiau tą reikšmę labai aiškiai žino 
lietuvių tauta — nepaisant, kur be
gyventų, kaip plačiai būtų paskli
dusi po visą mūsų planetą. Trispalvė 
— tai pagrindinis ryšys, kuris jungia 
visus lietuvius, net tuos, kurie jau 
nebekalba lietuviškai, nėra įsijungę į 
jokią lietuvišką veiklą, neatpažįsta
mai pakeistais vardais, svetimai 
skambančiomis pavardėmis. Bet ir 
jie pažįsta trispalvę, žino, ką reiškia 
jos spalvos, tvirtai pasisako, kad 
trispalvė — tai Lietuva, tai jų nenu
trūkstantis ryšys, galbūt net nesą
moningas, su savo kilmės šaknimis, 
su savo tauta. 

Pasigirdus kalboms apie galimą 
trispalvės pakeitimą, „Draugas" no
rėjo pajusti lietuvių tautos pulsą, 
sužinoti, ką eilinis mūsų tautietis, 
ypač gyvenantis toli nuo savo kilmės 
krašto, mano apie šį užmojį. Buvo 

paskelbta apklausa: „Ar reikia tris
palvę, Lietuvos vardo tūkstantmečio 
proga, pakeisti senąja Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštystės vėliava". 
Prašėme skaitytojų ir neskaitytojų 
balsuoti visomis įmanomomis prie
monėmis, apklausą užbaigiant kovo 
11-ąja, sutampančia su Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo data 
1990 metais. 

Tikėjomės, kad visgi žmonės 
atsi l ieps, pasakys savo nuomonę 
šiuo opiu ir svarbiu klausimu, tačiau 
apklausos rezultatai tikrai nustebi
no. Daugiau kaip 1,300 atsiliepusių 
tvir tai pasisakė už trispalvę (tik 
keturi tvirtino, kad vėliavą reikia 
keisti). Įdomu ir tai, kad prieš pora 
metų, Vakarų valstybėms švenčiant 
Antrojo pasaulinio karo pabaigos 60 
m. sukaktį ir ypač Rusijai pasiryžus 
šią datą labai iškilmingai paminėti, 
„Draugas" paskelbė apklausą: ar 
Lietuvos prez. Valdas Adamkus turė
tų vykti į Maskvoje ruošiamas iškil
mes, atsiliepė truputį daugiau kaip 
500 skaitytojų, daugiausia vyresnio 
amžiaus, kurie (arba jų tėvai, sene
liai) prisiminė pirmosios bolševikų 
okupacijos baisumus, o, artėjant 
antrajai, pasitraukė į Vakarus. Jie 
labai gerai žinojo pusšimtį metų 
trukusios sovietų okupacijos padary
tą žalą Lietuvai, pasilikusių tėvynė
je kančias, partizanų kovas, trėmi
mus, tikėjimo persekiojimą, o ypač 
Maskvos nenorą pripažinti įvyku
sios okupacijos, todėl ragino prez. 
Adamkų jokiu būdu nepasiduoti 
Rusijos spaudimui ir nepriimti kvie
timo dalyvauti iškilmėse. Preziden
tas , kaip žinome, visgi kvietimą 
atmetė ir į Maskvą nevyko. 

Apklausoje dėl vėliavos pakeiti
mo dalyvavo daug platesnis lietuvių 
visuomenės sluoksnis: vyresnieji, vi
duriniosios kartos, jaunimas, net 
vaikai; gyvenantys Amerikoje. Ka
nadoje, Airijoje, Australijoje, taip 
pat ir Lietuvoje; pirmosios — pačios 
seniausios lietuvių imigrantų į JAV 
bangos palikuonys, vadinamieji an-
trabangiai, atvykę į JAV po Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos, atvyku
sieji į šią šalį po 1990 m. kovo 
11-osios. 

Nemaža dalis atsakiusiųjų var
tojo anglų kalbą, prisipažindami, 
kad lietuviškai jau nebemoka, bet 
žino, kas yra trispalvė, yra tvirtai 
įsitikinę, kad ji nepakeičiama, kad 
yra įaugusi į jų pasąmonę, yra jų 
tapatybės dalis: „trispalvė — tai aš; 
trispalvė — tai Lietuva, kol laisvai 
plevėsuoja trispalvė, aš žinau, kas 
esu". 

Lietuvos trispalvė daugeliui 
sukelia stiprias emocijas, tad ir at
sakymai pažymėti šauktukais, 
skambiais posakiais. Labai retas 
atsakė tik vienu žodžiu, dauguma 
būtinai paaiškino, ką jam ar jai 
asmeniškai reiškia Lietuvos vėliava. 
„Don't touch TRISPALVĖ!" — rašo 
jaunuoliai, tik tą vieną žodį galėda
mi išreikšti lietuviškai; ,,My parents 
alvvays said: NEPAMIRŠK LIETU
VYBĖS!" — pabrėžia jauna moteris 
iš Pennsylvania valstijos, tvirtin
dama, kad jos seneliai buvo anglia
kasiai, tėvai jau gimė šiame krašte, o 
ji — Amerikos lietuvaitė, bet tri
spalvė jai šventa. „Kai mokytoja per 
pamoką mums papasakojo, kad 
kažkas nori pakeisti Lietuvos tris
palvę, mes su drauge pradėjome 
verkti", — rašo šeštadieninės lit. 
mokyklos moksleivė iš Bostono. 

ir 
ateinančioms kartoms 

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugijos kreipimasis 
į „Draugo" skaitytojus 

Miel i „ D r a u g o " s k a i t y t o j a i , 

„Draugas" y r a vienin te l i s l ietuvių katalikų dienrašt is , 
leidžiamas ir iš la ikomas Lie tuvių kata l ikų spaudos draugijos. 
„Draugas" tarnauja išeivijos visuomenei , skleisdamas krikščioniškais 
principais pagrįs tą pasaulėž iūrą , in fo rmuodamas visuomenę apie 
mokslinę, kūrybinę ir v i suomen inę veiklą, o t a ip pat šviesdamas ir 
apjungdamas išeiviją. J i s y ra i r b u s lietuviškas katalikiškas laikraštis, 
tarnaujantis visiems geros valios l ietuviams. 

„Draugo" leidybai vadovauja Lietuvių katal ikų spaudos drau
gijos taryba, kur ia i pasku t in iu m e t u ypat ingai kėlė rūpestį „Draugo" 
ateitis. Kylančios pašto bei spaudos išlaidos kėlė esminius finansinius 
klausimus, kur iems reikėjo su ras t i sprendimą. Taryba jaučia pareigą 
ta rnau t i ir apaš ta lau t i v is iems lietuviškos išeivijos sluoksniams. 
Nepaisant didėjančio naujų imig ran tų skaičiaus, t ik maža jų dalis y r a 
įsijungusi į „Draugo" skaitytojų eiles. „Draugas" nori - ir t u r i būti -
visų lietuvių draugu. Dėl šio k laus imo Taryba sielojasi ir ieško galimų 
sprendimų. 

Siekdama sustiprinti „Draugo" finansinį užnugarį, Taryba per 
paskutiniuosius me tus y ra padar ius i keletą ryžt ingų administracinių 
sprendimų, dėl kurių š iandien „Draugas" dar išvysta dienos šviesą. 
Taip pat buvo įsigyta nauja kompiu te r inė sistema*, kurios dienraščio 
redakcijai jau seniai reikėjo. Kova su pras tu pašto aptarnavimu tęsiasi. 
Taryba ketina pagerinti pašto paslaugų aptarnavimą, įsigydama naują 
kompiuterizuotą adresavimo sistemą, nes senoji jau baigia savo 
dienas. Tikimės, kad šios p a s t a n g o s ben t iš dalies įveiks dabart inį 
nepatenkinamą dienraščio p r i s t a tymą skaitytojams. 

J a u me tus Taryba sprendž ia redakcijos pastiprinimo 
galimybes, a ts ižvelgdama į vyriausios r edak to rės pakar tot inus 
pareiškimus, kad ji ilgainiui ke t i nan t i pas i t raukt i iš einamų pareigų. 
Redakcijos pe rs i tva rkymas vyks ta ir šiuo m e t u y ra pereinamajame 
laikotarpyje. Taryba yra dėkinga vyr. redaktorei Danutei Bindokienei 
už daugelio metų t a r n y s t ę d ienrašč iu i bei jo skaitytojams ir toliau 
kviečia ją bendradarb iaut i „Draugo" leidyboje. 

Esan t pereinamojoje fazėje, „Draugo" skaitytojai kviečiami 
būti kantriais. Taryba y ra pasiryžusi ne t ik visom pastangom išlaikyti 
„Draugą", bet ir padaryt i jį pagr indiniu išeivijos žiniasklaidos šaltiniu, 
aptarnaujančiu visus mūsų išeivijos sluoksnius, skleidžiančiu teisingą 
informaciją ir šviečiančius juos . Taryba yra dėkinga visiems „Drauge" 
besidarbuojantiems redakcijos, administracijos ir spaustuvės nariams, 
visiems koresponden tams ir b e n d r a d a r b i a m s , ypač Tėvams Mari
jonams, Draugo fondui, Lie tuvių fondui, v isoms organizacijoms ir 
rėmėjams, kurių pas tangų dėka išeina vienintelis lietuvių dienraštis 
už Lietuvos ribų. Kviečiame ir toliau visus skaitytojus jungtis į bendrą 
„Draugo" leidybos darbą, kad ga lė tume vieningai tęsti šį apaštalavimo 
darbą dabar t inėms ir a te inanč ioms kar toms . 

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija 

„Pirmą kartą aplankęs laisvą Lie
tuvą ir pamatęs Gedimino bokšte 
Vilniuje plevėsuojant trispalvę, ne-
besusilaikiau — pravirkau, kaip vai
kas, sudribęs ant pirmo pasitaikiu
sio suolelio..." — prisipažįsta orus 
tautietis, ankstesniais laikais Lie
tuvoje buvęs profesorius ir daugiau 
kaip pusšimtį metų gyvenęs Ame
rikoje. 

Be pavienių a t sakymų, s iun
čiamų elektroniniu paštu, faksu a r 
paprastais laiškais, gavome keletą 
peticijų iš įvairių lietuviškų telkinių, 
kur Vasario 16-osios a r Kovo 
11-osios šventės metu dalyviai buvo 
paraginti pasirašyti. Tokių, po kelis 
puslapius pavardėmis ir adresa i s 
primargintų peticijų ypač daug a tke
liavo iš Floridos, taip pat į peticijų 
pasirašymą uoliai įsijungė Lietuvos 
Vyčiai (ypač Amerikos Vidurio apy
garda), iš kitų vietovių buvo a t s iųs ta 
daug paskirų lapelių (pvz., Wau-
kegan/Lake County LB apylinkės) 
su žmonių paraša is . Labai d a u g 
pasidarbavo Čikagos skautės , t a ip 
pat surinkusios daugiau kaip 100 

lapelių su parašais . Žinodami, kad 
žmonės kar ta i s vengia apklausoje 
dalyvauti, jeigu reikia po at-sakymu 
pasirašyti, sakėme, kad priimsime 
atsakymus ir be pavardžių. Tačiau 
anoniminių balsavimų buvo visai 
nedaug — atsakiusieji tvirtino, kad 
jiems trispalvė svarbi, dėl to nori 
pas i rašyt i va rdu , pavarde ir net 
pridėti savo adresą. 

Trečiadieniais laiškų skyriuje 
jau esame spausdinę kai kuriuos 
būdingesnius atsakymus dėl tris
palvės — ateinantį trečiadienį jų 
pateiksime dar daugiau. Mūsų tau
tiečių nuoširdumas, patriotiškumas 
yra tikrai jaudinantis , keliantis su
sižavėjimą. Viena aišku: jeigu Lie
tuvoje būtų toliau einama trispalvės 
pakeitimo keliu ir galbūt net ma
noma suruošti referendumą, nekyla 
jokios abejonės, kad tauta griežtai 
a tmes tų tokias užmačias ir visi 
„heraldikos žinovų" įtikinėjimai bū
tų bergždi. Lietuva yra respublika, 
ne kunigaikštystė, tad ir jos simbolis 
- vėliava - tur i būti trispalvė, o ne 
senovės liekana. 
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 

JAV LB KULTŪROS TARYBA 
Kultūra ir laikas — neatskiria

mi. JAV Lietuvių Bendruomenė, 
kaip negausi taut inė mažuma mil
žiniškame kraš te , stovi prieš nebū
ties klausimą. Visas viltis dedame į 
savo kultūrą, lietuvišką švietimą, 
savo paveldėtos t au t inės dvasios 
išlikimą. JAV LB kultūrinė veikla 
nėra nukreipta t ik į vieną sritį ar į 
vieną apylinkę. Šią didelę naštą 
tenka nešt i LB Kultūros tarybos 
pirmininkei Dalei Lubienei ir jos 
valdybai. 

wmM 

Dalė Lukienė 

Dalė L u k i e n ė 2006 m. gruodžio 
9 d. buvo JAV LB Tarybos patvirtin
ta JAV LB Kultūros tarybos pir
mininkės pareigoms trejų metų ka
dencijai. J i visuomeninėje veikloje 
nėra naujokė: aktyviai reiškėsi Lie
tuvių skautų sąjungoje 1963-1966 
m., 1989-1992 buvo seserijos vadijos 
vyresniųjų skaučių skyriaus vedėja, 
1971-1988 m. Washington, DC, 
skaučių vietininkuos vadovė ir vie
tininkė. Rengė skautų veiklos prog
ramas ir vedė užsiėmimus. Ap
dovanota ordinu ,,Už nuopelnus" 
(1966 m.), „Lelijos ordinu" (1979 m.). 

Dalė Lukienė 1959 m. bakalauro 
laipsniu baigė Mount St. Joseph 
kolegiją. 1986 m. įgijo bibliotekinin
kystės magistro laipsnį Maryland 
universitete. 1959-1965 m. dirbo Či
kagoje, Union Carbide bendrovės che
mijos informacijos bibliotekoje. 
1983-1986 m. dirbo Nacionalinės 
medicinos bibliotekoje. Yra audio
vizualinių priemonių specialistė. 
Nuo 1992 m. dalyvauja Lietuvos 
mokslinių bibliotekų automatizavi
mo projektų rėmime, teikia informa
ciją, telkia šalpą. 1997 m. laimėjo 
IREX stipendiją kar tu su Lietuvos 
bibliotekininkėm Lietuvos leidybos 
studijai įvykdyti ir išleido išsamų 
leidinį „Lithuanian Publishers Di-
rectory". 1992-2002 buvo ASSIST 
International fondo viceprezidentė. 
1955-1965 m. buvo „Laiškų lietu
viams" bendradarbė, 1960-1962 m. 
žurnalo „Mūsų Vytis" redakcijos 
narė, 1973 m. VVashington, DC, 
Corcorano galerijoje suorganizavo 
„12 lietuvių dailininkų Amerikoje" 
parodą, parengė katalogą. 

Užkalbinome veiklią visuome
nininke, JAV LB Kultūros tarybos 
pirm. D. Lukienę: 

— Kodėl sut ikote apsi imti LB 
Kul tūros t a r y b o s p i r m i n i n k ė s 
pareigas? 

— Pasižiūrėkite „Draugo" š.m. 
vasario 16 d. laidą, kur 5-ame pus
lapyje yra JAV LB sveikinimas tau
tiečiams. Ten surašyta per 100 pa
vardžių asmenų, kurie dabar dirba 
LB Krašto valdyboje, taip pat JAV 
LB apylinkių pirmininkai. Kiti keli 
tūkstančiai asmenų organizuoja LB 
veiklą ir yra įsipareigoję tą darbą 
tęsti, išlaikyti. Visi mes savanoriškai 
praleidžiame savo laisvalaikį, rūpi
nantis, kad lietuviškos bendruome
nės gyvuotų, kad mūsų vaikai turėtų 
galimybę bendrauti su kitais lietu
viukais, kad vyktų kultūrinis, tauti
nis auklėjimas, kad vyktų lietuviškų 
tradicijų tęstinumas ir, galų gale, 
kad mūsų tautiečiai nedingtų Ame
rikos „tirpdinimo katile". 

Man rūpi skatinti kūrybingumą 
mūsų visuomenėje ir ryžtingumą 
puoselėti taut ines vertybes. Man 
taip pat rūpi išsaugoti mūsų išeivijos 
kultūrinį palikimą, noriu, kad istori
ja nepamirštų tų kūrybingų lietuvių 
išeivių, kurie savo laiką, darbą ir 
kūrybą skyrė Lietuvai. Noriu suda
ryti sąlygas, kad visas jų kultūrinis 
palikimas nežūtų ir būtų atitinka
mai pažymėtas. Reikia pagalbos 
išlaikyti mūsų archyvus, reikia pasi
rūpinti, kad archyvai būtų sutvar
kyti ir prieinami tiems, kurie nori 
ruošti studijas apie lietuvių išeivių 
įnašą JAV visuomenei, ir tiems, ku
rie nori rašyti išeivių istoriją. Reikia 
skubiai į mūsų sukaupto kultūrinio 
palikimo ateitį atkreipti visuomenės 
dėmesį ir sudaryti sąlygas jį iš
laikyti. 

— Kas sudaro J ū s ų valdybos 
sudėtį? 

— Mėginau sudaryti kuo glau
desnį valdybos vienetą iš apylinkėje 
gyvenančių, kad būtu lengviau susi
tikti ir, aptarus darbo planus, juos 
įvykdyti. Du kultūros tarybos nariai 
yra iš neseniai atvykusių tautiečių. 
JAV LB Krašto kultūros tarybą 
sudaro šie asmenys: 

Laima Šileikytė-Hood, vice
pirmininkė. Gyvena Manhat tan, 
NY, yra veikli tos apylinkės LB narė 
bei pirmininkė. Nuo 1997 m. dirba 
su Lietuvos generaliniu konsulatu ir 
ruošia koncertus, paskaitas, paro
das. Nuo 2005 m. yra Tautos fondo 
valdybos narė. 

Daiva Barzduka i t ė gyvena 
Washington, DC, priemiestyje, Falls 
Church, Virginia valstijoje. Nuo 
1979 m. dirba Library of Congress. 
Yra istorijos ir literatūros kataloga
vimo skyriaus vedėja, taip pat pa
taria LC bibliotekai lietuviškų kny
gų katalogavimo klausimais. Ben
drauja su Lietuvos Nacionaline Mar
tyno Mažvydo biblioteka. 

Žilvinas Bubl is gyvena kiek to
liau, New Jersey valstijoje, bet yra 
labai veiklus tos LB narys, ypač 
rūpinasi koncertų ir renginių organi
zavimu. Į JAV Žilvinas atvyko 1996 
m., laimėjęs „žaliąją kortelę", ir 
apsigyveno New York apylinkėse. 
Jis tuoj buvo įtrauktas į neseniai 
atvykusių New York apylinkių lietu
vių suburtą „Versmės" valdybą. Į 
JAV LB Tarybą Žilvinas Bublis 
šiemet kandidatavo pirmą kartą ir 

buvo išrinktas. 
Sigita Naujokaitienė gyvena 

netolimame Potomac miestelyje, Ma
ryland valstijoje. Yra visuomeninin
ke, meno istorikė, dizainerė. Moks
lus baigė Mt. Holyoke kolegijoje, 
studijavo Prancūzijoje, VVashington, 
DC, baigė meno istoriją ir interjero 
dizainą. Aktyviai darbuojasi VVa
shington, DC, lietuvių visuomenėje. 

Darius Sužiedėlis įgijo poli
tologijos bakalauro laipsnį Katalikų 
universitete, VVashington, DC. Yra 
lankęs lituanistikos kursus Vilniaus 
universitete. Buvo JAV lietuvių jau
nimo organizacijos pirmininkas ir 
Pasaulio lietuvių jaunimo organi
zacijos valdybos narys. 1990-1991 
m. Lietuvos AT pirm. V. Landsbergio 
padėjėjas, taip pat Lietuvos ambasa
dos VVashington, DC, darbuotojas ir 
Lietuvos nuolatinės misijos prie 
Jungtinių Tautų patarėjas. Šiuo 
metu gyvena New York mieste, kur 
pradėjo naują karjerą kaip aktorius. 

Ilona Verbušaitienė yra bai
gusi Klaipėdos universitetą magistro 
laipsniu, studijavo lietuvių kalbą, 
literatūrą, dramą ir teatro meną. 
Atvykusi į JAV, nuo 2004 m. gyvena 
VVashington, DC, priemiestyje ir yra 
Kristijono Donelaičio lit. mokyklos 
VVashington mokytoja bei vedėja. 
Priklauso lietuvių dramos draugijai 
ir lietuvių mokytojų draugijai. 

Elvyra Vodopal ienė gyvena 
VVashington, DC, priemiestyje ir St. 
Petersburg, FL. Yra pedagogė, spor
tininkė, visuomenininke, tautodai
lininkė, Tautodailės instituto narė. 
Rengia tautodailės parodas, demon
struoja audimą ir verpimą, ben
dradarbiauja spaudoje. 

— Kokie buvusios kultūros 
tarybos darbai bus tęsiami? 

—Mes tęsime kelias kultūros 
tarybos tradicijas, būtent — orga
nizuoti teatro festivalį, kuris pa
prastai vyksta kas ketveri metai. 
Planuojame festivalį suorganizuoti 
dar šių metų rudenį. Taip pat tęsime 
metines kultūrinės veiklos premijas. 
Šiemet planuojame įteikti radijo pro
gramos, muzikos, žurnalistikos ir 
teatro premiją susiejant su teatro 
festivaliu. Ieškome salės su gera sce
na New York mieste. Darius Sužie
dėlis rūpinasi teatro festivalio orga
nizavimu. 

— Kokius naujus projektus 
ar užmojus planuojate įgyven
dinti? 

— Iš tikrųjų esame suplanavę 
daug, bet nežinia, ar dėl lėšų stokos 
viską galėsime įvykdyti norėdami 
skatinti literatūrinį kūrybingumą, 
skelbsime naujos apysakos konkur
są 2008 metams, o šiemet — poezijos 
konkursą. Planuojame bendrą baltų 
tautų festivalį VVashington, DC. 
Norime LB tinklalapyje skelbti kul
tūrinių įvykių pranešimus bei su
daryti „menininkų/atlikėjų sąrašą" 
ir patalpinti JAV LB KV tinklalapy
je, kad LB apylinkės žinotų, į ką 
kreiptis, ieškant atlikėjų, ruošiant 
kultūrines programas savo apylin
kėse. Remsime 2008 m. planuoja
mą tautinių šokių šventę Los An
geles, CA. 

Vienas iš didesnių uždavinių yra 
surinkti meno parodų, įvykusių 
1950-2007 m., katalogus ir, naudo

jantis kataloguose esama informaci
ja, paruošti istorinį JAV lietuvių 
menininkų kūrybinės veiklos leidinį. 
Tai bus išeivijos menininkų doku
mentinis palikimas ir archyvas. 
Suredagavus ir išleidus tokią knygą, 
skaitytojai bus supažindinti su lietu
vių išeivių menininkų kūrybine/ me
nine veikla, kuri vyko JAV tuo laiko
tarpiu. Leidinį skirsime Lietuvos 
valstybės 1000-mečiui atšvęsti 2009 
metais. Tokią medžiagą būtų galima 
patalpinti internete ar net paruošti 
DVD katalogą. Tuo pačiu rūpinsi
mės ir JAV lietuvių archyvų būkle, 
veikla, išlaikymu, jų išsaugojimu. 
Ateityje planuojame suruošti dabar
tinių menininkų JAV bendrą parodą. 

Skatinsime JAV lietuvių apy
linkes pagerbti poetą Bernardą 
Brazdžionį, Joną Aistį ir kitus mūsų 
literatus. Siūlysime LB apylinkėms 
surengti jų vietovėse gyvenančių 
rašytojų minėjimus. Paruoštus kul
tūrinius vakarus siūlysime, rengė
jams sutikus, nufilmuoti ir patalpin
ti į JAV LB tinklalapį, kad tie, kurie 
neturi progos renginiuose dalyvauti, 
galėtų juos pamatyti. Taip pat pla
nuojame ištirti galimybes gauti 
lietuviškus filmus ir sudaryti sąly
gas juos rodyti LB apylinkėse. Pa
laikant art imus ryšius su Lietuva ir 
Lietuvos ambasada JAV, koordinuo
sime Lietuvos atlikėjų gastroles po 
JAV LB apylinkes. 

— Lietuva skelbia 2007 me
tus Jaun imo kultūros metais . Ar 
planuojate atkreipti dėmes į ir 
įtraukti tai į savo veiklos planą? 

— Mums sunku prilygti Lietu
voje vykstančiai kultūrinei veiklai 
dėl kelių priežasčių. Pirma, netu
rime personalo, kurio jėgomis Kul
tūros taryba galėtų organizuoti kul
tūrinius renginius, skirtus vien jau
nimui. Tą veiklą tur ime palikti 
mūsų jaunimo organizacijoms ir mo
kykloms. Antra, darosi vis sunkiau 
surinkti reikalingas lėšas kultūrinei 
veiklai vystyti, ypač organizuojant 
ką nors didesniu mastu. Planuojame 
paskatinti LB apylinkes, kad orga
nizuotų kultūrinius renginius, kurie 
pritrauktų jaunimą. 

— Ko J ū s t iki tės i š l ietu
viškos visuomenės? 

— Iš visuomenės tikimės daug. 
O mūsų visuomenė yra ta, kuriai LB 
skiria savo jėgas ir dėl kurios mes 
visi rūpinamės, organizuojame kul
tūrines programas. Norėtume, kad 
mūsų visuomenė lankytų ir remtų 
jai suruoštus renginius. Tikimės, 
kad visuomenė prisidės prie kul
tūrinės veiklos puoselėjimo savo ta
lentais ir kūrybingumu. Tikimės, 
kad nepagailės laiko įsijungti į savo 
apylinkių LB veiklą ir ją skatinti bei 
joje dalyvauti. O tuos, kurie norėtų 
savo talentais plačiau dalintis, kvie
čiu pranešti man, kad galėčiau mė
ginti sudaryti sąlygas jiems dalyvau
ti ir kitose Lietuvių Bendruomenės 
apylinkėse. Tikiuosi, kad visuome
nė reaguos į mūsų prašymus, kai 
reikės paramos. 

— Dėkojame Dalei Lukienei 
už pasidal intus JAV LB Kultū
ros tarybos planus ir l inkime 
sėkmės. 

Kalbėjosi Marija Reinienė 
LB vicepirm. informacijai 

Remkite ir platinkite 
katalikišką spaudą 

THE LITHUANIAN WORLD-~WIDE DAILY 
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D U NUKLYDIMAI 
Ketvirtasis Gavėnios sekmadienis, C-Metai 

FR. SAMUEL RUSSELL, OSB 
Nek. Prasidėjimo seminarijos 

vicerektorius (Conception Abbey, 
Missouri), Šv. Benedikto seserų 
Lietuvoje vizitatorius 

v 

Šios dienos evangeliją esame 
įpratę vadinti Sūnaus palai

dūno istorija, kurioje mūsų širdis 
paliečia tėvo elgesys su maištaujančiu 
sūnumi. Prisiminkime, jog mes patys 
dažnai suklysdavę, ir dauguma iš 
mūsų vieną ar kitą kartą patyrėme 
tokį patį begalinį atlaidumą, kurį 
dovanoja tėvas šiandienos evange
lijoje. Sis Jėzaus palyginimas mums 
skamba patikimai. Bet šiandienos 
evangelijoje iš tikrųjų yra du nuklydę 
sūnūs. Kiekvienas savaip nesupranta 

tėvo absoliučios ir visiškos meilės, *ir 
kiekvienas savaip stebisi tėvo elgesiu. 
Jaunėlis tikisi teisės į tėvo palikimą 
tik dėl to, kad jis vadinasi sūnumi. 
Vyresnysis tikisi pripažinimo dėl to, 
kad jis visą gyvenimą dirba kaip ver
gas. Abu yra kalti pernelyg įžūliu 
pasitikėjimu savimi. Abu nuklydo 
nuo tėvo absoliučios meilės tiesos. Ir 
galiausiai, kurio gi nuodėmė didesnė 
- maištaujančio sūnaus, kuris savo 
kraitį iššvaisto, palaidai gyvendamas, 
ar sunkiai ir ištikimai dirbančiojo, 
kuris tikisi taip užsidirbęs teisę į savo 
tėvo turtą? 

Mums labai lengva tikėtis sau 
pripažinimo. Tie, kurie pasitikime 
sunkaus darbo nuopelnu, lengvai ga
lime priskirti sau pirmenybę - jog 
esame kažkuo geresni ir vertesni už 
tuos, kurie švaisto savo išteklius, pa
laidai gyvendami. Užmirštame išmin
tingą posakį: tik Dievo malonė žmogų 
sergi nuo skaudžiausių nuopuolių. 
Mes užmirštame, kad visiškai prik
lausome nuo Dic /o gailestingumo. Ir 
šis gailestingumas, kaip tėvo meilė 
šios dienos evangelijoje, lyja vienodai 
ir ant teisiųjų, ir ant neteisiųjų. Sis 
gailestingumas yra beribis. Sis gai
lestingumas negali būti mūsų pas
tangų uždarbis. Sis gailestingumas 
yra veltui dovanojamas visiems, 

kurie jį priima. Todėl ir mes turime 
būti gailestingi taip, kaip Dievas 
gailestingumą veltui dovanoja. 

Pamokymas šios dienos skaiti
niuose labai paprastas. Dėl mūsų 
Dievas atsisako savęs paties. Raktas 
mūsų išsilaisvinimui - kad ir mes 
turime atsisakyti savęs dėl Dievo. Tik 
palikę nuošaly asmeniškus tikslus ir 
savo garbėtrošką, kaip Jėzus, tam
pame naudingi ir žengiame į gyve
nimą. Žmogus, kuris sergi ir myli 
savo gyvybę, yra vedamas savanau
diškumo ir trokšta saugumo, kaip 
vyresnysis sūnus šios dienos evan
gelijoje. Tačiau, tik peržengus siau
rus savinaudos pančius, jei reikės — 
net iki mirties, galime įprasminti 
savo gyvenimą šiame pasaulyje. 

Mūsų seminarijos - Conception 
Seminary College - studentams aš 
dažnai sakau, kad jie liks atmintyje 
dėl to, kaip jie gyvenime būna, o ne 
dėl to, ką nuveikia. Pasaulis su mei
le atmena tuos žmones, kurie iš 
širdies tarnauja kitiems. Tai ne
reiškia sunkiai dirbti arba sukauptais 
pasiekimais nustebinti žmones. Ta
čiau įspūdį padaro dažnai patys ma
žiausi patarnavimai, paprastoje šir
dyje yra tikrasis didingumas. Kitaip 
sakant, tik tuomet, kai mes save 
ištiesiame tarnavimu kitiems, tik 

tuomet iš tikrųjų gyvename. „Ly
giuotis į pirmaujančius" yra mūsų 
laikmečio visuotinė „išmintis". Bet 
šis pirmosios vietos ieškojimas yra 
mirties formulė, nes nuskurstame ir 
sudžiūstame savo pačių savanau
diškume. Pirmosios vietos siekimas 
yra tai, ko tikėjosi vyresnysis sūnus. 

Geriausias nuodėmės priešnuo
dis yra geraširdiškumas, kuriame 
atsitiesiame, save atiduodami. Ir tai 
padeda bet kokiai nuodėmei: apkal
bai, dejavimui, geismui, savinaudai, 
pavydui, godumui ir visoms kitoms. 
Pernelyg dažnai mes manome, kad 
visa, ką turime daryti - tai melstis ir 
save sutramdyti. To reikia, bet neuž
tenka. Geriausias nuodėmės gydy
mas yra mirt is sau, o geriausias 
būdas mirti sau — yra gyventi ki
tiems. 

Šio sekmadienio džiugesio prie
žastis, kur i kiekvieną dieną daro 
laiminga, Geroji Naujiena skelbia, 
kad Dievas yra dosnus. Linksmin
kimės ir džiūgaukime, nes, nepaisant 
mūsų nedrąsos prieš kitus žmones, 
niekad ne per vėlu atsigręžti ir ati
duoti save meilės ir ištikimybės 
Dievui. 

Vertė 
Nerijus Šmerauskas 

Kaip ir kitur, išlipus iš „Shinkansen" trauki
nio, tuojau prie stoties atradome mums reikalingą 
požeminio traukinio liniją, kuri turėjo mus nuvežti 
tik per du blokus nuo jau iš anksto užsakyto Kyoto 
Gimmond viešbučio prie pagrindinės miesto gatvės, 
vardu Oike, kuri dalina miestą per pusę. Sis de
šimties aukštų viešbutis visai vakarietiško sti
liaus: didelis kambarys, baras ir visi kiti patogu
mai, — tik 50 dol. už naktį. Kaip ir buvo planuota 
— atvažiavome be taksi! Čia yra daug ko pamatyti, 
tad planavome Kyoto praleisti penkias naktis. Tik 
kur pradėti? Gal nuo garsiosios Heian šventyklos? 

Per viešbučio TV supratome, kad kažkas vyko 
Amerikoje, tad tuojau nusipirkau japonišką 

„The Chunichi Shimbun" dienraštį ir ten nieko, 
išskyrus paveiksliukus, nesupratau. Bet suradau 
anglų kalba „Mainichi Daily News" ir iš ten suži
nojau, jog Alexander Haig, prezidento Reagan 
Valstybės sekretorius, nesutikdamas su Reagan už
sienio politika, staiga atsistatydino ir jo vietą už
ėmė buvęs finansų sekretorius George Shultz. 

Pagalvojau, kad Amerika dėl to nesugrius ir 
grįžti skubiai namo nereikės. 

Sužinojome, kad Kyoto birželio mėnesį festi
valių neruošia, nes tuo laiku Kyoto dangų beveik 
kasdien dengia debesys, kurie neretai pratrūksta 
lietumi. Laimei, kaip tik šiandien Helan šventyklos 
Takigi Noh lauko teatre buvo ruošiamas vaidini
mas, drama, ir tą dieną visai nelijo. Vakare scena 
buvo apsupta liepsnojančių fakelų-žibintų, kurių 
fone vyko kažkokia senų laikų kova. Turinį buvo 
sunku suprasti, bet vien tamsus dangaus ir mirk-
čiojantys fakelai, kar tu su scenoje kovojančiais ir 
garsiai šaukiančiais aktoriais, samurajais, sukūrė 
fantastišką ir net siaubingą vaizdą. 

Nusipirkome specialią tuščių lapų knygutę ir 
kiekvienoje aplankytoje šventykloje leisdavome 
prižiūrėtojui įspausti tos šventyklos antspaudą, 
dažniausiai Kanji rašmenimis, kartais net su šven
tyklos paveikslu. Baigiant keliones, pusė lapų jau 
buvo užpildyta. 

Jau pirmą dieną pastebėjome, kad Kyoto labai 
skiriasi nuo Tokyo. Čia gatvėse matėme daug japo
nių, apsisiautusių tradiciniais kimono, mitriai 
kaukšėjančių savo klumpėmis ir skubančių į kokį 
žuvų ar kitokį turgų, ko visiškai neteko matyti 
Tokyo. Apie kimono yra posakis, kad J i s viską 
uždengia, bet nieko neliečia". Čia matyti ir daugiau 
budistų vienuolių ar šiaip dvasininkų, skubančių į 
gausias miesto šventoves. Nejučiomis susidarydavo 
įspūdis, kad kažkaip atsiradai Japonijoje, kuri taip 
atrodė prieš kelis šimtus metų. Ir niekaip nega-
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Įėjome atsistebėti, kaip japonų jaunimas mėgsta 
knygas. Kur tik beužeidavai į parduotuves, visur 
knygų skyriuose atrasdavai pulkus jaunuolių, įsi
kniaubusių į knygas. 

Kyoto yra įsikūręs palyginti siaurame slėnyje, 
kurį iš trijų pusių supa miškingi kalnai, o iš jų per 
miestą teka trys upės su lyg amžinai žaliuojančiais 
krantais. Visai netoli ir didžiausias Japonijoje žuvų 
pilnas Biwa ežeras, kuriuo, deja, nespėjome pasi
džiaugti. Vasara čia karšta ir drėgna (80°F), o žie
ma gana šalta (38°F), bet sniego neiškrenta. Kyoto 
yra laikoma Japonijos civilizacijos gimimo vieta. 
Pradžioje ši vietovė buvo vadinama Heiankyo (tai
kos ir ramybės sostinė) ir tik 1185 m. ji tapo žino
ma kaip Kyoto (sostinė). 

Kyoto yra labai patogus miestas pasivaikščioji
mams. Jo gatvės, panašiai kaip ir Čikagoje, 

yra išdėstytos kryžmai ir čia sunku pasiklysti. 
Visos įdomesnės vietos lengvai prieinamos, ir todėl 
daugumą jų aplankėme be gidų pagalbos. Apžiū
rėjome Kiyomizu šventovę, Nijo pilį, Kinkajuji ir 
Daitokuji šventoves bei dar daug kitų ankstyvos 
japonų architektūros pavyzdžių. Nors buvome per
spėti, kad birželis Kyoto mieste yra lietingas metų 
laikas, mums pasisekė, ir lietaus beveik nematėme. 

Tokyo priemiestinių geležinkelio linijų schema. 

Atskirai paminėtina viena seniausių Kyoto 
šventyklų — tai Heian šventovė, statyta ir pašvęs
ta 794 metais spalio 22 dieną. Tą dieną imperato
rius Kanmu perkėlė Japonijos sostinę į Kyoto ir ta 
proga Kyoto, bent laikinai, tapo žinomas kaip 

v 

Heiankyo. Šventykla žinoma tuo, kad kiekvienais 
metais spalio 22 d. čia vyksta didžiuliai spalvingi 
festivaliai ir procesijos, kuriose dalyvauja įvairių 
epochų rūbais dėvį vyrai bei dar spalvingesnės mo
terys. Mums teko tik jų nuotraukas ir filmą pa
matyti. 

Negalima nepaminėti didingo Nijo pilies kom
plekso, kuris yra pačiame miesto centre. Jis 

buvo statomas 1602—1605 metais pirmojo Toku-
gawa dinastijos šogūno Ieyasu ir turėjo tarnauti 
kaip jo šeimos rezidencija, kar tu kaip miesto gyny
binė pilis. Kompleksas susideda iš daugybės pas
tatų. Gražiausi ir žinomiausi yra keturių atskirų 
pastatų Ninomaru rūmai, kuriuos galima laikyti 
labai vertingais meno muziejais, su daugybe sen
oviškų, žymių japonų menininkų tapytų paveikslų. 
Aplink visus pastatus driekiasi sodai ir keli tven
kiniai, kuriuos kerta akmeniniai tiltukai. Didžia
jame tvenkinyje — trys salos su pasivaikščiojimo 
takais, apsuptais medžių ir krūmų. 

Pagrindinė tvirtovė, Hommaru pilis, turėjusi 
penkių aukštų bokštą, 1750 m. buvo sužalota žai
bo, o 1786 m. gerokai apdegė. Liko tik dar ir šian
dien didingai atrodantys akmeniniai aukšti pilies 
pamatai, kažkaip nostalgiškai primenantys ir Lie
tuvos Medininkų pilies griuvėsius. 

Nors dauguma visų šventovių ir šventyklų yra 
Kyoto rytinėje pusėje, garsioji imperatorinė Katsu-
ra vila stovi toli miesto pietvakariuose, ant Ka-
tsura upės kranto. Ją, kaip vasaros rezidenciją, pa
sistatė imperatoriaus Goyozei brolis, princas To-
shihito (1579—1629), ir ji liko šeimos rankose, kol 
į valdžią atėjo imperatoriaus Meiji dinastija. Ji ir 
dabar priklauso imperatoriaus dvarui. 

Mačius tiek daug įvairiausių didelių pilių ir iš
taigingų šventovių, Katsura vila iš pradžių lanky
toją lyg ir nuvilia. Bet, praėjus pro jos sodus, tven
kinius bei juos jungiančius gracingus tiltus, septy
nis „teahouses", pagrindinį pastatą, budistų kop
lytėlę, įspūdis visai pasikeičia. Kas tą vilą statė ir ją 
apipavidalino, labai kreipė dėmesį į visas detales 
taip, kad šiandien vilą galima vadinti japonų stiliaus 
gyvenimo prieš400 metų muziejumi. Viskas yra se
noviška, gana paprasta, bet susidaro bendras vaiz
das, kad ta vila buvo kilmingo ir labai turtingo ja
pono vasaros rezidencija. 

Bus daugiau. 
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„Nenoriu nė akyse matyti tokių auklių"... 

Ką ES renkasi: mus ar Rusiją? 

Kartais Sv. Rašto patarimas 
„belskitės ir Jums bus atidaryta", pa
sirodo, ima ir išsipildo. Nuolatiniai 
Lietuvos skundai dėl suįžūlėjusio 
Rusijos elgesio kaimynių atžvilgiu, o 
Lietuvos atveju — naftos tiekimo nu
traukimas „Mažeikių naftos" įmonei, 
galų gale pasiekė ir vakariečių ausis. 

Kovo 12 d., pirmadienį, „Inter
national Herald Tribūne" išspausdi
no straipsnį „East-West schism in EU 
widens as Moscow finds ways to 
probe weakness", kuriame išvardin
tas ne vienas Rusijos „žygdarbis". 

Per paskutinius 18 mėnesių di
dysis brolis Rytuose uždraudė mėsos 
importą iš Lenkijos, nustojo tiekti 
naftą Lietuvai, panašaus, kaip ir 
Lenkijos mėsa, likimo susilaukė ir 
Latvijos šprotai — Rusijai jie pasi
rodė esą kenksmingi sveikatai. Pasak 
straipsnio, kol kas, sprendžiant iš 
Europos Sąjungos reakcijos į visas 
šias Rusijos ekonomines sankcijas, 
kurią trumpai galima įvardinti kaip 
— jokios reakcijos iš ES pusės nebu
vimas, peršasi viena mintis, kad ES 

vis dar renkasi gerų santykių palai
kymą su energetikos pertekusia Ru
sija, nei gina labiau ekonomiškai pa
žeidžiamų savo kaimyninių narių in
teresus. 

Nors Lietuvai pagaliau pavyko 
atkreipti ES viršūnių dėmesį į ne tik 
Lietuvai, bet ir visai Rytų bei Vakarų 
Europai netolimoje ateityje gre
siančią energetinę priklausomybę 
nuo Rusijos įgeidžių, nuo pačios ES 
priklausys, kaip toli, aiškinantis san
tykius su Rusija, ji pasiryžusi žengti. 

Parafrazuojant straipsnyje cituo
jamo Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterijos ekonomikos skyriaus vado
vo mintis, nori ji to ar nenori, ES tu
rės laikyti egzaminą: jei ji nesurea
guos į Rusijos spaudimą, tai bus žen
klas Rusijai, jog ji greičiausiai ir to
liau gali elgtis taip, kaip nori. 

Lietuvės auklės parodė silpnas 
JAV kariuomenės vietas 

Nors ši istorija nutiko prieš me
tus, jos atgarsiai vis dar nepalieka 
spaudos puslapių — ji pateikiama 
kaip istorija, iš kurios reikia 

pasimokyti. JAV karinėje bazėje Hei-
delberg, Vokietijoje buvo sulaikyti 
auklių ir namų valytojų agentūros sa
vininkai su pavogtais daiktais iš savo 
klientų — JAV kareivių ir jų šeimų. 

Pasirodo, visos tuo metu agentū
roje dirbusios auklės ir namų valyto
jos, kurių paslaugomis naudojosi JAV 
kariuomenės nariai, buvo iš Lietuvos. 

Jos ne tik Vokietijoje dirbo nele
galiai, bet ir laisvai galėjo įeiti į JAV 
karinės bazės kareivių gyvenamąją 
teritoriją ir taip pat laisvai ją palikti. 
Lietuvėms buvo mokama iki 800 eu-
rų grynais, keletas jų kas tris mėne
sius važiuodavo trumpoms atosto
goms į Lietuvą. 

JAV karinei vadovybei susirūpi
nus saugumu, paaiškėjo, jog auklės 
buvo samdomos, nepranešus vadovy
bei ar saugumo skyriui. Apie jas JAV 
kareiviai dažnai sužinodavo per pa
žįstamus ar tiesiog iš lūpų į lūpas. 

Pasak Vokietijos karinėje bazėje 
dirbančių kareivių, eilės auklei gauti 
tokios ilgos, jog nieko kito neliko, 
kaip tik ieškoti auklės iš šalies. Dar 
didesnis akibrokštas karinės vadovy
bės laukė, kai ji sužinojo, jog nelega
lios auklės į kareivių namus patekda
vo, nepranešus sargybiniams ir ki
tiems saugumo padaliniams, naudo
damosi tų kareivių, kurių šeimose jos 
dirbo, tapatybės kortelėmis ir rak
tais. 

Tai privertė JAV karinę vadovy
bę dar kartą savo kareiviams pri
minti vieną iš pagrindinių taisyklių: 
neskolinti ir neduoti savo tapatybės 
pažymėjimų kitiems. Net ir auklėms 
iš Lietuvos. 

Ar baltarusiai turės keisti savo 
įpročius? 

Du Baltarusijos nacionalinės fut
bolo komandos nariai: Aleh Strakha-
novich ir Vyachaslavv Hleb, atsidūrė 
dėmesio centre po to, kai prisigėrė ir 
nekultūringai elgėsi į Vilnių važiuo

jančiame traukinyje. 
Pasak Lietuvos pasieniečio, ypač 

įžūliai elgėsi Strakhanovich: jis 
stumdė traukinio palydovą ir grasino 
žodžiais. Alkoholio testas parodė, jog 
minėtas futbolininkas, prieš jį su
laikant Lietuvos pasieniečiams, buvo 
išgėręs beveik 400 gramų degtinės. 

Baltarusijos nacionalinės futbolo 
komandos vyr. treneris atsisakė ko
mentuoti šį įvykį. Neaišku, ar dviejų 
žaidėjų įprotį gerti bandys pakeisti ir 
Kauno FC komandos treneriai — nuo 
šio žiemos sezono abu Baltarusijos 
žaidėjai pasirašė sutartis su FC 
„Kauno" futbolo komanda. 

Lietuva siekia kultūrinių mainų 
su Sirija 

Kai kurių politikų nuostabai, 
kitų — pasipiktinimui, dar kitų — 
pritarimui, europiečiai ir amerikie
čiai vėl pasibeldė į jau kuris laikas po
litiškai izoliuotos Sirijos duris. 

Kovo 13 d. Damaske apsilankė 
ES užsienio reikalų pirmininkas Ja-
vier Solana, o keliomis dienomis 
anksčiau su oficialiu vizitu Sirijoje 
lankėsi ir JAV valstybės sekretorė 
Condoleezza Rice. 

Nuo JAV ir ES neatsilieka ir Lie
tuva. Tik, skirtingai nuo JAV ir ES, 
Lietuva su Sirija ketina bendradar
biauti kultūros srityje. Kovo 12 d. Si
rijos kultūros ministras susitiko su 
Lietuvos Respublikos ambasadoriu
mi, nereziduojančiu Damaske, aptar
ti kultūrinių ryšių plėtojimo tarp 
dviejų valstybių. 

Susitikimo metu Sirijos valdžios 
atstovas pakvietė Lietuvos meninin
kus aktyviai dalyvauti Sirijos kultūri
niuose festivaliuose, tokiuose kaip 
Bosra, Damascus Drama ir kino festi
valiuose. Nuo šiol Lietuvos me
nininkai savo nesibaigiančiose klajo
nėse po pasaulį neturėtų aplenkti ir 
Sirijos. 

Parengė Dalia Cidzikaitė 

Tikėjosi nubausti „nelegalus / / nubaudė piliečius 
Atkelta iš 1 psl. 
kad prieš priimant minėtąjį 2006 m. 
įstatymą, reikalaujantį pateikti pilie
tybės įrodymus, daugeliu atveju JAV 
piliečius nuo apsišaukėlių darbuoto
jai nesunkiai nustatydavo „iš akies". 

Tačiau įsigaliojus griežtam įsta
tymui, vis dažniau susiduriama su 
atvejais, kai pareigūnams akivaizdu, 
jog žmogus yra JAV pilietis, tačiau jis 
gyvena skurde, prastai susigaudo so
cialinės apsaugos sistemoje ir todėl 
neturi piliečio paso arba negali rasti 
gimimo liudijimo. Jei anksčiau pa
kakdavo vairuotojo pažymėjimo, tai 
dabar vien tik vairuotojo pažymėjimo 
gauti Medicaid nebepakanka. 

Blogiausia, kad šioje situacijoje 
nukenčia socialiai apleisti žmonės, 
kuriems Medicaid reikia labiausiai. 
Daugelyje valstijų pastaruoju metu 
vykdoma kampanija, kurios metu 

Federalinė valdžia nusikaltėliais pavertė savo šalies piliečius. 

Medicaid paramai gauti siekiama už
registruoti kuo daugiau pagalbos rei
kalingų asmenų. Deja, naujų Medi
caid programos dalyvių ne daugėja, 

bet mažėja. 
Florida, Iowa, Kansas, Louisia-

na, New Mexico, Ohio ir Virginia val
stijos pranešė, kad Medicaid vartoto

jų nuo to laiko, kai buvo įvestas 
griežtesnis pilietybės įrodymų rei
kalavimas, skaičius sumažėjo. Svei
katos apsaugos atstovų nuomone, to
kia situacija yra sugriežtinto doku
mentų reikalavimo pasekmė. 

Tuo tarpu nepranešama, kad bū
tų pavykę nutraukti Medicaid para
mą dideliam kiekiui JAV piliečiais 
apsimetusių asmenų. Priešingai, 
dažniausia paramą tenka nutraukti 
žmonėms, kurie akivaizdžiai yra ša
lies piliečiai, tačiau negali pateikti pi
lietybės įrodymų. Kai kuriose valsti
jose dėl to padaugėjo nėščiųjų, regu
liariai nesilankančių pas gydytoją. 
Užregistruota atvejų, kai Medicaid 
parama nutraukiama astma sergan
tiems vaikams. Kadangi jų tėvai ne
įstengia nupirkti būtinų vaistų, pa
daugėjo atvejų, kai vaikus tenka sku
biai guldyti į ligoninę. 

Situaciją dėl A. Pociaus derėtų aiškintis Konstituciniame Teisme 
Atkelta iš 1 psl. 
nuostata, kad saugumo pareigūnui 
atsistatydinus, jis atleidžiamas iš pa
reigų. 

Teisinėje valstybėje negali būti 
taip, kad galiojant teisės aktui apie 
asmens elgesio nesuderinamumą su 

pareigomis nacionalinio saugumo 
tarnyboje ir asmens negalėjimą eiti tų 
pareigų, būtų priimamas sprendimas 
palikti tą asmenį dirbti pareigose, tei
gia TPTC. 

Anot teisininkų, kadangi tebega
lioja ankstesnis A Pociaus netinka

mumą patvirtinęs Seimo nutarimas, 
tai Seimo sprendimas palikti A. Pocių 
pareigose iš esmės reiškia nutarimą, 
kad pagrindinei Lietuvos nacionali
nio saugumo institucijai gali vado
vauti asmuo, kurio elgesys nesuderi
namas su šiomis pareigomis. 

Tačiau pagal Konstituciją Lietu
vos Respublika turi siekti užtikrinti 
šalies saugumą. Nėra teisinga galvoti, 
kad šalies saugumas užtikrinamas, 
jei saugumo institucijai vadovauja as
muo, pripažintas netinkamu toms pa
reigoms ir pats jų atsisakęs. 
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Pasaulio naujienos' 
{Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių zg&£ūrų pranešimais) 

A. Merkei ir L. Kaczynskis nori 
užmegzti asmeninius ryšius 

A. Merkei ir L. Kaczynskis. 

Varšuva, kovo 16 d. („Reu-
ters"/BNS) — Vokietijos kanclerė An
gelą Merkei penktadienį atvyksta į 
Lenkiją, kur tikisi užmegzti artimes
nius asmeninius ryšius su prezidentu 
Lechu Kaczynskiu ir aptarti Europos 
Sąjungos (ES) konstituciją bei kitus 
klausimus, keliančius nesutarimus. 

Berlynui ir Varšuvai bendrauti 
vis dar trukdo prisiminimai apie na
cių okupaciją, o pastaraisiais metais 
įtampa dar padidėjo, nepaisant A. 
Merkei pastangų pagerinti santykius 
su rytiniais kaimynais. 

„Lenkijos prezidentas ir aš nori
me geriau susipažinti asmeniškai, iš
samiai pasikalbėti, — sakė A Merkei 
interviu Vokietijos laikraščiui 'Bild', 
kuris spausdinamas penktadienį. — 
Tai apima skirtingus nuogąstavimus 
mūsų šalyse dėl Europos integraci
jos". 

A. Merkei viliasi šio dviejų dienų 
vizito metu įtikinti Lenkijos prezi
dentą sušvelninti savo nepritarimą 

REGIERUNGonline nuotr. 

bendrijos sutarčiai, kurią ji žadėjo at
gaivinti, kai pirmininkaus šiam 27 
narių blokui. 

Tačiau L. Kaczynskis ir jo brolis 
dvynys, Lenkijos premjeras Jarosla-
was Kaczynskis, yra labai euroskep-
tiškai nusiteikę ir prieštarauja pa
grindiniams sutarties elementams, 
tarp jų — pasiūlymams dėl naujos 
balsavimo sistemos sprendimus pri
imančioje Ministrų Taryboje. 

Lenkijos prezidentas penktadienį 
pripažino, kad nuomonės dėl sutar
ties skiriasi, ir sakė, jog tikisi atvirai 
pasikalbėti su A. Merkei. 

Kad būtų lengviau užmegzti 
glaudesnius asmeninius ryšius, A. 
Merkei į Lenkiją lydi jos vyras, che
mijos profesorius Joachim Sauer, 
kuris paprastai vengia viešumo. 

A. Merkei ir J. Sauer penktadie
nio vakarą praleido su prezidentu L. 
Kaczynskiu ir jo žmona Maria jų va
saros rezidencijoje populiariame Ju-
ratos kurorte prie Baltijos jūros. 

Taikos aktyvistai rengiasi ketvirtosioms 
Irako karo metinėms 

Washington, DC, kovo 16 d. 
(AFP/BNS) — Dešimtys tūkstančių 
žmonių šeštadienį turėtų susirinkti į 
Washington, DC ir kituose JAV mies
tuose rengiamas protesto demonstra
cijas, kad pareikštų savo nepritarimą 
karui Irake, kuris, praėjus ketve
riems metams nuo jo pradžios, darosi 
vis mažiau populiarus šalies visuome
nėje, paskelbė organizatoriai. 

Trečiadienį vėlai vakare žole ap
želdintoje didelėje aikštėje priešais 
kupolo formos Kongreso pastatą išdy
go pirmosios palapinės, kurias pas
tatė protestuotojai, besirengiantys 
šeštadienį numatytoms demons
tracijoms prieš 2003 metų kovo 20-
ąją prasidėjusį karą Irake. 

Aktyvistai iškabino plakatus su 
užrašais „Sustabdykite karą Irake", 
„Skirkite lėšų žmonių poreikiams, o 
ne karo mašinai". 

Ketvirtosioms Irako karo meti
nėms skirtos protesto demonstracijos 
vyks po reikšmingų permainų šalies 
politinėje arenoje, kurias atnešė per
nai lapkritį vykę vidurio kadencijos 
rinkimai. Visuomenės nepasitenkini

mas Irako karu buvo viena svar
biausių priežasčių, nulėmusių prezi
dento George W. Bush respublikonų 
pralaimėjimą šiuose rinkimuose, po 
kurių Kongreso kontrolę perėmė de
mokratai. 

Pernai vykę protestai nesulaukė 
didelio visuomenės dėmesio ir juose 
dalyvavo nedaug žmonių. Tačiau sau
sį aktyvistai mobilizavo savo pajėgas, 
siekdami įtikinti naująjį Kongresą 
užbaigti karą, kuriame jau žuvo dau
giau nei 3,200 amerikiečių karių ir 
dešimtys tūkstančių irakiečių civilių. 

Koalicijos ANSWER (Act Now to 
Stop War & End Racism), vienijan
čios antikarines ir antirasistines or
ganizacijas Amerikoje, atstovas spau
dai Bill Hackwell sakė, kad dešimtys 
tūkstančių žmonių iš 150 šalies mies
tų suplūs į Washington, DC dalyvauti 
eitynėse. 

„Matome šalies visuomenėje įvy
kusias permainas. Dabar žmonės ne
pritaria karui ir galvoja, kaip galėtų 
kažką dėl to nuveikti, ne tik balsuoti, 
bet ir aktyviai prisidėti prie antikari
nės kampanijos", — sakė jis. 

SEUROPA 

LONDONAS 
Tai, kad Irake amerikiečių an

tskrydžio metu per klaidą žuvo britų 
karys, buvo „neteisėta ir nusikalsta
ma" ir „visiškai išvengiama", sako
ma penktadienį paskelbtose britų ko-
ronerio atlikto tyrimo išvadose, ku
rias cituoja žiniasklaida. Koroneris 
Andrew VValker, kuris sustabdė savo 
tyrimą, kai JAV iš pradžių atsisakė 
leisti jam pasižiūrėti incidento metu 
pilotų kabinoje padarytą įrašą, pri
dūrė manantis, kad visi faktai apie 
grandinio Matty Hull žūtį 2003 me
tais dar nepaaiškėjo. 

RYGA 
Penktadienio rytą po Rygos kate

droje įvykusių pamaldų už latvių le
gionierius maždaug 400 pagyvenusių 
žmonių atėjo prie Laisvės paminklo. 
Laukdami legionierių partijos „Vis
kas — Latvijai!" nariai sustojo dviem 
eilėmis su valstybės vėliavomis ran-

[ koše, padarydami tartum koridorių. 
i Latvių legiono veteranai perėjo šiuo 
i vėliavnešių koridoriumi ir padėjo gė-
i lių paminklo papėdėje, po to visi 
[ drauge sugiedojo Latvijos himną, dai

navo patriotines dainas ir nusifoto
grafavo. Kasmet kovo 16 dieną „Waf-
fen SS" latvių legiono veteranai ir jų 
šalininkai rengia viešus renginius, 
tarp jų eitynes gatvėmis ir gėlių pa
dėjimą prie Laisvės paminklo, kurie 
kasmet sukelia didžiulį sujudimą ir 
Latvijoje, ir pasaulyje. 

vedimo terminą ir kovos veiksmuose 
Irake dalyvaujančius JAV karius iš
vesti kitais metais. 

Elektroniniai laiškai, kuriuos 
ketvirtadienį paskelbė JAV teisingu
mo departamentas, susieja preziden
to George W. Bush padėjėją Kari Ro
vė su vis didėjančiu politiniu skanda
lu dėl atleistų prokurorų. Šie elektro
niniai laiškai pakurstė raginimus at
likti tyrimą dėl neįprasto aštuonių 
prokurorų atleidimo pradėjusiais me
tais, kurį patys prokurorai aiškino 
vien politinėmis priežastimis. Dėl to 
taip pat raginamas atsistatydinti tei
singumo ministras Alberto Gonzales. 

ARTIMIEJ I RYTA! 

BAGHDAD 
Per ataką buvo sužeistas Bagh-

dad šiitų tvirtove laikomo Sadr rajo
no meras, penktadienį pranešė Ira
ko ir JAV pareigūnai. Užpuolikams 
paleidus ugnį į šeicho Raheem al-
Darruji automobilį, žuvo kartu su juo 
važiavęs aukštas policijos pareigū
nas. R. al-Darruji yra svarbus asmuo, 
padedantis JAV ir Irako saugumo pa
jėgoms vykdyti saugumo operaciją 
Sadr rajone, kuris yra radikaliam ši
itų dvasininkui ftf oątada al-Sadr lo
jalios „Mahdi armijos" bastionas. 
Vienas Irako policijos šaltinis teigė, 
kad R. al-Darruji ketvirtadienio po
pietę kartu su pulkininku Moham-
med Mutashar važiavo privačiu au
tomobiliu per Sadr Habibijos rajoną, 
kai užpuolikai iš kito automobilio pa
leido į juos ugnį. 

AFRIKA 

J A V 

WASHINGTON, DC 
JAV demokratai ketvirtadienį 

pasiekė pradinę pergalę dėl Irako 
Atstovų Rūmuose ir nors vėliau Se
nate jiems nepavyko prastumti pa
jėgų išvedimo plano, jie padidino 
spaudimą Baltiesiems rūmams. Kon
grese daugumą turinčių demokratų 
ir prezidento George W. Bush respub
likonų abipusis apmaudas sustiprėjo 
verdant piktiems debatams dėl 
dviejų įstatymų projektų, kuriuose 
buvo numatyta paankstinti pajėgų iš-

LAGOSAS 
Penktadienį buvo paleistas pran

cūzų naftos kompanijos darbuotojas, 
kurį prieš penkias savaites buvo pa
grobę įtariami išpirkų prašytojai, 
pranešė policija. Paleidus prancūzų 
naftos kompanijos „Totai" kontrakti-
ninką, pirmą kartą šiais metais aš
tuntą vietą pagal naftos eksportą uži
mančioje šalyje nebeliko nė vieno pa
grobto užsieniečio. „Kariuomenė pla
navo šturmuoti slėptuvę, bet išsigan
dę pagrobėjai patys paleido įkaitą", 
— sakė gerai informuotas naftos pra
monės šaltinis, prašęs neskelbti jo 
pavardės. 

MrFreigmJ^ 

Kroviniu per/e^mas 
visoje Ame';koje 

• • • • ' • ' • « • » • » • TwcW>įJj 
Smulkiu siuntimu siuntimas bei 
pastatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgevievs, I I 60455 TeL 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-S99-9682 Jei. ? 800-775-7363 
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Chirurgai 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Sulte A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
wwwxer4srfbnurgefyanclveastt«allh.0ūr 

GEDAS M. GRINIS, MD 
lnkstų,puslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha, W! 53142 
(262) 948-6990 

Chiropraktika ir 
manualinė terapija 

Amber 
Health 
Center 

Telefonas (708)-239-0909 
• Manualinė terapija 
• Chiropraktika 
• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 
Dr. Vilija R. Kerelytė 

C h i r o p r a k t i k o s gydy to ja 
6420 West 127th Street Pak>s Heights, IL 60463 

V 
Dr. Vida {.Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
CNropractfc & Rehab CInJc 

Manual inė ir f izinė terapi ja, sporto 
t raumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, gaivos skausmai ir 
migrenos, artr i tas, dietos ir v i taminų 

patar imai. 

16547 W . 159 Street 
Lockport, IL 60441 

Tel . 8 1 5 - 8 3 4 - 9 0 7 5 / 9 0 7 6 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerklės 
ligos 

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D. SUSAN T. LYON, M.D. 
Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
Chirurgi ja, 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 
T e l . 7 0 8 - 4 2 4 - 2 0 2 4 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAPDKLOGflS-ŠRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773^71 3300 

Ginekologija 

R A M O N Ą C . M A R S H , M D SC 
Obstetr ics & G y n e c o i o g y 

3825 H i g h l a n d A v e n u e Sui te 4A 
Dovvners G r o v e , IL 6 0 5 1 5 

6 3 0 * 5 2 - 9 4 0 0 
V a l a n d o s p a g a l sus i ta r imą 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. JUSTYNA STENGELE 

Šeimos d a k t a r a i i r ch i ru rga i 
10811 W. 143 r d St Oriand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospitai 
Silver Cross Hospitai, Christ Hospitai 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

Sandra Rasa Valaitis, MD 
Šlapimo pūslės iiikontinencija, 

gimdos, makšties ir pūslės ištrūkimas, 
gydymas bei chirurgija 

Priklauso University of Chicago, 
MacNeal, Hinsdale ir La Crange Hospitai 

Tel. 7 7 3 - 8 3 4 - 8 6 2 2 
Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TCRH DALIAS PRUNSKIS,MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

Ele Grove 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

Akių ligos 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hospitai, #410S 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. ELIGIjUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St, Lemont, IL 60439 
1051 Esslngton 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 L IGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road, 

Tel. 773-585-2802 
Valandos pagal susitarimą kasdien, 

išskyrus sekmadienį 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V1ŽJNA5, M.D., 5.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6 9 1 8 W. Archer Ave. St. 5 k 6 

Ch icago , IL 6 0 6 3 8 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 

2711 West 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436^906 

KĄ DERĖTŲ ŽINOTI APIE 
LIVING WILLS" 

Terminui „Living Will" lietu
višką atitikmenį rasti gana sunku. 
Viena vertus, nepaisant jo sudedamo
sios dalies ,,Will" (verčiama kaip 
„testamentas"), šis dokumentas ne
turi nieko bendra su palikimu ir tur
tiniais klausimais. Jo negalima va
dinti ir įgaliojimu (,,Power of Attor-
ney"), kadangi iš esmės jis nėra 
taikomas konkrečiam asmeniui. „Li
ving Will" leidžia iš anksto pareikšti 
savo pageidavimus dėl medicininės 
priežiūros bei gydymo. Siame doku
mente galima aiškiai nurodyti, kokio 
gydymo pageidautumėte ir kokio — 
nepageidautumėte, jei dėl ligos ar 
nelaimės atsidurtumėte tokioje padė
tyje, jog savarankiškai negalėtumėte 
priiminėti panašių sprendimų. Beje, 
„Living Will" nėra vienintelis tokio 
dokumento pavadinimas ir skirtin
gose valstijose galite susidurti su 
skirtingais dokumentais bei jų pildy
mo procedūromis, tačiau esmė turėtų 
būti ta pati - savo konkrečių norų dėl 
medicininės priežiūros išsakymas. 

Kaip ir testamento atveju, nėra 
teisinga manyti, jog „Living Will" 
reikalingas tik pagyvenusiems ar jau 
rimtai susirgusiems žmonėms - jis 
taip pat gali būti naudingas „apsi
draudžiant" nuo netikėtumų, nelai
mingų atsitikimų bei ūmaus sveika
tos pablogėjimo atvejais. „Living 
Will" (ir visus kitus panašius doku
mentus) gali sudaryti kiekvienas 
bent 18 metų sulaukęs asmuo. 

Sudarytas „Living Will" įsigalio
ja tuomet, kai medikai nustato, jog 
asmuo nebėra pajėgus savarankiškai 
spręsti dėl savo tolesnės priežiūros 
bei gydymo. Paprastai tai įmanoma 
dviem avėjais: 

•Jei asmuo nėra pajėgus suprasti 
gydymo/priežiūros esmės bei pasek
mių ir/arba 

• Asmuo negali suprantamai 
išreikšti savo norų (dėl sutrikusios 
kalbos, judesių ir pan.) 

Jei sudarėte „Living Will" ir jo 
patys neatšaukėte, šis dokumentas 
galios visą jūsų gyvenimą. Jei norė
tumėte pakeisti arba atšaukti suda
rytą dokumentą, galite padaryti tai 
bet kuriuo metu, tačiau turėtumėte 
pasirūpinti, kad apie tai žinotų, pvz., 
jūsų giminaičiai, advokatas bei gydy
tojas. Retais atvejais, jei iškiltų abe
jonių dėl jūsų psichinės sveikatos bei 
gebėjimo suprasti, ką reiškia sudary
tas dokumentas tuo metu, kai jį 
surašėte, „Living Will" gali būti už
ginčytas teisme, tačiau tokiu atveju jį 
užginčijęs asmuo turėtų pateikti 
svarius įrodymus dokumento nenau
dai. „Living Will" taip pat gali būti 
svarstomas teisme, jei jis, tarkime, 
nėra tinkamai patvirtintas ar paliu
dytas, tačiau netgi tuomet dažniausi
ai asmens norai laikomi pernelyg 
gerbtinais, kad būtų ignoruojami 
vien dėl techninių klaidų. 

Be „Living Will" egzistuoja ir 
kitas panašaus pobūdžio dokumen

tas, kuriuo galima įgalioti savo pa
sirinktą asmenį priimti jūsų vardu 
sprendimus dėl medicininės prie
žiūros bei gydymo, jei patys to daryti 
nesugebėtumėte. Tai - vadinamasis 
„Durable Power of Attorn?y for 
Health Care" (įgaliojimas medici
ninės priežiūros klausimais). Tokiu 
būdu, jūsų įgaliotinis/ė (gali būti va
dinami „Health Care Proxy", „Surro-
gate" arba „Attorney-in-Fact") įgyja 
teisę ne tik priimti sprendimus jūsų 
vardu, bet taip pat ir sekti, kad būtų 
vykdomi jūsų anksčiau pareikšti no
rai. Būtent dėl šios priežasties pa
tariama sudaryti abu dokumentus -
tiek „Living Will", tiek - „Power of 
Attorney". Beje, kai kuriose valstijose 
abu minėti dokumentai yra iš anksto 
apjungiami į vieną ir sudaro vadi
namąją „Advance Directive" (arba 
išankstinį nurodymą medicininiais 
klausimais). 

Pažymėtina, kad, panašiai kaip ir 
„Living Wills", įgaliojimai gali būti 
panaikinti teisme. Tai paprastai įvyk
sta tuomet, jei atsiranda rimtas 
pagrindas manyti, jog jūsų įgaliotinis 
nesielgia taip, kaip būtų geriausia 
jums arba nepaiso jūsų išsakytų nu
rodymų. Tuomet teismas turėtų pa
skirti kitą jūsų valios vykdytoją („al-
ternate agent"). Įgaliojimas taip pat 
gali automatiškai netekti galios sky
rybų atveju, jei įgaliotas asmuo buvo 
jūsų sutuoktinis /ė. 

Pagaliau greta formalių „Living 
Wills" bei įgaliojimų egzistuoja ir kiti 
dokumentai, atliekantys tą pačią 
funkciją, tačiau išoriškai atrodantys 
patraukliau ir, tokiu būdu, sukelian
tys mažiau neigiamų emocijų, neat
siejamų nuo minčių apie savo silpnu
mą bei mirties neišvengiamybę. 

Daugelyje valstijų (įskaitant IL, 
MI, PA, FL, NY, CA) yra pripažįsta
mas vadinamasis „Penkių norų" 
(„Five Wishes") dokumentas, kuris, 
nors ir reikalauja formalaus paliudiji
mo, iš esmės neturi nieko bendra su 
oficialiais, advokatų vartojamais ter
minais ir leidžia paprastai nusakyti 
pagrindinius dalykus: paskirti įgalio
tinį medicininei priežiūrai, išsakyti 
savo nurodymus, įskaitant norimą 
komforto bei patogumų lygį gydantis, 
taip pat - kaip norėtumėte, kad su 
jumis būtų elgiamasi. Pažymėtina, 
jog šiame dokumente daug dėmesio 
skiriama ne tik asmens buitinių bei 
gydymo reikmių, tačiau taip pat — 
emocinių poreikių patenkinimui 
(pvz., galite palikti žinutę artimie
siems bei aprašyti, kaip norėtumėte, 
kad kiti jus prisimintų po mirties). 
Čia taip pat leidžiama pateikti nuro
dymus dėl laidotuvių ir organų dono
rystės. Daugiau informacijos apie 
„Penkių norų" dokumentą galima 
rasti Internete, adresu. 

wwwAgingWithDignity.org. 

Pagal amerikiečių žiniasklaidą 
parengė Vaida Malecka i tė 

JAV LB SOCIAL IN IŲ REIKALŲ TARYBOS 

PAGUODOS TELEFONAS 1 866 438 7400 Konfidencialias 
aarantuOjamas 

Skambinkite nemokamai 
kiekvieną ketvirtadienį, 

nuo 6 vai. v. iki 9 vai. v. (Čikagos laiku)J 

http://www.illinoispain.com
http://wwwAgingWithDignity.org
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Kryžiažodis Draugas Nr. 009 Dantų gydytojai 
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Ver t ika l i a i : 
1. Viena didžiausių automobilių gamybos kompanijų pasaulyje — 

„...Motor Company". 2. Kabantis šakotas šviestuvas. 3. Apsukrus komersan
tas, biznierius, verteiva. 4. Prakaito liaukos angelė odos paviršiuje. 5. Bran-
giakailis vandens graužikas, dėl dantų tvirtumo kartais „reklamuojantis" 
dantų pastą. 7. Žiauri pramoga Ispanijoje — žmogaus kova su buliumi. 9. 
Visiškas bemokslis, bet kalbėti moka visomis kalbomis. Kas? 10. Arklį išgar
sinęs senovės miestas (Ilijonas). 13. Pasaulėjauta, kuriai būdingas tikrovės 
idealizavimas, svajingumas ir jausmingumas. 14. Pirmoji JAV valstija, panai
kinusi mirties bausmę. 15. Viešas konkuruojamasis pardavimas, varžytinės. 
16. Apelsino spalvos, rausvai geltonas. 19. Kosmetikos firma. 20. Skandina
vijos šalies sostinė. 21. Spygliuočių miškų masyvas. 22. Tradicinis suval
kiečių namas. 23. Didelė skepeta pečiams, galvai apsigaubti. 30. Miškų ir pel
kių uogakrūmis, vedantis rūgštokas uogas melsvu apnašu. 31. Mėnulio tarps
nis. 32. Apeninų pusiasalyje gyvenanti tauta. 33. Bloga... ir nesėta auga. 34. 
Bernardo So drama „Sudužusių širdžių...". 35. Reiškinio raidos tarpsnis, 
stadija. 39. Senovinė Prancūzijos moneta. 40. Rašytojas bei lakūnas Antuanas 
de...-Egziuperi. 

H o r i z o n t a l i a i : 
6. A. Adamo baletas. 8. Planeta, pavadinta grožio ir meilės deivės vardu. 

10. Lietuviška trauktinė „...devynerios". 11. Neribota valdžia, garantuojanti 
v 

politinj viešpatavimą. 12. Džinsai „Big...". 14. Šiltųjų kraštų medis ar krūmas 
dideliais žiedais. 16. Oderis Lenkijoje (kitas upės pavadinimas). 17. Kurortas 
prie Juodosios jūros. 18. Stiprus vėjas su lietumi ir perkūnija. 20. Rytų vėjas. 
24. Lietuvių kilmės prancūzų rašytojas Oskaras 25. Mašinos, mechaniz
mai, įrengimai. 26. Tinkamu, reikiamu metu, kada reikia. 27. Pertvėrimas 
(siena, tvora). 28. Spausdinta plona knygutė minkštu viršeliu. 29. Trokštamas 
dalykas, goda. 32. Žuvies kiaušinėlis. 34. Visur gerai, bet... geriausia. 36. Tėvo 
ar motinos sesuo. 37. Iš sėklos išaugęs medelis, skirtas persodinti. 38. Kur 
du... — daugiau padarys. 39. Pasakiška turtų ir stebuklų šalis. 41. „Žalgirio" 
krepšinio klubo juodaodis legionierius... Beardas, atvykęs iš Jungtinių 
Valstijų. 42. Smaigas šašlykams suverti. 43. Tas, kas neteisėtai savinasi sve
timus daiktus. 

Kryžiažodžio atsakymas — frazė iš raidžių skaičiais pažymėtuose lange
liuose. 

IEŠKO DARBO 

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo 
gyventi kartu. Gali pakeisti darbo dienomis, 
savaitgaliais, išleisti atostogų. Legalūs doku
mentai, patirtis, rekomendacijos, buitinė 
anglų kalba. Tel. 708-271-5422. 

* 50 m. mokytoja, turi žalią kortą, vairuoja 
automobilį, susikalba angliškai, ieško darbo 
nuo balandžio 1 d. iki birželio 20 d. Gali 
išleisti atostogų ar pakeisti savaitgaliais. Tel. 
773-983-2879. 

* Medikė, turinti žalią kortelę, vairuojanti. 

anglų kalba buitinė, perka gerai apmokamą 
darbą su gyvenimu. Tel. 630-788-7325. 

* Pirksiu darbą lietuvių, lenkų, rusų šeimo
je. Dirbu su visomis aparatūromis su sun
kiais ligoniais. Labai geros rekomendacijos. 
Tel. 773-396-9232. 

* Moteris, gerai žinanti anglų kalbą (dirbusi 
vertėja teisinėse firmose, anglų kalbos 
dėstytoja), ieško darbo. Turi žalią kortą, 
vairuoja, dirba su kompiuteriu. Tel. 312-479-
5048. 

D r . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. 708-598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
D a n t y gydy to ja 

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

10 S. 640 S. Kingery Hwy, VVšovvbrook 
Tel. 630-323-5050 

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
W i l l o w b r o d \ IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

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

10745 vVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tel. 708-598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C DECKER, DOS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai 
4647 W 103 S t Oak Lavvn, IL 
55 E Washington, Ste 2401 , 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

T R Y L I K O S M E T Ų P A T I R T I S 
p e r s i k ė l ė į n a u j ą k a b i n e t ą 

*to vv. l uuuy Avvenue 
Park Ridge, IL 6006a 
T A I ftJ7 <C01 7 3 n ? 
1 d . 0 4 / - 0 7 A * - A 9 V > 

www.park r i dgesmi fes .com 
P i l n a d a n t ų p r i e ž i ū r a : 

• implantai 
• ti ltai, 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 

JRUTH JŪRATĖ BARSKY, M D 
120 Center Mali # 318 OakBrook, IL 60523 

Tel. 630-571-2630 

D r . K. J U Č A S 
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 

if 1 
i VILNIUS 2007 

SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 
įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 

PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

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

• 
3 turistinės kelionės į Lietuvą ir Pabaltijį 

• aplankant Dainų ir Šokių šventę. * 
•Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei* 

• • 

VVeb site: www.vyt istours.com 

ATSTOVYBE ČIKAGOJE 
Rita Penčylienė tel/fax 708-923-0280 

E-mall: pencylar@comcast.net 

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

• S 
S 
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http://www.parkridgesmifes.com
http://www.vytistours.com
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Dr. Indrė Čuplinskaitė: 
Pasiilgstu grybavimo, gandrų, Vėlinių, duonos.. 

- Indre, neseniai lankėtės 
Lituanistikos tyrimų ir studijų 
centre (LTSC) Čikagoje. Gal 
papasakotumėte, kokiu tikslu 
lankėtės? 

- Esu istorikė, tyrinėju krikš
čionybės istoriją, jaunimo sąjūdžius 
ir organizacijas. Šiuo metu pradėjau 
dirbti ties nauju projektu — lietuvių 
ateitininkų organizacija nuo jos su
sikūrimo pradžios iki Antrojo pasau
linio karo. Mane domina ateitininkų 
organizacijos identiteto klausimas. 
Todėl Čikagos Lituanistikos tyrimų 
ir studijų centre lankiausi, ieško
dama medžiagos savo naujam projek
tui. 

- Tad mano kitas klausimas 
— kodėl susidomėjote ateitinin
kų veikla? 

- Savo disertaciją rašiau apie 
katalikų studentų judėjimą Quebec. 
Kai tyrinėjau Quebec studentų 
judėjimą, mačiau nemažai panašumų 
su ateitininkais. Tačiau, kai rašiau 
savo disertaciją, buvo sunku rasti va
dovą, kuris domėtųsi ir žinotų apie 
lietuviškas organizacijas, todėl diser
tacijoje ateitininkų netyrinėjau. 
Dabar, kai apsigyniau disertaciją ir 
galiu daryti, ką noriu, ėmiausi šios 
temos. Noriu eiti lyginamąja krypti
mi. Tikiuosi, jog iš mano analizės 
naudos bus ir lietuviams. Norėčiau, 
kad jie savo pasaulėlį pamatytų 
platesniame kontekste. Juk gali gy
venti savo mažame pasaulyje ir ne
matyti paralelių- su platesniu gyve
nimu. Lietuviai yra unikalūs, bet tuo 
pačiu ir panašūs į kitas grupes. 

Kita vertus, su šia tema turiu ir 
asmeninį ryšį — pati esu ateitininkė. 
Tyrinėdama ateitininkus, tarsi noriu 
įterpti savo asmenišką istoriją į 
platesnį kontekstą. 

- Tad turbūt Jūsų palnuose 
numatyta kelionė ir | Lietuvą? O 
gal medžiagos užteks ir Lituanis
tinių tyrimų institute? 

- Žinoma, norint plačiau anali
zuoti Lietuvos ateitininkus, keliauti į 
Lietuvą reikės. Tačiau man kol kas 
neaišku, kiek medžiagos yra Lie
tuvoje. Gerai, kad dirbti ties savo pro
jektu galiu pradėti jau Čikagoje. Lan
kydamasi centre, susipažinau su 
katalikiškos moksleivijos mėnesiniu 
laikraščiu „Ateitis". 

- Indre, papasakokite dau
giau apie save. 

- Gimiau ir užaugau Toronte. 
Nuo pat mažens dalyvavau lietu
viškoje veikloje. Metus lankiau Va
sario 16-osios gimnaziją Vokietijoje. 

Nuo 1994 iki 1996 metų gyvenau Lie
tuvoje, dėsčiau Šv. Antano religinių 
studijų institute Kretingoje. 

- Esate viena iš tų, kurie 
lietuvišką paveldą bando vienaip 
ar kitaip Įterpti į savo profesinę, 
Jūsų atveju — akademinę, veik
lą. Lietuviškumą iš to kasdienio 
lygio Jūs lyg ir perkėlėte j teo
rini Jygj? 

- Šiuo metu to kasdienio lietu
viškumo, tokio, kaip dalyvavimas 
lietuviškuose renginiuose ir panašiai, 
lyg ir neliko, mat persikrausčiau 
gyventi į Edmonton, kur dėstau Uni
versity of Alberta. Tiesa, jau susipaži
nau su keliais Edmonton lietuviais. 

- Kaip susipažinote su jais? 
Gal žinote, kiek lietuvių gyvena 
Edmonton? Kas jie? 

- Jie mane patys susirado, mat 
mano mama jiems perdavė mano 
adresą. Bet aš ir pati būčiau jų ieško
jusi. Nežinau, kiek lietuvių gyvena 
Edmonton. Kai neseniai buvau po
būvyje, susitikau apie 20. Kai vyksta 
didesnės šventės, minėjimai ir kiti 
renginiai, susirenka apie 70. Didesnė 
jų dalis yra senieji lietuviai išeiviai ir 
jų vaikai. Atrodo, kad paskutiniu 
metu Edmonton Lietuvių Bendruo
menės veikla pagyvėjo: jie leidžia sa
vo aplinkraštį kas du mėnesiai, turi 
lietuvių kalbos pamokas, namus, kur 
renkasi. 

- Minėjote, jog Lietuvoje pra
gyvenote dvejus metus. Kaip ap-
sisprendėte tokiam žingsniui? 

- Magistro studijas baigiau Bel
gijoje, tad jau fiziškai buvau gana arti 
Lietuvos. Taip pat turėjau pakanka
mai ryšių su Lietuva, todėl, pabaigusi 
magistro studijas, pagalvojau, kad 
galėčiau keletą metų pagyventi Lie-

Dr. Indrė Čuplinskaitė 

tuvoje. Kadangi palaikiau ryšį su 
Lietuvos pranciškonais, parašiau 
jiems laišką ir paklausiau apie ga
limybę dėstyti. 

- Kaip pasirinkote nedaug 
kam, ypač Šiaurės Amerikos lie
tuviams, žinomą Kretingos ko
legiją? Koks buvo tas gyvenimas 
mažame miestelyje? 

- Kadangi buvau baigusi tik 
magistrą, nenorėjau belstis į Vilniaus 
universiteto duris, nors ten vėliau ir 
dėsčiau kelis kursus. Tiesiog žiūrė
jau, kur buvo įmanoma man dėstyti 
ir, kaip jau minėjau, turėjau su Kre
tinga ryšį, ten ir važiavau. Na, o dėl 
gyvenimo Kretingoje, tai visą gyve
nimą ten negalėčiau gyventi. Nors tie 
dveji metai iš tiesų buvo nuostabūs. 
Daug kūrybinės energijos. Pirmą 

Šiuo metu dr. I. čuplinskaitė gyvena ir d i rba Alberta, Kanadoje. 

kartą Lietuvos studentai galėjo studi
juoti savo tikėjimą. Stebino jų entuzi
azmas. Kadangi Kretinga mažas 
miestelis, o ir kolegija nedidelė, gy
venimas ten buvo intensyvesnis. 

- Šiuo metu dėstote St. Jo-
seph's kolegijoje University of 
Alberta Edmonton. Kuo skiriasi 
Lietuvos studentai nuo ameri
kiečių? Ar skiriasi akademinė 
aplinka? 

- Čia, Alberta, sąlygos gerokai 
skiriasi. Alberta universitete viskas 
sudėliota į vietas. Mane šis univer
sitetas įdarbino pradėti naują pro
gramą. Šiuo metu dėstau pirmų metų 
studentams seminarą, tarpdiscipli
ninį kursą — įvadą į katalikybę. Tad 
tarsi dirbu tai, ką pradėjau daryti 
Kretingoje. Tik studentų skaičius 
mažesnis. Lietuvoje studentai negal
vojo, ką su tuo mokslu darys po to, 
pabaigę studijas, o daug kur Ameri
koje vyrauja pragmatiškas žvilgsnis į 
mokslus. 

- Indre, ar sugrįžusi gyventi į 
Kanadą, pasiilgstate ko nors iš 
Lietuvos, ko nors lietuviško, to, 
ko Siaurės Amerikoje nėra? 

- Ko pasiilgstu? Tos istorinės ter
pės, kurios metu buvo tiek idealizmo 
ir kūrybinės energijos, ir tos terpės 
tarp socializmo ir laisvos rinkos - kai 
galėjau gyventi erdvėje, kurioje nedo
minavo nei tarybiniai lozungai, nei 
reklamos. Dar pasiilgstu grybavimo 
meto, laidotuves palydinčio triūbų 
orkestro, gandrų, Vėlinių ir duonos. 

Kalbino Dalia Cidzikaitė 

71 t „Neringos" Stovyklos 
LIETUVIŲ KALBA 

Liepos 1-7 d. — Šeimų stovykla 
Liepos 8-22 d. — 8-16m. vaikams 
Liepos 22-28 d. — Tęsinys 13-16m. vaikams 
Rugpj. 19-26 d. — Aštuonios Meno Dienos 

Neringoje Suaugusiems 

LIETUVIŲ KILMĖS STOVYKLAUTOJAMS 
ANGLŲ KALBA 

Birželio 23-27 d. — Šeimų stovykla 
Liepos 29-Rugpj. 11d. — 7- 6m. vaikams 
Liepos 11-18 d. — Tęsinys 13-16m. vaikams 

info@neringa.org * www.neringa.org * 978-582-5592 
Neringa Inc. su Nek. Pr. Marijos Seserimis organizuoja ir praveda 

stovyklas „Neringos" stovyklavietėje Vermonte 

PARDUODAMAS gražus 3 miegamųjų 2 vonių "ranch 
stiliaus namas šaiia Meksikos įlankos! (Gulf View Estate). 
Namo plotas - 1796 kvadratinės pėdos. Dviejų automobilių 
garažas. Aptvertas (screened & caged) baseinas. Didelis 
žemės sklypas (86' x 100'). 

Įsigydami šį nuostabų namą paremsite Valdovų rūmų Vilniuje 
statybą! Tai Onos White palikimas Valdovų rūmų paramos 
komitetui JAV „ ^ _ _ 

•»&•*", • * < « • - . 
$325,000 

^ tel. 847 639 3630 
f aks. 847 639 3607 

^Irpaštas: Rbnarusis@aol.com 

mailto:info@neringa.org
http://www.neringa.org
mailto:Rbnarusis@aol.com
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AKTORE RŪTA LEE: IS ARČIAU 
Įvairiuose pasaulio kampeliuose 

gyvenantys lietuviai garsino ir gar
sina Lietuvos vardą, ir ne kar tą 
paskatindami žmones, nieko neži
nančius apie Lietuvą, pasidomėti, 
kokia tai šalis, išauginusi tokius 
kilnius, talentingus žmones. 

Viena iš j au kurį laiką garsi
nančių Lietuvos vardą yra Holly-
wood filmų ir televizijos aktorė Rūta 
Lee—Kilmonytė. J i ne kartą buvo 
apdovanota žymenimis už pasiauko
jimą darbe, neišsenkančią energiją 
ir kūrybiškumą: 

2001 m. JAV senatorė Barbara 
Boxer įteikė Rūtai Garbės raštą už 
pagalbą „Los Angeles Mental 
Health" centrui; 

Tais pačiais metais Kalifornijos 
gubernatorius Gray Davis apdo
vanojo Rūtą Lee Padėkos raštu už 
paramą ,,Thalians Mental Health" 
centro ligoniams; 

Los Angeles „Thalians Mental 
Health" centro vadovas James K. 
Han įteikė Garbės raštą už orga
nizuotumą, paramą ir pagalbą šio 
centro pacientams; 

Garbės raštą, kaip geriausiai 
lietuvių kilmės filmų aktorei Holly-
wood, įteikė ir LR ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas; 

Lietuvos prez. Valdas Adamkus 
įvertino Rūtos Lee paramą Lietuvai 
ir 2006 m., Lietuvos Karaliaus Min
daugo karūnavimo dienos proga, ap
dovanojo ją ordino ,,Už pasiaukojimą 
darbe" medaliu; 

Kalifornijos Lietuvių Bendruo
menės apygarda pasveikino lietuvai
tę aktorę ir įteikė jai Garbės raštą; 

Kaip Los Angeles Aplinkos ap
saugos organizacijos narė, Rūta Lee 
daug prisidėjo prie LA ekonomikos 
vystymo programos įgyvendinimo ir 
yra apdovanota Padėkos raštu; 

LA Beverly Hills Moterų sąjun
ga apdovanojo Rūtą Garbės raštu už 
pagalbą moterims, kovojant su krū
ties vėžiu; 

JAV prez. George Bush 1999 m. 
įteikė jai prestižinį „Geltonosios 
rožės" apdovanojimą... Ir tai tik dalis 
žymenų bei padėkos raštų, kuriuos 
per savo neilgą gyvenimą yra surin
kusi aktorė Rūta Lee-Kilmonytė. 

Rūta Mary Kilmonytė — Rūtelė 
(kaip vadino ją tėveliai) taip tą vardą 
ir pasiliko, rašydama Rūta (žinoma, 
angliškai be brūkšnelio ant raidės u) 
Lee. Ji gimė Montrealyje (Kanadoje) 
lietuvių Marytės ir Juozo Kilmonių 
šeimoje. Tėvai į JAV emigravo 1929 
m. Apie tai Rūta pasakoja: „Mano 
tėvai buvo labai neturtingi, bet labai 
darbštūs siuvėjai. Mano mamytė 
dažnai žiūrėdavo filmus su Shirley 
Temple ir prieš mano atėjimą į 
pasaulį ne kartą sakydavo: 'Noriu, 
kad mano kūdikis būtų toks'. Ir dar 
dėkojome prel. Macijauskui, kad jis 
mūsų šeimą pakvietė pasisvečiuoti į 
Los Angeles. Tėveliams čia labai pa
tiko ir 1948 m. mūsų šeima persikėlė 
gyventi į Los Angeles". 

Rūta Lee baigė Hollywood High 
School ir, būdama paauglė, šoko 
Amerikos lietuvos šokių ansamblyje, 
bet didžiausia jos svajonė bvo tapti 
aktore. 

— Mano svajonė išsipildė, daly
vaujant TV programoje „Burns and 
Allen". Vėliau vaidinau filme „Seven 
Brides for Seven Brothers". Kituose 
filmuose, kaip „Funny Face", teko 
vaidinti su aktore Audrey Hepburn 
ir Fred Astaire; filme „Seargeant's 
Three" — su dainininku Frank Si
natra; filme „Witness for the Pro-
secution" taip pat. 

Vėliau Rūta debiutavo Fort 
Worth mieste statomame miuzikle 
„The Queen of the Catskils". Jos 
vaidmenų sąrašas yra įvairus ir 
ilgas. J i vaidino 24 meniniuose fil
muose, dalyvavo TV pastatymuose, 
kurių būta apie 2,000. Norėtų iš jų 
išskirti „High Rollers" (NBC), kur 
Rūta buvo vedančioji aktorė su Alex 
Trebek, ta ip pat vedančioji CBS 
„Comming of Age", HBO „1-st Ten", 
TV programoje „Talk of the Town" ir 

didelė gamtos mylėtoja. Kartu šei
moje gyvena ir padeda Rūtos gi
minai tė Onutė. 

— Ar mėgstate kel iaut i? Ko
k i a ke l i onė pal iko didžiaus ią įs
pūdį , k u r dar n o r ė t u m ė t e pabu
vot i? 

— O taip, teko daug keliauti. 
Labai pat iko Australijoje, Pacific 
salos su nuostabiais kranta is , puikiu 
smėliu ir neapsakomai gražios spal
vos vandeniu. Norėčiau pabuvoti 

Rūta Lee su vyru VVebb. 

kt. Rūta Lee taip pat vaidino teat
ruose. Iš daugelio vaidmenų norėtų 
paminėti „Kiss Me Kate", „Annie 
Get Your Gun", „Mame", „Heilo 
Dolly". Vaidmenis teko sukur t i 
26-iems spektakliams. 

2006 m. spalio 10-oji Rūtai Lee 
išliks įsimintina diena visam gyve
nimui. Amerikos filmų sostinėje, 
prie Hoilywood Blvd. ir Vine Str., 
yra garsusis „Žvaigždžių kelias" — 
tai vieta, kurioje įspausti žymiau
sių Hollyvvood aktorių „pėdsakai" 
ir marmurinės, žvaigždės pavidalo 
plokštės su aktoriaus (ar aktorės) 
vardu. Tokių plokščių „Žvaigždžių 
kelyje" yra net 2,320, o spalio 10 d. 
šis skaičius pasipildė dar viena —su 
Rūtos Lee vardu. 

Marmuro plokštė su vardine 
Rūtos Lee žvaigžde lietuvaitei akto
rei atidengta priešais Mental Health 
pastatą už jos pagalbą ir organizuo
tumą, s tatant ligoninę depresija ser
gantiems vaikams, jaunimui ir pa
gyvenusiems žmonėms. Atvykusios į 
atidengimo iškilmes Rūtos Lee pa
klausiau: 

— Koks įvykis ar įvykiai 
Jums gyvenime paliko didžiau
sią įspūdį? 

. — Tai, kad aš galėjau savo 90 
metų amžiaus močiutę išgelbėti iš 
Sibiro tremties; kad galėjau įsiduk
rinti 17 m. mergaitę, giminaitę Ma
rytę, ir kad prieš 40 metų su drauge 
Debbie Reynolds bei kitais Thalians 
Mental Center nariais priėmėme 
nutarimą pastatyti ligoninę silpnos 
sveikatos, emocinėmis ligomis ser
gantiems vaikams prie Cedar-Sinai 
klinikos. 

Beje, Rūta Lee jau 30 m. yra šio 
centro viceprezidentė ir 7 m. — pre
zidentė. Kasmet spalio pradžioje 
Century Plaza viešbutyje Rūta Lee 
su Thalians Mental Center tarybos 
nariais organizuoja pobūvius, var
žytines su menine programa, taip 
surinkdami lėšų ligonių gydymui. 

Rūta Lee gyvena, kur anksčiau 
gyveno jos tėvai — Laurel Canon 
Blvd., kalnų, žalumynų apsuptame 
baltame name, kur stirnos, kojotės į 
baseiną ateina atsigerti. Rūta yra 

Afrikoje. Mano gyvenimas su myli
mu vyru Webb Love prasideda Lau
rel Canyon, Las Hadas , Palm 
Springs ir tęsiasi tolyn. 

— Kaip J ū s le idž iate laisva
laikį? 

— Džiaugiuosi praleista diena 
su mylimu vyru Webb, su puikiais 
draugais , mėgstamu darbu. Mano 
a smen inė darbotvarkė labai per
k r a u t a . Daug laisvalaikio skiriu 
r imtų, reikalingų dalykų sprendi
mui. Daryti gerumo darbus iš šir
dies padedant kit iems, kad būtų 
visiems gera ir naudinga, tai yra ir 
bus mano gyvenimo atpildas, be ko 
negalėčiau gyventi. 

— Ar Lietuvos ž m o n ė s pažįs
ta, ar pr i s imena Rūtą Lee? 

— Daugelis meno ir garsių vi
suomenės veikėjų lankėsi mano na
muose. Maloniai priimami visi sve
čiai, kur ie yra apsilankę, t a rp jų ir 
Lietuvos prez. Valdas Adamkus, ir 
buvęs LR ambasadorius Vygaudas 

Ušackas. 
— Kaip išlaikote lietuvišku

mą? Ar mėgstate l ietuviškus pa
t iekalus? 

— O taip, mėgstame šaltibarš-
čius, šaltieną su karštomis bulvė
mis, balandėlius, koldūnus ir baltą 
sūrį. Šiuos patiekalus gamindavo 
mano mamytė. Šeimoje švenčiamos 
Kalėdos ir šv. Velykos. Namuose 
daug darbų iš medžio, gintaro, lino. 

— Ar e sa t e laiminga? Be ko 
negalėtumėte gyventi? 

— Negalėčiau gyventi be jaukių, 
laukiamų namų šilumos, gerų drau
gų ir mylimo vyro Webb. Valandos, 
minutės, praleistos su juo užpildo 
tuštumas ir mūsų juokas šalin nu
bloškia visus nemalonumus, jeigu jų 
pasitaiko. Esu laimingta, kad gyve
nu Amerikoje — Kalifornijoje, ir 
turiu teisę daryti, ką ir kaip noriu. 
Turiu mėgstamą darbą, esu kupina 
idėjų... 

Rūta yra tvirtų principų, turinti 
gyvenime tikslą ir atkakliai jo 
siekianti. J i šviesi, plačios erudicijos, 
jaučianti savo vertę, rūpestinga, ati
di, mėgstanti humorą, visada besi
šypsanti, sugebanti aplink save su
kurt i gerą nuotaiką. Maždaug taip 
Rūtą Lee apibūdino jos geriausia 
draugė Debbie Reynolds. 

— Išvardinkite būdingas sa
vo savybes? 

— Esu tikinti ir kiekvieną sek
madienį su vyru einame į bažnyčią. 
Meldžiu Dievą, kad padėtų ištaisyti 
klaidas ir neleistų daryti naujų. Aš 
greitai supykstu, bet ir greitai at-
sileidžiu. Pykčio kišenėje nenešioju. 
Gyvenu svajonėmis. Norėčiau išlošti 
daug pinigų, kad galėčiau paremti, 
atiduoti tiems, kam jie būtinai rei
kalingi. Visas gyvenimas yra rizika, 
bet man labai pasisekė. Juo daugiau 
duodi, tuo daugiau turi. Aš viską 
turiu, ko man reikia ir galiu padėti 
kitiems. 

Pastaruoju metu Rūta Lee vai
dina naujuose filmuose: „Sadie and 
the Shot Machines" (AFO), TV 
„Love's Pure Night" (Hallmark), TV 
„Every Day Christmas" (ABC Fa
mily), „The Tour Bus Stops" 
(KCET's). 

Linkime Rūtai kuo ilgiau išlikti 
kūrybingai, pilnai idėjų — ir tas idė
jas įgyvendinti. 

Paruošė Erdvija Ginotienė 

Rūta Lee dažnai bendrauja su Los Angeles lietuviais, kasmet dalyvauja 
Lietuvių dienose ir kituose renginiuose. IŠ kairės: Janina Čekanauskienė, 
Lietuvos Respublikos garbės konsulas Vytautas Čekanauskas ir Rūta 
Lee-Kilmonytė. 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS DRAUDIMO PASLAUGOS MOKESČIU PASLAUGOS 

INDEPENDENT REALTORS * 
Reda Blekys 

O F ILLINOIS I N C . 

A p t a r n a u j a m e Čikagą i r j o s apy l inkes 
d a u g i a u k a i p 2 5 m e t u s 

7 m 
iv 

KELLER 
WflJLIAMS 

Daiva Šalkauskienė 
Broker Associate 

NUOŠIRDUS DARBAS UŽTIKRINA PASITIKĖJIMĄ! 
Kreipkitės visais nekilnojamo tarto pirkimo, 
pardavimo. Investavime Cell: (630) 290-2760 
klaasimais... E-mail: daivasalk@kw.com 

Web: daiva.yourkwagent.com 
800 E. Northvvest Highvvay Suite #200 

Palatine, IL 60074 XSb 
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Audrius Mikulis 
I s t Choice Real Propertys 

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

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

optimaliausią finansavimą 
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GREIT PARDUODA 
First Landmark Realty r 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

PASKOLOS 

INTERBANK MORTCAGE COMPANY 
Home loans 

Unikalios finansavimo programos ir sąlygos 
GEDIMINAS ZAREMBA 

cell: 630-915-8865 
office: 847-205-1199 

Illinois Rcsidcntlal Mortgagc broker/Bank 

••• ĮVAIRUS*" 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

GnMK 2 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 

Oak Lavvn, Illinois 60453 
Business 708-423-9111 

VoiceMail 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. 

\coxsxxtev. 
CAMKCRS 

R£S!DES~TAL 
BR0KERACE 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

V I D A M . 
S A K E V I C I U S 

Real Estate Consultant 
Neki lnojamojo turto 

pirkimas, pardaulmas 
708-889-2148 

'.autotradeusa.com 

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 

www.draugas.org 

^ 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th SL, 

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

r - — — ™ — — — — — — — — — — — , 
STATE FARM INSURANCE 

Automobilio, namų, 
gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

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

708-423-5900 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

MARQUETTE j 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

patogiu „lay-avvay" 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.c.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

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 

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių įstatymai apsunkino 

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

PRANAS G. MEILĖ, CPA 
5516 VV. 95 St. 

Oak Lavvn, IL 60453. 
Tel. raštinė 708-424-4425. 

Tvarkome prašymus dėl pajamų 
mokesčio numerio. 

SIŪLO DARBĄ 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti j darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

Spa Cons tan t ine Day Spa 
is eurrentry seeking naii technicians for 
5333 Main Street, Dovvners Grove and 

136 North Marion, Oak Park. 
Fax resume to 708-233-5944, or 

email spaconstantine@sbcglobal.net 
Ph.: 708-805-2696 

2 metų mergaitei reikalinga 

auklė 5 d./sav. Park Ridge raj. 

Mokėsime 250 dol. 

Tel. 7 0 8 - 7 9 0 - 0 7 0 5 

Skubiai reikalingi vairuotojai 
perkraustyto jai, dirbti Skokie 
perkraustymo kompanijoje. 
Tel. 847-673-3309 

Vairuotojai privalo turėti galiojančius 
Illinojaus vairuotojo pažymėjimus. 

NAIVIŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzte Chkago, IL 60629 
Prekyba, instaliavimas, aptarnavimas 
— Ucensed — Bonded— Insured 

24 
^al. pvr para 

7 dienos 
ptr savaite 

fREE 
ESTIMATE 

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

Alwąys with Ftomers 
- Visada šviežios egzotinės i r aukšto stiliaus aranžuotės _ 
- Vestuvinės i r proginės kompozicijos 
- Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės 
- Atr ibutikos pokyliams nuoma 
- Bažnyčių, pokylių salių dekoravimas 
- Gėlės visoms progoms į Lietuva 

1120 State St, Lemont, i t 
Tel. 630 257 0339; 88H 504 6604 
www.aIwayswithflowers.com utefo* Pristatymas 7 dienas per savaitę 

Čikagoje, JAV, Lietuvoje 
ir visame pasaulyje 

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

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir [vairūs tortai 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas per savaitę 
• Aplankykite musg svetainę — www.racinebakery.com 

KAVINES 
Kepyklos produktai Ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 VV. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

mailto:daivasalk@kw.com
http://daiva.yourkwagent.com
mailto:amikulis@usa.com
file:///coxsxxtev
http://'.autotradeusa.com
http://www.draugas.org
mailto:spaconstantine@sbcglobal.net
http://www.aIwayswithflowers.com
http://www.racinebakery.com
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Modernaus meno muziejus švenčia 40-metį 
Čikagos Šiuolaikinio meno mu

ziejuje (Museum of Contemporary 
Art, MCA) atidaryta MCA keturias
dešimtmečiui skirta paroda „MCA 
Exposed: Defining Moments in 
Photography, 1967-2007". 

Paroda veiks iki liepos 29 d., dėl 
informacijos apie muziejaus darbo 
laiką ar detalesnės informacijos apie 
parodą galima kreiptis telefonu arba 
apsilankyti muziejaus internetiniame 
puslapyje: 

http://www.mcachicago.org. 
Kaip pabrėžia parodos kuratorė 

Julie Rodrigues VVidholm, MCA įkū
rimo metai sutampa su dideliais 
pasikeitimais fotografijos meno srity
je. Jei šiuolaikinis menas dažniausiai 
apibrėžiamas kaip visa, kas sukurta 
ir tebekuriama po Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos, tai fotografijos sam
prata kitų menų kontekste ėmė keis
tis tik po 1967 m. 

Iki to laiko nuo pat pirmojo fo
toaparato išradimo fotografija di
džiąja dalimi buvo dokumentinis me
nas. Jos svarbiausias tikslas - užfik
suoti momentą ir jį išsaugoti, rezul
tatą pateikiant kaip dokumentuotą 
realybę. 

7 deš. antrojoje pusėje fotografai 
ėmė abejoti dokumentine nuotraukos 
galia - jie ėmė abejoti žiniasklaidoje 
pasirodančių fotografijų sugebėjimu 
perteikti „autentišką" realybę. Fo
tografija pradėta vis dažniau suvokti 
kaip fikcinis menas, tad vis dažniau 
fotografai pasirinkdavo nuotraukas 
eksponuoti kartu su kitomis dailės 
technikomis: skulptūra, tapyba, ins
taliacijomis. 

Nuotraukas vis dažniau imta 
papildyti tekstu, neretai supriešinant 
vaizdą ir žodį, siekiant sukrėtimo,, 
nustebinimo ar komiškojo efekto. Po 
1967 m. fotografijoje išpopuliarėjo 
didžiuliai atspaudai. Vietoje nedidelio 

, a r vidutinio formato, kuris ypač tin
kamas spaudoje, menininkai pradėjo 
naudoti „nenaudingus" milžiniškus 
atspaudus, taip siekdami atverti kelią 
naujai, eksperimentinei fotografijos 
funkcijai. 

„MCA Exposed: Defining Mo
ments Photography, 1967-2007" uži
m a visą ketvirtąjį MCA aukštą. Pa
rodos tikslas yra ne tik supažindinti 
žiūrovus, kaip šiuolaikinio meno kon
tekste keitėsi fotografijos tradicija ir 
šio meno funkcija bei priemonės, bet 
i r priminti, kokį svarbų vaidmenį 
MCA atliko šiame procese. 

Šiuolaikinio meno muziejus, bū
damas viena didžiausių mūsų dienų 
meną eksponuojančių institucijų JAV, 
specializuojasi kaip tik šiuolaikinės 
fotografijos srityje. Tad minėtoji pa
roda yra ypatinga galimybė susi
pažinti su tuo, ką geriausio savo fon
duose turi MCA. 

Parodoje eksponuojama daugiau 
nei penkiasdešimties menininkų iš 
viso pasaulio darbai, nuo Cindy Sher-
man nedidelio formato sustabdytų 
filmų kadrų iki pranzūcų fotografo, 
dailininko bei instaliacijų kūrėjo 
Christian Boltanski didelio formato 
instaliacijos „Les Enfants de Dijon". 

MCA taip pat nepamiršo ir savo 
pačių naujausių bei jauniausių 
kūrėjų, kuriems kiekvieną mėnesį 
muziejuje skiriama bent šiek tiek 

uDlEns 
m* moibf&.oom 

PIGIAUSI AVIABILIETAI Į LIETUVĄ IR EUROPA 

IEŠKO DARBO 

* Pagyvenusi moteris ieško žmonių priežiū- kai, rusiškai, lenkiškai (anglų kalba buitinė), 
ros darbo su gyvenimu. Gali dirbti 7 dienas, ieško darbo prižiūrėti pagyvenusius žmones. 
Turi patirtį, rekomendacijas, skaniai gamina Gali pakeisti savaitgaliais ar išleisti atostogų, 
maistą. Tel. 708-344-8226. Tel. 773-430-3711. 

* 39 m. moteris ieško darbo senelių priežiū
roje su grįžimu namo. Tel. 708-691-8650. 

* Šeima ieško įstaigų valymo vakarais, 
pietiniuose rajonuose. Tel. 708-691-8650. 

* Moteris ieško darbo 5 dienas su grįžimu 
namo lietuvių šeimoje prižiūrėti pagyvenu
sius žmones ar vaikus. Tel. 773-895-2160. 

* 50 m. energingas vyras, ieško darbo pagy
venusių žmonių priežiūroje. Geros rekomen
dacijos. Tel. 773-216-5494. 

* Moteris ieško darbo ,,downtown" su 
gyvenimu. Tel. 630-915-6062 

* Moteris ieško darbo su grįžimu namo. Tel. 
630-915-3019. 

* Vyras ieško darbo pagyvenusių žmonių * Moteris ieško namų priežiūros darbo 
priežiūroje. Anglų kalba, automobilis, reko- Hinsdale rajone. Tel. 630-915-1891. 
mendacijos. Tel. 773-344-8829. 

* Moteris ieško darbo po 4 vai.p.p. Tel. 630-
* Vyras, turintis žalią kortą, rekomendacijas, 706-1188, Kristina, 
vairuojantis automobilį, kalbantis lietuvis-

Garsieji MCA laiptai. 

ekspozicijų erdvės. Tad ir šioje paro
doje galima susipažinti su „UBS 12 x 
12: New Artists/New Work" serijoje 
anksčiau eksponuotais geriausiais 
darbais. 

Keturiasdešimtmetį šiemet šven
čiantis muziejus taip pat kviečia ap
lankyti ir kitas jubiliejui skirtas apž
valgines parodas bei nuolatines eks
pozicijas. 1996 m. perkeltas į dabar
tines patalpas 200 E. Chicago Ave., 
muziejus yra pačiame Čikagos centre, 
netoli tiek vietiniams, tiek turistams 

gerai žinomos ir mėgiamos Water To-
wer Place, Streeterville apylinkėje. 

Apžvelgdami sėkmingą ir garbin
gą institucijos istoriją, jos kuratoriai 
pabrėžia, kad po jos stogu buvo su
rengtos tokių dailininkų kaip Roy 
Lichtenstein, Robert Rauschenberg 
bei Andy Warhol personalinės paro
dos. 1978 m. čia vyko pirmoji Jung
tinėse Valstijose Fridą Kahlo paro
da. 

Monika B o n č k u t ė 

APDOVANOTA 
PROF. ONA VOVERIENĖ 

Vytauto Didžiojo karo muziejuje 
Kaune vasario 14 dieną buvo sureng
t a mokslinė konferencija „Asme
nybės vaidmuo žadinant tautinę sa
vimonę". Ją inicijavo Tėvynės pažini
mo draugija, rėmė Vytauto Didžiojo 
karo muziejus, Krašto apsaugos mi
nisterija bei individualūs asmenys. 
Konferencijos darbe dalyvavo minis
t ras J. Olekas, pranešimus skaitė 
prof. Romualdas Grigas, prof. Ona 
Voverienė, J. Olekas. Vėliau ministras 
už nuopelnus skatinant tautotyrą ir 
žadinant patriotizmą, įteikė T. Dau
girdo premiją pirmajai šios premijos 
laureatei prof. O. Voverienei. Habili
tuo ta socialinių mokslų daktarė 
parašė ir išleido per 30 įvairaus žanro 
knygų, paskelbė daugiau kaip 300 
mokslinių straipsnių Lietuvos bei 
užsienio spaudoje. T. Daugirdo pre
mijos laureatė parašė daugiau nei 
tūkstantį švietėjiško pobūdžio straip
snių. 

Pastaraisiais metais ji darbuojasi 
tautotyros baruose, skaitome jos 
straipsnius ciklais — „Tautotyrą", 
„Tautos mokykla", „Lietuvos dei

mančiukai", taip pat kita temat ika 
publikuojamus „XXI amžiuje", „Lie
tuvos aide" ir kituose leidiniuose. 

Prof. O. Voverienė aktyviai daly
vauja tautotyrininkų konferencijose, 
stropiai vykdo Lietuvos moterų lygos 
pirmininkės pareigas. Ji yra Europos 
moters vardo nominantė, 1997 metų 
Pasaulio moteris. Pernai už publicis
tinę kūrybą apdovanota Vengrijos 
Respublikos valstybiniu apdovano
jimu. Profesorė be kompromisų de
maskuoja komunizmo, nacizmo ir 
globalizacijos padarinius, atskleidžia 
iškilių asmenybių vaidmenį, įkūni
jant laisvės ir nepriklausomybės ide
alus. Ypač tai matome knygose apie 
Lietuvos moteris, kovojusias parti
zanų gretose. Kultūrininkų forumuo
se, spaudoje pristato tautotyrininkų, 
susibūrusių į Tėvynės pažinimo drau
giją, atradimus ir reikšmę gausinant 
savasties vertybes. Pasveikinti pir
mąją T. Daugirdo premijos laureatę 
išsirikiavo kolegos, poetai, patrio
tinių organizacijų vadovai. 

Kazimieras Dobkevič ius 
„XXI amžius", 2007 m. Nr. 14 

http://www.mcachicago.org
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55 noveles kaip vieno gyvenimo 
lemtingą puslapį..." 

Daniel ius Mušinskas ..Kalno 
saugotojas". Novel ių rinktinė. — 
Vilnius: „Homo Liber", 2006. — 
352 psl. Knygą galima nusipirkti 

Draugo" knygynėlyje. Tel. pasi-»» 
teiravimui: 773-585^9500. 

Rudenį, lapkričio mėn., Radvilų 
rūmų parodų kuratorė Julija Mušins-
kienė atvežė dovanų — savo vyro 
rašytojo Danieliaus Mušinsko knygą 
„Kalno saugotojas". Atsivertusi kny
gą buvau maloniai nustebinta, kad 
dedikacijoje įrašyta mano mergautinė 
pavardė. Greitai bus 40 metų, kai 
baigiau Telšių Žemaitės mokyklą 
(žmonių visais laikais vadintą „Telšių 
gimnazija"), o Danielius vis dar mena 
mano pavardę. 

Su dabart iniu rašytoju kar tu 
mokėmės mokykloje, kartu dalyva
vome jauniesiems literatams rengia
muose konkursuose, lankydavome 
prie Telšių rajoninio laikraščio redak
cijos įkurtą literatų būrelį, kur pir
mąkart išvydome garsiąją Telšių 
poetę Teklę Kryževičiūtę. O ir gyve
nome bemaž kaimynystėje — toje pa
čioje S. Daukanto gatvėje. Jau tada 
Danielius buvo žinomas Telšiuose li
teratas, jo eilėraščius spausdino žur
nalas „Moksleivis", rajoninis laik
raštis. Ir nors pats rašytojas yra pa
sakęs, jog „Jokių literatūrinių krikš
tatėvių neieškojau ir jų neturėjau", 
bet, reikia manyti, aplinka, susitiki
mai, perskaitytos knygos paveikė jau
ną žmogų. 

Gyvenimas mūsų kelius išskyrė. 
Gyvenant Vilniuje, atsitiktinai susi
tikę gatvėje žemaitiškai persimesda
vome keletu frazių ir išsiskirdavome. 
Tačiau, nepaisant retų susitikimų, vi
sada sekiau savo žemiečio kūrybą. 

Rašo jis kaip tikras žemaitis — 
netuščiažodžiaudamas, pamaži, ne
skubėdamas. Jo knygos nepasirodo 
kasmet. Tačiau tik pasirodžiusios vi-

~ r y Ąf., r~~, ~ į v,. •.*,; 

.. ^ Danieliusl 
MUŠINSKAS 

Danieliaus Mušinsko knyga ..Kalno 
saugoto jas" , laimėjusi siu metu 
Lietuvių l i teratūros ir tautosakos 
instituto premija. 

Rašytojas Danielius Mušinskas 

sos jos susilaukia skaitytojo dėmesio. 
Įdomu, nes tai novelių rinkiniai, o ne 
dabar itin madingi romanai, kuriuos 
rašo, kas moka ir kas nemoka. „Ra
šau noveles, nes buvau perspėtas: jo
kio pasigailėjimo nebus. Tačiau ir vėl 
užsimiršęs rašiau", — paskutiniame 
knygos „Kalno saugotojas" viršelio 
puslapyje apie savo rašymą teigia D. 
Mušinskas. 

„Kalno ssaugotojas" — naujau
sia D. Mušinsko knyga, išėjusi po 15 
metų pertraukos — taip pat susilau
kė dėmesio. Šiais metais knyga ap
dovanota Lietuvių literatūros ir tau
tosakos instituto įsteigta premija, 
kuri rašytojui buvo įteikta šiais me
tais vykusioje Vilniaus knygų mugėje. 
Novelių rinkinys sudarytas tiek iš 
anksčiau išleistų, tiek ir naujai pa
rašytų kūrinių. Jo novelės trumpos 
— dviejų trijų puslapių. Skaitau ir 
jos mane sugrąžina į vaikystę, ypač 
„Skraidymas virš Tausalo" — pri
menantis ežerą vidury miško, kuria
me grybavo ir uogavo, svaigo nuo 
vaivorų kvapo daugelis telšiečių vai
kų. Už šių prisiminimų stovi žmogus 
— Danieliaus personažas— su visada 
jį kamuojančiais klausimais apie gy
venimo prasmę, apie žmogaus būtį. 

Sveikindama rašytoją su premija 
noriu baigti Petro Bražėno žodžiais: 
„Baigiant dalytis 'Kalno saugotojo' 
sukeltais įspūdžiais, galima pasakyti, 
kad skaitytojui pateikta rimta trijų 
kūrybinių darbo dešimtmečių atas
kaita: rašytojas turi savą, pagal talen
to prigimtį modifikuotą žanrą, savo 
herojų ratą, pakankamai platų stilis
tinių registrų diapazoną, lakonišką, 
taupų, bet skvarbų ir įtaigų žodį. O 
kad 'Kalno saugotojas', t ikrai iš
siskiriantis šiandieninės mūsų prozos 
fone, nepasirodytų vienišas, pridur
siu: užverčiu knygą ir ilgai neieško
damas vietos lentynoje ryžtingai ją 
statau prie tų, kurios reprezentavo 
dvidešimtojo amžiaus antrosios pusės 
(naujam amžiui naujos lentynos dar 
nereikia) novelės aukštumas... Prie 
knygų, kurias reikia turėti po ranka" 
(„Nemunas" 2007.01.24.). 

Laima Apanavičienė 

y* 

Čikagos lituanistinė mokykla 
balandžio 21 d. švęs savo 

15 METŲ SUKAKTĮ 
Ta proga Jaunimo centro didžiojoje salėje 6 vai . v. vyks 

mokyklos pokylis. 
Kviečiame atsiliepti visus buvusius ČLM mokytojus ir mokinius. 

Skambinti tel.: 630-832-6331 (Jūratė Dovilienė); 
708-349-4768 (Laima Apanavioenė) 

Skaitytojai remia „Draugą" 
Džiugu, kai į „Draugo" skai- burg, FL; 

tytojų gretas įsijungia nauji žmo
nės, bet taip pat džiugu, kai anks
tesnieji skaitytojai pratęsia pre
numera tą dar vieniems metams ir 
su te ik ia galimybę lietuviškam 
dienraščiui lankyti jų namus. 

Suprasdami lietuviškos spau
dos leidybos vargus, kiekvienas šių 
skaitytojų, kar tu su prenumera
tos mokesčiu, atsiuntė 

50 doL auką: 

Ona Žukas Norkus, Los Ange
les, CA; 

Irena Valiulis, Ridgecrest, CA; 
Juozas V. Kapačinskas, 

Riverside, IL; 
Edward Seibutis, Homer Glen, 

IL; 
Juozas Kalėda, Seminole, FL; 
Juozas Mikulis, Westchester, EL; 
Vida J . Matulis, Stuart , FL; 

Stasys Mykolaitis, Oak Lawn, 

Aldona Sobieski, Orland Park, 
IL; 

IL; 
Dr. Janina Jakševičius, Oak 

Lawn, IL; 
John Tamulis, Joliet, IL; 
Gytis Vadopalas, Willow 

Springs, IL; 
Adolf Ruibys, Palos Heights, IL; 
Vidmantas A. Raišys, Mercer 

Island, WA; 
Rita B. Kisielius, Oak Brook, IL; 
Vida R. Moris, Yarmouthport, 

MA; 
Irene Serapinas, Oak Lawn, IL; 
Vytautas J . Žemaitis, North 

Riverside, IL; 
Irene Veblaitis, Union, N J; 
John Stankūnas, Cos Cob, CT; 
Arnoldas Chesna, Melrose 

Park, IL; 
Aline Dravininkas, Pompano 

Stasė Staponkus, St. Peters- Beach, FL. 

V i s i e m s š i ems skaitytojams kartu ir kiekvienam atskirai e s a m e 
d ė k i n g i už tokią dosnią paramą „Draugui", ta ip pat už pasiry
ž imą to l iau JĮ kv ies t i s į savo namus ir skaityti. 

Kelionės ieškantiems 
savo istorinių šaknų 

Penki milijonai amerikiečių pro
tėvių yra kilę iš Lietuvos. Ar Jūs esa
te vienas jų? Ar Jums nepatiktų pasė
dėti prie vieno stalo su tais, kurių pa
vardė tokia pati kaip Jūsų? 

Nauja paslauga padės žmonėms 
susitikti su savo giminaičiais Lietu
voje. Patyręs ir išmanantis pagalbi
ninkas, gyvenantis Lietuvos sostinėje 
Vilniuje, Vilius Vaseikis, organizuoja 
keliones ieškantiems savo istorinių 
šaknų. J is sukūrė naują interneto 
svetainę: 

vvrww.LithuaniaVisits.com. 
kurioje gausu Lietuvos nuotraukų. 
Čia taip pat galima rasti daug infor
macijos apie keliones šalyje. 

„Daugelis žmonių nori pamatyti 
tas vietas, kur gimė jų protėviai. Ke
lionės metu pamatytų vaizdų ir liku
sių prisiminimų niekada negalėtume 
išreikšti žodžiais", - teigia Vaseikis. 

Vilius, kurio draugiškumu galė
site įsitikinti patys, padės pasirengti 
Jūsų kelionei. Jūsų padedamas jis at
ras vietovę, iš kurios kilusi Jūsų šei
ma. Tada kreipsis į Jūsų giminaičius. 
Jis puikiai kalba angliškai ir lengvai 
susieja dvi kultūras. 

Pasiruošimas baigiasi, kai Vilius 
susitaria dėl Jūsų apsilankymo su Jū
sų giminaičiais. Paprastai kelionę 
vainikuoja vienas ar du susitikimai 
prie pietų stalo. 

Pamatysite, kad yra daug apie ką 
pakalbėti. Lietuviams vis dar jdomus 
gyvenimas Amerikoje. Taip pat gali
ma daug ką sužinoti apie dabartinį 
gyvenimą ir darbą Lietuvoje. Kai sė
dite kar tu su savo pusseserėmis, pus
broliais, sūnėnais, dukterėčiomis ar 
kitais giminaičiais, galite pradėti pil
dyti savo šeimos istorijos baltuosius 
puslapius. 

Be šių — akis j akį — susitikimų, 
Vilius organizuoja keliones į tikrus 
kaimus, bažnyčias ar kapines, susiju
sias su Jūsų lietuviškomis šaknimis. 

Galite užsisakyti skrydį į Lietuvą 
arba paprašyti Vaseikio padėti tai pa
daryti. Skrydžio kaina — 900-1600 JAV 
dolerių, atsižvelgiant į sezoną ir iš
vykimo iš JAV miestą. 

Paprastai kelionė, ieškantiems 

Vilius Vaseikis 

savo šaknų, t runka vieną ar dvi die^ 
nas ir kainuoja 380-1200 JAV dole
rių, atsižvelgiant į kelionės pobūdį, 
apgyvendinimą ir kitus dalykus. Kai 
papasakosite Viliui, kokia kelionė J u s 
domina, Jums bus pateiktas kainos 
pasiūlymas. Jums spręsti, ar ateityje 
norėtumėte tokios kelionės. 

Jei ilgesnį laiką praleidžiate Lie
tuvoje, šeimos šaknų ieškojimas pui
kiai papildys Jūsų kelionę. Jūs galite 
pats viską suorganizuoti arba papra
šyti Viliaus pagalbos. 

Daugiau informacijos apie kelio
nes ieškantiems savo šaknų ir kitas ga
limybes bei daugybę naudingų pata
rimų galite rasti interneto svetainėje: 

www.LithuaniaVisits.com. 
Poilsinės kelionės į Lietuvą buvo 

draudžiamos 45 Sovietų okupacijos 
metus. Dabar šalis atvira ir laukia at
vykstančiųjų. Tai puiki galimybė pa
vaikščioti tais takais, kuriais vaikš
čiojo Jūsų protėviai. Niekur kitur to 
nepatirsite. 

Jei norite daugiau sužinoti apie 
šį straipsnį, kreipkitės į John Weis-
tart (weistart@law.duke.edu) arba 
žiūrėkite anksčiau nurodytoje inter
neto svetainėje. 

J o h n Weis ta r t 

http://vvrww.LithuaniaVisits.com
http://www.LithuaniaVisits.com
mailto:weistart@law.duke.edu
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A t A 
DR. GENOVAITEI MAČIŪNIENEI 

po sunkios ligos išėjus Amžinybėn, vyrui dr. ALGIRDUI 
MACIŪNUI, vaikams DANUTEI, GRAŽINAI, JŪRATEI 
ir ROBERTUI, jų šeimoms bei artimiesiems, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Dalia ir Algis Augūnai 
Rožė ir Vladas Bariai 
Eglė ir Vytas Dudėnai 

Vandelinas Domanskis 
Elena Damijonaitienė 

Birutė Ciurienė 
Elena Karosienė 

Elena ir Pranas Krilavičiai 
Aldona ir Antanas Lipskiai 

Vanda ir Danguolė Majauskas 
Jūratė ir Kęstutis Miklai 
Roma ir Jonas Mildažiai 

Ona Rušėnienė 
Janina ir Jonas Šalnos 

Katrina ir Marius Sodoniai 
Elizabeth Sakevičienė 

Ona ir Vladas Vaitkai 
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DR. PETRUI ŽEMAIČIUI 

po ilgos ir sunkios ligos mirus, dukroms DAINAI, 
RASAI, RŪTAI ir VILIJAI, jų šeimoms bei kitiems 
artimiesiems, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir 
kartu liūdime. 

Dalia ir Algis Augūnai 
Aldona ir Vytautas Biliūnai 

Liucija Beržinskienė 
Vanda ir Danguolė Majauskas 

Jūratė ir Kęstutis Miklai 
Alcija ir Henrikas Soliai 

Katrina ir Marius Sodoniai 

„Still Proudly Serving LUhuanian Families" 

HILLS 
FUNERALHOME 

(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors) 
10201 S. Roberts Rd. 
Palos Hills, IL 60465 

Other Locations Available 
(708) 598-5880 

Formerly of Roseland" "Family Owned & Operated 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

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

CERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

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

• » 

••• - : • : • : • A t A 
KATAKINĄ 

VIRŠILAITĖ 
PEČKAITIENĖ 

Ramiai užmigo Viešpatyje 2007 m. vasario 3 d. 
Ji buvo kilusi iš senos žemaičių Viršilų šeimos. Gimė 1912 m. 

kovo 15 d. Astrakhan mieste, Rusijoje. Buvo pakrikštyta Šiauliuose, 
užaugo Kaune su trim broliais ir viena sesute, kur jų tėvelis dr. Vir
šila buvo miesto gydytojas. Čia Katarina baigė Šv. Kazimiero gim
naziją (pirmoje laidoje), išklausė teisę Vyt. Didž. universitete. 1937 m. 
ištekėjo už Jono Pečkaičio. Abu buvo Korp! Neo-Lithuania nariai. 
Katarina dirbo Kaune Vyresn. Notaro įstaigoje. 1944 m. pasitraukė 
į Vokietiją. Gyveno Nuerbeck b. Stadthagen DP stovykloje, dirbo 
kaip vertėja ir sekretorė Pabaltiečių Disciplinarinėje kolegijoje. 1949 
m. abu su vyru, draugų Sofijos ir Domo Adomaičių rūpesčiu, atvyko 

v v ' ~ 

i JAy į Gary miestą. Cia ji priklausė Sv. Kazimiero parapijai, giedo
jo parapijos chore, buvo tautinių šokių mokytoja lituanistinėje mo
kykloje. Vėliau persikėlė gyventi į gretimą Merrillville, o po vyro mir
ties į Lemont, IL. Savo paskutinius šešis gyvenimo metus praleidū 
Franciscan Village (vyresniųjų globos namuose), Lemont, IL. 

A. a. Katarina buvo meniškos sielos ir didelę dalį savo lais
valaikio pašventė rankdarbiams siuvinėdama paveikslus, pagalvė
les, staltiesėles, altoriaus uždangalus, megzdama megztukus, ska
ras, vaikiškus drabužėlius. Ji labai mėgo skaityti. Būdama apdova
nota geru regėjimu, savo pomėgius išlaikė iki mirties. 

Po gedulingų pamaldų St. Francis of Assisi koplyčioje kovo 15 d.: 
per Katarinos 95-tą gimtadienį, jos palaikai buvo patalpinti Calvary 
kapinių mauzoliejuje, Portage, IN, šalia jos vyro Jono. Laidotuvės, 
velionės pageidavimu, buvo privačios. 

Jos palaikų tvarkymą nuoširdžiai ir paslaugiai atliko laidotuvių 
direktorius Donald M. Petkus. Už tai jam nuoširdžiai dėkoju ve
lionės vardu. 

Danguolė Griganavičienė 

LŠS išeivijoje garbės nariui, buvusiam Gen. T. Dau
kanto Jūrų šaulių kuopos vadui 
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EDMUNDUI VENGIANSKUI 

mirus, mūsų kuopos vardu reiškiame gilią užuojautą 
žmonai EMILIJAI BRONEI, giminėms, artimiesiems 
ir šauliams. 

Gen. T. Daukanto kuopos valdyba 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1 - 7 0 8 - 4 3 0 - 5 7 0 0 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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• K o v o 18 d., sekmadieni, PLC 
didžiojoje salėje, 14911 127th Street, 
Lemont, po 11 vai. r. šv. Mišių vyks 
JAV LB Lemonto apylinkės narių 
metinis susirinkimas. Aptarsime pra
ėjusių metų apylinkės valdybos veik
lą, išklausysime finansinę ataskaitą, į 
valdybą rinksime naujus narius, nu
matysime gaires ateičiai. PLB pirmi
ninkė Regina Narušienė kalbės dvi
gubos pilietybės klausimu. Visus Le
monto ir apylinkių narius kviečiame 
aktyviai dalyvauti. 

• K o v o 18 d., sekmadieni, 2 vai. 
p.p. Marąuette Park Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos salėje vyks 
Vyčių kuopos C 112 susirinkimas. 
Maloniai kviečiame dalyvauti visus 
narius ir nares. 

•Verbų sekmadieni, balandžio 1 
d., 2 vai. p.p. visus klasikinės muzi
kos gerbėjus maloniai kviečiame į 
sakralinės muzikos koncertą Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misijoje. 
Skambės baroko epochos kompozito
rių J. S. Bacho, G. F. Handel, A. Vi-
valdi, V Lubeck ir kt. kompozitorių 
kūriniai, kuriuos atliks vargonininkė 

Solveiga Palionienė, solistai: Geno
vaitė Bigenytė, Nida Grigalavičiūtė ir 
Linas Sprindys, pritariant instru
mentalistams: Dainorai Petkevičiū
tei, Jenifer Rooney, Martha Cavender 
ir Paul Semanic. Rengia LB Lemonto 
apylinkė. 

•Balandžio 15 d. (Atvelykio me
tu) Jaunimo centre, 5620 S. Clare-
mont Ave., Chicago, vyks rV JAV lie
tuvių Jaunųjų atlikėjų festivalis, ku
rio tikslas — sukviesti jaunuosius at
likėjus, supažindinti mūsų visuome
nę su jais, kartu pasidžiaugti jų talen
tais. Kviečiami dalyvauti skaitovai, 
vokalistai, instrumentalistai, šokėjai 
(pavieniai atlikėjai ir grupės) nuo 4 
metų iki 28 metų amžiaus. Visi 
atlikėjai paruošia 2 kūrinius, kurių 
vienas — lietuvių liaudies ar originali 
lietuvių kompozitorių muzika. Dau
giau informacijos tel. 630-620-9904 
(palikti žinutę); 708-691-9114 (inst
rumentalistams); 708-691-7098 (vo
kalistams). Festivalio rėmėjai: tėvai 
jėzuitai, laikraštis „Bičiulystė", Ame
rikos lietuvių televizija. Festivalio 
rengimo komitetas kviečia ir Jus tap
ti šio festivalio rėmėjais. 

Apmąstymai apie Jėzaus Kristaus 
kančią, mirtį ir prisikėlimą 

Pastoriaus Valdo Aušros, 
kunigo Antano Saui a it io ir 

„Dainavos" ansamblio meno vadovo 
Dariaus Polikaičio 

sukurta muzikinė, meditacinė erdvė 
leis iŠ naujo išgyventi 

Velykinės paslapties 
šventumą 

Girdėsite skaitinius iš Švento Rašto 
ir Teodoro Dubois kantatą 

„Septyni paskutinieji 
Kristaus žodžiai" 

Soiistai: Lijana Kopūstaitė-Pauietti, 
Mike Guswa Ir David Dubois, vargoni
ninkas Ričardas Šokas, kamerinis o r 
kestras ir Lietuvių meno ansamblis 
„Dainava". 

Renginys vyks sekmadieni, kovo 18 d., 3 vai. p.p. 
Trlnity Lutheran bažnyčioje, 6850 W. 159th Si . TinleylPark 

luinas bus skiriamas „Paguodos telefonui.**-. 

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. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www.johngibaitis.com 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės i 

Mutual Fed erai Savings, 
2212 West Cermak Road. 

TeL (773) 847-7747. 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 
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i DRAUGO FONDAS 

4545 WEST 63rd STREET 
CHICAGO, IL 6 0 6 2 9 
TeL: 773-585-9500 

TALKA DRAUGO FONDE 
Draugo fondo pavasarinio vajaus 

laiškų siuntimo talka vyko š. m. kovo 
16 d. Susirinko 20 Draugo fondo tal
kininkų — tie, kurie gerai žino šitą 
darbą, mat dažnai talkininkauja fon
dui. Jie mielai ateina į talką ir dirba 
neprašydami jokio atlygio. Nors fi
ziškai darbas nėra sunkus, bet 
praleisti 10 ar daugiau valandų prie 
stalo — menkas malonumas. Šios 
talkos specialistas ir darbo koordina
torius — Antanas Valavičius. Jis visa

da gerai nusiteikęs, su šypsena, žino 
visus adresų kodus, kur ir j kokius 
pašto maišus sudėti laiškus. 

Pavasariniai laiškai su dovanėle 
iškeliavo pas visus „Draugo" skaity
tojus. Lieka laukti atsiliepimų ir su
grįžtančių vokelių su didesniu ar ma
žesniu čekiu Draugo fondui. 

Tegul „Draugas" būna kiekvieno 
mūsų kasdieninis laikraštis. 

Marija Reinienė 
DF tarybos pirmininkė 

Draugo fondo talkininkai. Sėdi (iš kairės): Marija Remienė, Rūta Jauto-
kienė, Aldona Totoraitienė, Elena Majauskienė ir Pranas Totoraitis. Stovi (iš 
kairės): Aleksas Smilga, Adelė Lietuvninkienė, Antanas Valavičius, Algis Če
pėnas, Vaclovas Jakovickas, Viktoras Jautokas, Kazys Majauskas ir Viktorija 
Valavičienė. 

Jono Kuprio nuotr. 

SKELBIMAI 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas padėti 
našlaičiams, beglobiams ir invali
dams vaikams, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietuvoje. Au
kojo: Vladas Ruzgą $500, anonimas 
(D) $125; tęsiant vaiko metinę pa
ramą Asta Mrozinski $270, Aldona 
Riškus $240, Sharon McNellis $300. 
Labai ačiū. „Saulutė", 414 Free-
hauf St., Lemont, IL 60439, tel. 
(630) 243-7275 arba (630) 243-
6435. TAX ID #36-3003339. 

• Lithuanian Mercy Lift dėko
ja už aukas, skirtas padėti LML įgy
vendinti įvairius medicininius projek
tus sergantiems ligoniams Lietuvoje. 
Aukojo: $200 — B. R. I. Sealey, CA; 
Albert Saplys, MI; Vytas ir Alexand-
rina Saulis, IL. $100 — George Go
gas, FL; kun. Vytas Memenąs, IL; dr. 
Petras ir Daiva Kisielius, IL. $50 — 
Birutė S. Petrulis-Preikštas, FL; Lina 
ir Aras Zlioba, IL; John ir Anelė Gum-
belevičius, WA; T. ir D. Quinn, IL; 
Mary Ramute ir Aloyzas Aidis, MD; 
Mary VVysocki, NJ; Paul ir Aldona 
Riškus, IL. $30 — James ir Ann 
Druetzler, IL. $25 — John ir Diana 
Marcinka, FL; Birutė K. Tumosa, 
CA; Irena Kerelis, IL. $20 — George 
ir Otilija Daugirdas, IL; Anthony ir 
Arlene Kveselis, CT. $15 — Sophie 
Pempe, WA; Giedrė E. Mickus, CA; 
Arnold Grushnys, KS; Eugene ir Re
gina Ziurys, CT; Emma Goss, ME; 
Valeria ir Jonas Pleirys, IL. $10 — 
Alphonse Jarus, CT; William ir Anne 
Kolicius, PA; Roman ir Aldona Zors-
ka, OH; Betty ir Philip Strazdas, MA. 

$5 — Eleanor ir Gerald Gauvin, MD; 
Nicholas Beckertgis, WI; Julijona 
Fraser, CA; B. Voveriene, PA. Lithu
anian Mercy Lift, P O. Box 88, 
Palos Heights, IL 60463. Tel. 708-
636-6140. Tax ID #36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 

• Lithuanian Mercy Lift dėko
ja už aukas, kurias paskyrė moterų 
krūties vėžio ankstyvai diagnostikai 
Lietuvoje. Aukojo: $100 — dr. Daina 
Variakojis, IL. $50 — Asta Paškevi
čius, IL; Frances Rolsing, NJ. Lithu
anian Mercy Lift, R O. Box 88, 
Palos Heights, IL 60463. Tel. 708-
636-6140. Tax ID #36-3810893 

lithuanianmercylift@yahoo.com 

• Lithuanian Mercy Lift dėko
ja už aukas, kurias paskyrė šelpimui 
tuberkulioze (TB) sergantiems ligo
niams Lietuvoje. Aukojo: $25 — A. 
Pauline Krukonis, MA. $15 — Stan
ley ir Dorothy Kasper, SC. Lithua
nian Mercy Lift, E O. Box 88, Pa
los Heights, IL 60463. Tel. 708-
636-6140. Tax ID #36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 

• Illinois senatorius Richard 
J. Durbin, atsiuntė $200 auką, ku
rią paskyrė a.a. Onos Kutkaitės-Dur-
bin fondui — Jurbarko ligoninės 
vaikų skyriui Lietuvoje. Nuoširdžiau
siai dėkojame už auką. Lithuanian 
Mercy Lift, P O. Box 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel. 708-636-
6140. Tax ID #36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL 773-585-9500 
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