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Ambasador iaus žmona: čia 
viskas k i t a i p nei Lietuvoje 

I. Brūzgienė su vaikais Laurynu ir Simona. Nuotr. iš asmeninio albumo. 

Mūsų bendradarbis Algis Za-
parackas kalbasi su naujojo Lietu
vos ambasadoriaus JAV Audriaus 
Brūzgos žmona Imsre Sabaliū-
naite-Brūzgiene, kurį laiką gyve
nusia Didžiojoje Britanijoje, Lietu
voje ir Suomijoje. 

S.m. vasario 22 d. kartu su savo 
vyru ambasadoriumi Audrium Brūz
ga, dukra Simona ir sūnumi Laury
nu atvyko j Washington, DC, kur 
teks gyventi trejus metus, nes tokia 
yra ambasadoriaus pareigų trukmė. 

Kadangi Imsrės Brūzgienės tė
vai, prof. Leonas ir Ona Sabaliūnai, 
gyvena Ann Arbor, Michigan, čia ir 
buvo pasikalbėta. 

— Koks įspūdis, sugrįžus į 
Ameriką po ilgesnio laiko, pra
leisto užsieniuose? 

Nukelta Į 5 psl. 

JAV Senatas m e t ė iššūkį G. W . Bush 
Washington, DC, kovo 30 d. 

(AFP/BNS) — Demokratų kontro
liuojamas Kongresas nepabūgo ženg
ti dar vieno žingsnio link atviros kon
frontacijos su prezidentu respubli
konu George W. Bush, kuri tapo be
veik neišvengiama, kai abeji įstatymų 
leidėjų rūmai patvirtino JAV karių iš
vedimo iš Irako grafiką. 

Pentagonui ispėjus, kad jau po 
kelių savaičių jis veikiausiai nebetu
rės pinigų tęsti karą, Senatas ketvir
tadienį pritarė naujų lėšų skyrimui, 
tačiau susiejo jį su amerikiečių karių 

išvedimo iš Irako grafiku. 
Kongreso aukštieji rūmai įstaty

mo projektą dėl 122 mln. dolerių sky
rimo patvirtino 51 balsu prieš 47. 

Jame numatyta, kad karių išve
dimo procesas privalo būti pradėtas 
per 120 dienų po galutinio šio įstaty
mo projekto priėmimo, bei siūloma 
daugumą kariniuose veiksmuose da
lyvaujančių pajėgų išvesti iki 2008 
metų kovo 31 dienos, tačiau šis ter
minas nėra privalomas 

„Šis įstatymo projektas geriau
siai atitinka mūsų karių interesus", 

— po balsavimo sakė senatorius de
mokratas iš West Virginia Robert 
Byrd. 

..Senatas, priimdamas šį įstaty
mo projektą, siunčia aiškią žinią pre
zidentui, kad būtina nukreipti karą 
Irake nauja kryptimi", — sakė jis. 

Tačiau šis įstatymo projektas, 
priimtas po ne vieną dieną vykusių 
audringų debatų, pakurstė iki šiol di
džiausią susipriešinimą tarp demok
ratų kontroliuojamo Kongreso ir pre
zidento, kuris griežtai pasisako prieš 
tai, kad būtų Nukelta į 7 psl. 

Šiame 
numeryje: 

•Iš ateitininkų gyvenimo. 
•Gavėnios skaitiniai (IV). 
•Yra žodžių, nėra žodžio. 
• Susipažinkite: JAV LB 
Religinių reikalų taryba. 
•Apie telefoninius par
davimus. 
•Jaunimo rekolekcijos 
Dainavoje. 
• Oro balionu virš 
N. Zelandijos. 
•A. Mickus: Tobulėjimas 
— tolygus įdėtam darbui. 
•JAV LB susirinkimas 
Cicero. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.59 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

A. Paleckis atsisako Seimo 
nario mandato 

Vilnius, kovo 30 d. (ELTA) — Į 
Vilniaus miesto savivaldybės tarybą 
išrinktas Seimo narys, Socialdemok
ratų partijos (LSDP) Vilniaus sky
riaus pirmininkas Algirdas Paleckis 
nutarė atsisakyti Seimo nario man
dato ir palikti Seimą. Savo tolesnę 
karjerą jis sieja su darbu sostinės 
Taryboje. 

Apie tokį savo apsisprendimą A. 
Paleckis pranešė penktadienį. 

„Kadangi esu išrinktas į Vil
niaus miesto savivaldybės tarybą, 
vilniečių parama įpareigoja mane pa
teisinti jų lūkesčius ir neatsižvelgti į 
tai būtų keista. Vienintelis dalykas, 
ko aš siekiu, — tai turėti įtaką Vil
niaus mieste siekiant dviejų pagrin
dinių tikslų — išmontuoti 'abonen
tinę' sistemą Vilniuje ir dirbti ne tik 
Gedimino prospekte, o visų Vilniaus 
rajonų daugiabučiuose, dirbti pa
prastų žmonių labui", — sakė A. Pa-

Algirdas Paleckis. 
Gedimino Bartuikos (ELTA) nuotr. 

leckis. 
Seimą paliekantis politikas tvir

tino, kad nesiekia postų ir kad tai de
rybų dalykai. 

„Dėl įvairiausių postų aš esu ga
vęs įvairiausių pasiūlymų, tačiau jų 
nesvarstau ir nenoriu diskutuoti. 
Kalbu apie tai, kad noriu turėti įta
kos Vilniuje, ir tai galiu turėti tik bū
damas Vilniaus tarybos nariu," — 
sakė jis. 
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Lietuvos politiniame gyvenime — kovų 
a tmosfera . Nathaniei Ho nuotr. 

Visa 
prezidentų 
kar iauna 

lurga Tvaskienė 
Alfa.lt 

Pirmalaikiai prezidento rinkimai 
- kartkartėmis sušmėžuojanti politi
kos šešėliuose, bet realesnio kontūro 
iki šiol dar neįgavusi tema. Tiesa, ne
įgavusi iki šios savaitės pradžios, kai 
kaktas viešai surėmė eurokomisarė 
Dalia Grybauskaitė ir premjeras Ge
diminas Kirkilas. 

Oficialiai susikirtimas buvo pa
vadintas diskusija dėl Lietuvos 
ekonomikos perspektyvų. Tačiau 
tarp eilučių daugiau kaltinimų - ir 
tik iš premjero pusės - pylėsi dėl eu-
rokomisarės noro dalyvauti politiko
je. D. Grybauskaitė, beje, pirmą kar
tą viešai, Nukelta \ 6 psl. 
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Iš Ateitininkų gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • el-paštas: draugas@ateitis.org 

n 

Korp! Giedros premija 
Juditai Brencienei — ypatingai pasižymėjusiai 

krikščioniškų idealų tarnyboje 

ai rankos nusvyra nuo darbų, o širdis pavargsta nuo kasdie
ninio noro padėti vargstančiam ar kenčiančiam, sulaukta pa
galba būna kaip vilties spindulys tamsoje, kad Dievas ir geri 

žmonės su tavimi", -
rašo Judita Brencienė 
iš Plungės savo padėkos 
laiške už gautą labda
ros siuntą ,,Saulutei", 
Lietuvos vaikų globos 
būreliui, Lemonte. Pa
sidomėjusi šia moterimi 
ir sužinojusi, kad ji gy
vena ir darbuojasi pagal 
krikščioniškus princi
pus, parašiau rekomen
daciją Korp! Giedros 
pirmininkei Danutei 
Slenienei su pasiūlymu, 
kad Juditai būtų pas
kirta premija. 2006 m. 
Korp! Giedra suteikė 
Juditai Brencienei pa
žymėjimą „Lietuvei mo
teriai, ypatingai pasi
žymėjusiai krikščioniš
kų idealų tarnyboje". 
Tai kasmetinė premija 
skiriama lietuvei mote
riai, gyvenančiai Lietu
voje. 

Judita, gyvenimo 
sąlygų nelepinta, neuž
sidarė savyje. Apie jos 
rūpestį apylinkės vargs

tančiais ne kartą rašė vietinė spauda. Ji pati užaugino tris dukras, iš 
kurių viena yra su negalia. Judita savo širdį ir laiką atidavė vaikams 
su negalia. Jau daugelį metų ji vadovauja „Plungės vaikų invalidų 
globos draugijai". Šios organizacijos dėka vaikai turi progos išeiti iš 
savo namų, susiburti, vieni su kitais pabendrauti. Jie turi progos pa
ruošti ir atlikti įvairias programėles. 

Judita Brencienė yra aštuoniolikta moteris, kuriai paskirtas toks 
žymuo. Premijos sumanytojas ir mecenatas yra a.a. prelatas Juozas 
Prunskis, įsteigęs fondą tam tikslui, iš kurio procentų skiriama piniginė 
premija. Premiją ir žymenį Juditai Brencienei asmeniškai įteikė 
giedrininkė Indrė Tijūnėlienė 2006 m. spalio 12 d. Apie tai rašė Plun-
gės ir Rietavo laikraštis „Žemaitis". 

Raminta Marchertienė 

Judita Brencienė su savo dukra 

Čikagos 
studentų 

ateitininkų 
susirinkimas 

Šeštadienj, balandžio 7 d. 
2:00 - 5:00 vai . p.p. 

Ateitininku namuose, Lemonte 

Kun. Antanas Saulaitis, SJ, kalbės apie 
savo jspūdžius, dirbant su jaunimu 

Lietuvoje (bus labai idomu!) 
Tada padiskutuosime apie 
Čikagos draugovės veiklą. 

Jeigu žadate dalyvauti, prašom parašyti: 
cyvasrb@lakeforest.edu 

Iki pasimatymo! 
Čikagos Studentų Ateitininkų 

Draugovės Valdyba 

Registruokitės j 
Jaunųjų ateitininkų 

stovykla! 
Pasižiūrėję i Ateitininkų tinkla-
vietę www.ateitis.org rasite 
registravimo anketas ir bendra 
informaciją apie stovyklą 

Iki balandžio 8 d. pirmenybė 
registruotis bus teikiama JAS 
nariams. Po to, priimsime visus 
norinčius stovyklauti pagal 
užsiregistravimo eilę. 

Turite klausimų? 
Rašykite Laimai Aleksienei 
laleksa@ameritech.net 

JAS stovykla 
liepos 4-15 d. 

Dainavoje 

Ateitininku šalpos fondo metinio 
susirinkimo dialogai 

arba 
Korespondencija pagal protokolą 

Ateitininkų šalpos fondo (ASF) 
metinis narių suvažiavimas 
įvyko 2006 m. lapkričio 18 d. 

Ateitininkų namuose, Lemonte. Sv. 
Mišių auką už mirusius fondo narius 
atnašavo kun. Antanas Saulaitis, SJ. 
Suvažiavimas atidarytas ASF tarybos 
pirmininkės Marytės Meškauskaitės. 
Suvažiavimui pirmininkavo Petras 
Vytenis Kisielius, protokolą rašė 
Laima Šalčiuvienė. Šiuo išsamiu 
protokolu kaip tik pasinaudota šį 
straipsnelį rašant. 

Sigutės Mikrutienės perskaitytas 
2005 m. suvažiavimo protokolas vien
balsiai suvažiavimo dalyvių priimtas. 

Pirmininkės p raneš imas : 

Kas at l ik ta? 

Marytė Meškauskaitė perskaitė 
tarybos pranešimą: Sis suvažiavimas 
šeštasis ASF narių suvažiavimas. 
Veikia tarybos finansų komisija. 
Kalifornijos ateitininkų paramos 
prašymas stovyklavietės užstatui 
buvo patenkintas. Planuojama 
išleisti ASF informacinį lankstinuką, 
kurį sutiko padėti ruošti Vida 
Kuprytė. Išvardinti visi projektai 
kuriuos per 2006 m. AŠF rėmė. 2006 
m. gegužės mėnesio „Draugo" atei
tininkų skyriuje pateiktas asmenų, 
aukojusių ASF per 2005 metus, są
rašas. Su finansų komitetu sutarta 
kur pinigus investuoti. Paremta 
„Ateities" žurnalo leidyba dviem tūk
stančiais dolerių. Išpildytas Teresės 
Prunskytės Kazlauskienės prašymas 
paremti Dainavos stovyklavietę su 
penkių tūkstančių dolerių auka iš jos 
mamytės a. a. Albinos Prunskienės 
fondelio prie AŠF. Ateitininkų na
mams Lemonte skirta tūkstančio 
dolerių auka. Juozas Polikaitis ruošė 
AŠF metinį narių suvažiavimą. Pra
nutė Domanskienė organizavo AŠF 
metinę vakarienę. Baigdama savo 
pranešimą AŠF tarybos pirmininkė 
fondo vardu dėkojo dr. Kazimierui 
Rimkui už jo šiame suvažiavime 

Norite vadovauti 
MAS stovykloje? 

Moksleivių ateitininkų 
sąjungos Centro valdyba 
priima prašymus nor indŲ 

vadovauti ar šiaip dirbti MAS 
vasaros stovykloje. 

Prašymai bus pr i imami iki 
balandžio 1 d. Rašykite MAS 
CV pirmininkei Dainei Q u i n n 

ei. paštu DLNQ@aol.net 

Moksleivių ate i t in inkų 
stovykla • liepos 1 5 - 2 8 d . 

Dainavoje 

įteiktą trisdešimties tūkstančių do
lerių auką. Ji taip pat paminėjo ir 
kitas suvažiavimo proga įteiktas 
aukas. Tikrai smagu, kad ASF turi 
nuoširdžių rėmėjų. Pirmininkė pa
dėkojo tarybos ir valdybos nariams 
už jų darbą praėjusioje kadencijoje. Ji 
padėkojo visiems susirinkusiems ir 
kvietė skatinti kitus skirti aukas 
ASF. Fondo siekis yra surinkti mili
joną dolerių, kuris uždirbtų lėšas 
ateitininkų veiklai remti. Pirmininkė 
pateikė pasiūlymą: kai amžius nelei
džia lakstyti paskui jaunučius, yra 
proga remti ateitininkų veiklą pini
gais. Verta pagalvoti ką kiekvienam 
davusi ateitininkija ir pagal tai skirti 
ASF aukų bei įrašyti fondą į savo 
palikimą — visiems susirinkusiems 
ateitininkams reikėtų pagalvoti, kad 
remti fondą yra visų ateitininkų pa
reiga. 

Apie suvažiavime vykusias diskusijas 
žr. 10 psi. 

Dažnai pasižiūrėkite 

- < , ^ ' V r x . . . . 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN VVORLD WIDE DAILY 
Published ciaiiy except Sundays and Mondays, 
legal Holidays, the Tuesdays foilovving Monday 
observance of lega! Holidays as vvell as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuaman Catholic 
Press Society, 4545 W. 63rd Street. Chicago, IL 
60629-5589. 
Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and 
additional mailing offices. 
Subscription Rates: $120.00. 
Foreign countries J I 35. 
Postmaster: Send address changes to 

Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589. 

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už 
prenumerata nesiunčiame. Prie pavardės ir 
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada 
prenumerata galioja. 
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto. 

JAV 
MetamsSI 20.00 • 1/2 metų $65.00 

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

Metams$135.00 • 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 kitur (USD) 
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00 

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant į Lietuva: 

Oro paštu 
• Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 

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

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

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakcija@draugas.org 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
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GAVĖNIOS SKAITINIAI 
KRIKŠTAS - PALAIDOJ I MAS 

SU KRISTUMI 
IV dalis — IV amžiaus Bažnyčios tėvai 

IV amžiaus tėvų raštuose pagaliau aiškiai išplėtojama pauliškoji 
krikšto teologija. Sv. Kirilas Jeruzalietis (t 386 m.), būdamas Jeruzalės 
vyskupu, skelbė savo katechetinius pamokslus paties Kristaus kapo artu
moje. Topografinės sąlygos labiau negu bet kur kitur buvo palankios 
pauliškosios krypties velykiniam krikšto dvasingumui iškelti. Kirilas 
Jeruzalietis po liturginio skaitinio Rom 6, 3-14 savo antrojoje mista-
goginėje katechezėje aiškina krikštijamiesiems krikšto apeigas remdama
sis Pauliaus mokymu: „Po patepimo esate nuvedami už rankos į dieviško
jo krikšto šventąjį baseiną, esantį prieš jus, kaip Kristus nuo kryžiaus - į 
kapą". 

Čia aiškiai parodomas neofi
to tapatinimasis su Kristumi. 
Toliau Kirilas aiškina trigubą 
tikėjimo išpažinimą, lydimą tri
gubo pasinėrimo. Pasak jo, tai 
simboliškai reiškia tris dienas 
trukusį Jėzaus palaidojimą ka
pe: „Tuo pačiu momentu mirš
tate (panyrate) ir gimstate (iš
nyrate): šis išganingas vanduo 
tampa jums kapu ir motina" 
(Catecheses mystagogicae, 2, 4). 
Šiose IV amžiaus vidurio kate-
chezėse į krikštą žvelgiama kaip 
į Kristaus kančios provaizdį - jo 
dalyviams suteikiama išganymo 
tikrovė. „Kristus iš tikrųjų buvo 
nukryžiuotas, palaidotas ir prisi
kėlė; o jūs per krikštą, kaip 
įvaizdį, buvote pripažinti verti 
būti drauge su juo nukryžiuoti, 
palaidoti ir prikelti iš numiru
siųjų" (plg. ten pat, 3, 2). Kirilas 

Jeruzalietis išreiškia pauliškąjį dvasingumą labai realistiškai: „Sis iš
ganingas vanduo buvo jūsų kapas". Prisiminus pradžioje minėtą sarkofa
go formos krikštyklą Doura Europos III amžiaus pradžios bažnyčioje, ga
lima manyti, kad Jeruzalės vyskupas kalba pasitelkdamas jau tradicine 
tapusią simboliką. 

Tuo pačiu laikotarpiu šios temos imasi ir didieji Kapadokijos tėvai: 
Bazilijus, Grigalius Nazianzietis ir Grigalius Nysietis. Čia apsiribosime 
tik šv. Bazilijaus raštų iliustracijomis. Jis savo pamoksle apie krikštą vaiz
duoja Krikšto sakramentą kaip perėjimą iš mirties į gyvenimą ir kviečia 
savo klausytojus susitapatinti su Kristaus slėpiniu, apimant taip pat jo 
palaidojimą, reiškiantį tikrą jo mirtį: „Būkime palaidoti kartu su 
Kristumi, kuris mirė už mus". 

Sis sakramentinis realizmas būdingas Bazilijaus dvasingumui, 
pagrįstam mistiniu susitapatinimu su Kristumi. Cezarėjos vyskupas tai 
plačiau išdėsto savo traktate De Spir. Sancto (XV), parodydamas, jog 
išganymas ateina „sekant Kristumi" iki mirties (cituojama Rom 6, 3-5 ir 
Kol 2, 11-12). Dievo planas yra atvesti žmogų į dieviškąją artimybę: 
„Tokia yra Kristaus buvimo kūne, Evangelijos veiksmų, kentėjimų, kry
žiaus, palaidojimo ir prisikėlimo prasmė" (35). Pažymėtina, jog Bazilijus 
vartoja žodį „taphe" (kapas, palaidojimas), aiškiai nusakydamas mirties 
vietą ir tai pabrėždamas savo mokymuose tikintiesiems. „Kaip būti pa
našiems į jį mirtyje? - Būnant palaidotiems drauge su juo (suntaphen-
tes)". Vyskupas pateikia atsakymą, kaip pradėti naują gyvenimą, „gimti 
iš aukštybių": reikia mirti, nužengti į požemių karaliją, pragarus. O kaip 
nužengti į pragarus? - „Sekant Kristaus palaidojimu per krikštą. Nes 
pakrikštytųjų kūnai tampa tarsi palaidoti vandenyje". 

Taigi Bazilijus taip pat tikroviškai kaip ir Kirilas pasitelkia mari
nančią vandens simboliką. Pasinėrimas į krikšto vandenį yra tarsi mirtis 
paskęstant. Mokymo tikslais pasitelkdamas antitezę, Bazilijus neužsime
na apie pozityvią, gyvybę teikiančią vandens simboliką. Krikštas yra mir
ties pasauliui ir prisikėlimo iš numirusiųjų įvaizdis. Bazilijui gyvenimas 
Kristuje ir prisikėlimas su Juo yra Dvasios darbas. „Viešpats, mūsų gyve
nimo skirstytojas, įkūrė mumyse krikšto sandorą kaip mirties ir gyvybės 
pavyzdį: vanduo yra mirties įvaizdis, o gyvybės pradmenis suteikia Dva
sia." „Viena vertus, vanduo vaizduoja mirtį, priimdamas kūną tarsi į kapą 
(taphe); kita vertus, Dvasia įkvepia gaivinančią galią, atnaujindama sielą 
iš mirties būklės nuodėmėje į pradinę gyvybę" (ten pat, 20). Si simbolika 
vaizdžiai atsiskleidžia panardinimo apeigų praktikoje. Bazilijus nurodo, 
jog dera panardinti tris kartus. Akivaizdu, jog jis kapo simboliką taiko 
pačiam vandeniui, o ne baseinui, turiniui, o ne indui. Sv. Grigalius Ny
sietis sakė: „Esame palaidoti vandenyje kaip Išganytojas žemėje; trissyk 
tai pakartojant išreiškiama prisikėlimo šlovė". 

Pagal Gerard-Henry Baudry, „Bažnyčios žinios", 2002 m. balandžio 1 1 , nr. 7 
Spaudai dalimis parengė N. Šmerauskas 

Yra žodžių, 
nėra 

zodzio... 

DANUTE BINDOKIENE 

Sakoma, kad lietuvių kalba 
yra viena žodingiausių mū
sų planetoje. Labai žodinga. 

Bet ką daryti, jeigu toje žodingoje 
lietuvių kalboje negali rasti tin
kamiausio žodžio, kuris padėtų 
atsisveikinti su penkiolika metų, 
praleistų „Draugo" redakcijoje, 
su tūkstančiais skaitytojų, kurie 
ne tik skaitė, bet visuomet dos
niai rėmė „Draugą"; su šimtais 
bendradarbių, kurie (dažniausiai 
be jokio honoraro) puošė šio vie
nintelio užsienyje leidžiamo lietu
viško dienraščio puslapius savo 
straipsniais, rašiniais, žinutėmis, 
nuotraukomis? 

Kaip padėkoti už nuolatinę 
paramą, patar imus, gerus žo
džius, net ir pabarimus, iš kurių 
per tą nuostabų laikotarpį, pra
leistą „Draugo" vyr. redaktorės 
pareigose, tiek išmokta, sužinota, 
patirta? Kiekviena nauja pažin
tis, kiekvienas laiškas, telefono 
skambutis, apsilankymas redak
cijoje ar susitikimas su skaityto
jais už jos ribų buvo neįkainoja
mas tur tas , kuris atminties skry
nioje liks visam gyvenimui. 

Deja, ateina laikas susitikti, 
ateina laikas ir išsiskirti. Taigi, 
būtent šiandien ir yra tas laikas, 
kuomet reikia pasakyti ir sudiev, 
ir ačiū. Bet kaip atrasti pačius 
tinkamiausius žodžius? 

Per penkiolika metų susikau
pė gerokai daugiau kaip trys tūk
stančiai vedamųjų (tik dabar iš 
tikrųjų supratau, kad jie visgi bu
vo skaitomi, į juos kreipiamas 
dėmesys) ir, rodos, žodžių niekuo
met nepritrūko. O kur dar visi 
kiti straipsniai tiek šeštadieni
niam priedui, t iek Žalianykš-
čio slapyvardžiu paruošiamoms 
„Daržų ir darželių" skiltims, tiek 
Julijos K. rūpestingai vedamam 
„Mūsų virtuvė" puslapiui?.. 

Per penkiolika metų ir ran
kos, ir galva, ir širdis buvo ku
pina „Draugo", o dabar staiga 
teks nuo viso to nusigręžti ir dai
rytis kitokių užsiėmimų (be jų 
tikrai neapsieisiu). Žinoma, kurį 
laiką galbūt ir „nieko neveiksiu", 
nes per daugelį metų yra susi
kaupę 12 savaičių neišnaudotų 
atostogų. Vis nebuvo laiko... 

Noriu visų pirma padėkoti 
„Draugo" redakcijos darbuoto
jams: redaktorei Laimai Apanavi-
čienei, kuri, nors palyginti nese

niai į šį kolektyvą įsijungusi, grei
tai perprato „Draugo" kelius ir 
t ake l ius , savo s t ra ipsn ia is (ir 
„Draugo" lietuviukais) pratur t in
dama dienraštį; redaktoriui Vla
dui Krivickui, kuris per keletą 
metų tvir tai „įaugo" į savo parei
gas, rašo ta ikl ius anal i t in ius 
s t r a ipsn ius , puikiai tvarko 
„Draugo" t inklalapį — su juo 
dirbti yra t ikras džiaugsmas. Kiti 
redakcijos darbuotojai yra: talen
tingoji maketuotoja I n a Stan
kevičienė (tai jos nuopelnas, kad 
dienrašt is taip patraukliai atro
do); Dalia Sokienė — korektorė, 
rinkėja, sugebanti talkinti visur, 
kur t ik jos gabių rankų reikia; 
i lgametė rinkėja Ona Gintautienė 
ir porą dienų per savaitę redakci
joje padedant i Aurelija Tamošiū
naitė. Tai ši nedidelė grupelė kas
dien (iki 12 vai.) paruošia dien
raštį! J iems esu didžiai dėkinga 
už nuolat inę paramą, draugiš
kumą ir profesionalumą. Ačiū 
taip pa t Jonui Kupriui, kuris pa
dėdavo maketuot i šeštadieninį 
priedą, nuolat susilaukiantį daug 
gerų žodžių ne tik iš mūsų skaity
tojų š iame žemyne, bet ir iš Lietu
vos. 

Atskirai noriu padėkoti kun. 
Viktorui Rimšeliui, MIC, kuris 
metrikoje įrašytas „Draugo" mo
dera to r iumi , o visų skaitytojų 
širdyse — kaip puikus religinė
mis temomis s t ra ipsnių auto
rius. 

Ačiū visiems bendradarbiams 
— kurių „Draugas" tu r i bent ke
liuose žemynuose. Kiek vardų, 
pavardž ių — kiek temų, kiek 
minčių! Argi įmanoma suskai
čiuoti ir —juo labiau — tuos ben
dradarbius išvardinti? Mūsų skai
tytojai juos pažįsta ir vertina. 
Džiaugiausi kiekvienu nauju ben
dradarbiu, parašančiu straipsnį, 
atsiunčiančiu rašinį, žinutę, nuo
trauką. Liūdėjau dėl kiekvieno, 
išėjusio amžinybėn, nes tai buvo 
ne t ik asmeniška netektis, ne tik 
„Draugui", bet ir visai lietuviškai 
visuomenei... 

Iš lietuviškos veiklos nesiruo
šiu išnykti (nepaisant kai kurių 
asmenų pastangų mane „pašluoti 
po kilimu"), žinau, kad dar galiu 
tai veiklai pasi tarnaut i sukaupta 
pat ir t imi ir kai kuriais sugebėji
mais. Tad nesakau sudiev, tik — 
iki pasimatymo! 
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 

JAV LB RELIGINIŲ REIKALŲ 
TARYBA 

Religinio šviet imo ne įmanoma 
atskirti nuo kul tūr inio tautos pama
to, nes nuo to, kokį žmogų ugdysime, 
priklausys m ū s ų šalies Lietuvių 
Bendruomenės ateitis. Religinių rei
kalų taryba a te ina į pagalbą mūsų 
šeštadieninėms l i tuanis t inėms mo
kykloms, tėvams ir jaunimo organi
zacijoms, rūpindamasi religinio auk
lėjimo priemonėmis. 

Kiekvienas LB Krašto valdybos 
narys atlieka nemažą darbą, jų įnašą 
galima pajusti bendruomenin iame 
gyvenime. JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdyboje yra 18-ka 
pareigybių, viena iš jų yra Religinių 
reikalų taryba. LB Religinių reikalų 
tarybos ratą j au daugelį metų suka 
ses. Margarita Bareikaitė, Nekaltai 
Pradėtosios Svč. Mergelės Marijos 
seserų kongregacijos narė. Ses. Mar
garita Bareikaitė yra baigusi peda
gogikos, socialinius ir religijos edu
kacijos mokslus JAV ir Kanadoje. J i 
dirbo Kanadoje kaip pedagogė, va
dovavo vienuolyno kongregacijos sky
riui, ateitininkų stovykloms JAV ir 
Lietuvoje. 1972-1980 m. buvo vie
nuolijos provincijole, rūpinosi naujo 
centrinio vienuolyno pastato Putna-
me statyba. Toronte pastatė vaikų 
darželį. Nuo 1988-1996 m. gyveno 
Lemonte ir dirbo PLC socialinėje sri
tyje, taip pat i r Maironio lituanis
tinėje mokykloje. Ilgus metus yra S. 

ną skaitome laikraščiuose apie vis 
augantį amerikiečių nepasitenkini
mą, nusivylimą ir net protestą prieš 
prezidento Bush vedamą karą Irake. 
Kongresas, ne vien demokratai, bet ir 
kai kurie respubl ikonai neseniai 
(03.25) nubalsavo, kad Amerikos ka
riuomenė turi būt i iš Irako išvesta iki 
kitų metų rudens. Senatas dėl to dar 
nepasisakė, bet , jei ir sut ik tų su 
Atstovų rūmų nutar imu, prezidentas 
tokį įstatymo projektą žada vetuoti, 
kategoriškai argumentuodamas, jog, 
nors Amerikos konstitucija numato 
kompromisinę „checks and balances" 
valdymo sistemą, karui turi vado
vauti ne 425 Kongreso atstovai, bet 
vienas vadas — prezidentas. 

Ar tokia Kongreso kova prieš val
stybės prezidentą ir tuo pačiu vyriau
sią ginkluotų pajėgų vadą yra Ame
rikos istorijoje kaip nors eiliniam 
piliečiui suprantama ar pateisinama? 
Pažiūrėkime į Amerikos karų istori
jos konfliktus ir pamatysime, kad 
tokia kova vyko per visus Amerikos, 
kaip valstybės, gyvavimo šimtme
čius. 

Prisiminkime kad ir Korėjos ka
rą, kai prezidentas Harry S. Truman, 
nelaukdamas Kongreso pr i tar imo, 
1950 metų birželį pasiuntė į Korėją 

Ses. Margarita Bareikaitė 

Amerikos ateitininkų tarybos narė. 
Užkalbinome jos pirmininkę ses. 

Margaritą Bareikaitę. 
- Kokie yra pagrindiniai Re

l ig in ių reikalų tarybos uždavi
nia i ir kas ją sudaro? 

- Kun. Stasys Yla, kalbėdamas 
JAV LB suvažiavime, pabrėžė, „kad 
bendruomenių kilmė pagal krikščio
niškąjį mokslą yra iš Dievo. Bažnyčia 
remia jų natūraliausius uždavinius, 
bet kar tu padeda joms siekti ant-
prigimtinių tikslų". 

amerikiečių dalinius priešintis tik ką 
prasidėjusiai S. Korėjos komunistų 
agresijai. Po kurio laiko, kai Truman 
atstatydino gen. Douglas MacArthur, 
pasigirdo balsai, kad reikėtų atstaty
dinti ir prezidentą, jo populiarumas 
krito net iki 22 proc., t.y. žemiau negu 
prezidento Nixon ar dabartinio prezi
dento George W. Bush. O po tiek me
tų šiandien abu prezidentai, Truman 
ir Bush, yra vertinami daug geriau. 
Ar negali taip atsitikti ir su George W. 
Bush? 

Šiandien yra populiaru kaltinti 
prezidentą Bush, kad jis neturi gero 
plano sėkmingai užbaigti karą Irake, 
užmirštant, kad per visą Amerikos 
istoriją driekiasi ilga virtinė karinių 
klaidų, nepaisant kurių, Amerika vis 
dėlto baigdavo karą pergale. Pavyz
džiui, mūsų vadai nenumatė, ar ne
norėjo numatyti, Pearl Harbor puo
limo, tad be reikalo puolė nereikš
mingą ir nežymią Tarawa salą bei 
paaukojo daugiau negu 1,000 karių. 
Jie nebuvo tinkamai pasiruošę sutik
ti ir staigaus vokiečių puolimo Ardo-
nų miške 1944 metų gruodį. 

Jau Amerikos nepriklausomybės 
pradžioje, 1812 metų birželį, prezi
dentas Andrew Jackson visiškai be 
reikalo pradėjo karą, norėdamas 
užkariauti Kanadą, kas jam, žinoma, 
nepavyko. O kiek buvo padaryta 
klaidų kad ir iki tol negirdėtai kru
viname Amerikos pilietiniame kare 
1861—1865 metais, kare, kuriame 
žuvo 364,000 amerikiečių karių. Klai
dos tęsėsi ir toliau. Karas prieš 

LB Religinių reikalų tarybos 
uždavinys buvo ir yra padėti šešta
dieninėms lietuvių mokykloms, jau
nimo organizacijoms bei jų stovyk
loms, pabrėžti religinių vertybių 
svarbą jaunimo auklėjime, palaikyti 
ryšį ta rp diegiamo tautiškumo ir re
ligijos; tai padeda išlaikyti lietuvišką 
tapatybę kiekvienoje priaugančioje 
kartoje. Tomis temomis rašome 
straipsnius lietuvių leidžiamoje spau
doje bei vedame pašnekesius radijo 
laidose. 

Religinių reikalų tarybą sudaro: 
pirmininkė ses. Margarita Bareikaitė 
ir nariai: vysk. Valdas Aušra (paskir
tas lietuvių liuteronų-evangelikų 
išeivijoje reikalams), dr. Aldona Lin-
gertaitienė, kun. Jaunius Kelpšas, 
kun. Ričardas Repšys, ses. Laimutė 
Kabišaitytė ir Nerijus Smerauskas. 

- Religinių reikalų taryboje 
nesa te naujokė. Kiek metų šiai 
tarybai pirmininkaujate? Kokie 
svarbesni darbai buvo atlikti? 

- Religiniame švietime dirbu 
daug metų, nuo to laiko, kai pradėjau 
dirbti jaunimo stovyklose ir mokyk
lose. Dr. Regina Narušienė, būdama 
tuo metu JAV LB pirmininke, ofi
cialiai įsteigė Religinių reikalų tarybą 
ir manęs paprašė jai vadovauti. Pra
džioje priklausiau tik Švietimo tary
bai. J au 9-ri metai kaip pirmininkau
ju Religinių reikalų tarybai. Kelis 
sykius per metus rašome aplinkraš
čius visoms mokykloms. Juose apra
šome tuo metu svarbiausias liturgi
nes šventes, pažymime vertybių svar
bą mūsų gyvenime. Tiek jaunam, tiek 
ir vyresniam žmogui yra svarbu su
vokti save ir savo gyvenimą. Ragi
name jaunas šeimas kartu su vaikais 
lankyti lietuviškas parapijas, o kur jų 
nėra, mes stengiamės parūpinti lietu
vį kunigą, kad bent prieš didžiąsias 
šventes jis aplankytų tas vietoves ir 
jas dvasiškai aptarnautų. Mes nuvy
kome į Atlantą, GA, kur niekad nebu
vo lietuvių parapijos, pasikalbėjome 

Į Meksiką (1846—1848), karas prieš 
j Ispaniją (1868). 
i XX amžiuje vyko daug gyvybių 

nusinešę abu pasauliniai karai. Ame-
• rika nesuprato komunizmo pavojaus 
5 ir 1949 m. pasitraukė iš Kinijos. Tuoj 
i po to įsivėlė į Korėjos konfliktą, kurį 
- kai kas norėjo vadinti tik „policijos 
• akcija". Prezidentas Dwight Eisen-
i hower atsisakė padėti prancūzams 

gintis Indokinijoje ir netrukus Ame-
! rika pati įklimpo į net aštuonerius 

metus trukusį Vietnamo karą. Nepa-
i mirškime ir neryžtingo amerikiečių 
) prezidento John Kennedy bandymo 
, „išvaduoti" Kubą nuo komunisto 
5 Castro valdžios. 
\ Nesėkmingiausi 1968 metai Viet-
5 name Amerikai kainavo 16,000 gyvy-
- bių. Jei žmonių nuostoliai būtų tęsęsi 
- ir toliau, tai per tris mėnesius ten 
- būtų žuvę maždaug tiek amerikiečių, 
- kiek jų žuvo Irake per visus praėju-
i sius ketverius metus. Sujudo tuomet 

Amerika protestuoti. Tereikia tik 
- prisiminti 1968 metų demokratų po-
- litinę konvenciją Čikagoje. Tokio 

triukšmo dėl karo Irake dar nėra, bet 
s gali būti. Tada buvo nušautas Robert 
- F. Kennedy ir Martin L. King. Pre-
; zidentai Lyndon B. Johnson ir Ri-
s chard Nixon paliko Baltuosius rūmus 
, negarbėje. Ar kas nors panašaus gali 
i atsitikti ir prezidentui Bush? 

Artimuosiuose Rytuose nevykusi 
5 Amerikos politika prarado iki tol 
e mums draugišką Iraną. Kai įsidrąsi-
- nęs Irako vadovas Saddam Hussein 
š 1991 m. užpuolė savo kaimynę Ku-

su vietos vyskupu (nelietuviu). J is 
paskyrė lietuviams parapiją, į kurią 
kasmet per didžiąsias šventes nu
vyksta lietuvis kunigas, atnašauja pa
maldas ir teikia sakramentus. Ten 
aplankiau lietuvišką mokyklėlę. Dėl 
Long Island, NY irgi kreipėmės į 
vietos vyskupą ir jis sutiko, kad iš NY 
atvyktų kas mėnesį kun. V Volertas 
ir ten svetimtaučių bažnyčioje lietu
vių kalba atnašautų lietuviams pa
maldas. Ten vaikučiai šiemet priėmė 
Pirmąją Komuniją. Po to buvo įsteig
ta ir lietuviška mokyklėlė. Skatina
me, kad visose mokyklose maldos bū
tų kalbamos lietuviškai, kad vaikai, 
atėję į lietuvišką parapiją, jaustųsi 
gerai. 

- Kokius le idinius esate išlei
dę ir kur juos gal ima gauti? 

- Išleidome „Laukiam Kalėdų", 
„Laukiam Velykų", „Jėzus mūsų 
tarpe", „Dievo ir Lietuvos didvyriai", 
„Kad vėl būtų gera", „Mūsų šven
tės". Šiuos ir kitus religinius leidi
nius galima rasti tinklalapyje: 

www.javlborg/religious_lt.php 
Punsko lietuviai prašo mūsų le-

dinėlių, nes jų kalba yra paprasta, 
suprantama. Lietuvoje irgi kai kurios 
mokyklos prašė jų atsiųsti; nusiun-
tėm Vilniaus krašto kaimo mokyk
loms. Tuos leidinius galima gauti 
Putname, rašant ses. M. Bareikaitei 
adresu: 600 Liberty Hwy., Putnam, 
CT 06260, arba ses. Laimutei 
Kabišauskaitei adresu: 1132 Gillian 
St., Lemont, IL 60439. 

- Kokius uždavin ius e sa te 
užsibrėžę 2007 metams? 

- Norime išleisti lankstinukus: 
„Kodėl turėtumėm eiti į lietuviškas 
Šv. Mišias", „Apie Sakramentus" ir 
apie „Krikšto reikšmę mūsų gyveni
me". Visų šių leidinių spausdinimas 
kainuos, o finansų neturime. Esame 
dėkingi Lietuvių fondui už visų mūsų 
leidinių finansavimą. 

JAV LB info. 

wait valstybėlę, dabartinio preziden
to tėvas George H. Bush ją apgynė, 
bet karą sustabdė, palikdamas Hus
sein ir toliau valdyti Iraką, kuriam 
sutvarkyti vėliau prireikė jo sūnaus, 
dabartinio prezidento Bush, kuris 
irgi nežino, kaip Iraką atvesti į taikią 
demokratiją. Amerikos visuomenės 
nuomonė dabar yra labai suskilusi, 
svarstant, kaip sėkmingai užbaigti 
prezidento Bush pradėtą akciją Irake. 
Neseniai suėjo ketveri metai, kai 
prasidėjo karas, o jo galo dar nema
tyti. Taip ilgai Amerikai netruko nei 
Pirmas, nei Antras pasauliniai karai, 
nei Korėjos karas. 

Žuvusieji Irake amerikiečiai skai
čiuojami ir spaudoje minimi vos ne 
kasdieną, o jų skaičius dabar jau 
siekia gerokai per tris tūkstančius. 
Tai be galo liūdnas skaičius: tos jau
nų karių aukos gali likti bergždžios. 
Nors statistika rodo, kad iki šiol 
Irako kare kas dieną vidutiniškai žūs
ta „tik" du kariai, kiekviena gyvybė 
yra brangi. Vis dėlto, nors ir neno
romis, prisimename, jog vien Čikago
je apie tiek pat žmonių kasdien žūva 
nuo vagies, plėšiko ar žmogžudžio 
rankos. 

Grįžkime prie karuose žuvusių 
aukų. Kaip minėjau, Irake viduti
niškai žūsta po du amerikiečius ka
rius. Palyginti „lengvai" laimėtame 
pirmame Irako kare 1991 m. žūdavo 
vidutiniškai keturi kariai per dieną, 
Vietname — 19, Korėjos kare — 32, 
per Pirmąjį pasaulinį karą — 200, per 
antrąjį — 300! Nukelta į 13 psl. 

AR TRAUKTIS IS IRAKO? 

http://www.javlborg/religious_lt.php
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IMSRE BRŪZGIENĖ 
Atkelta iš 1 psi. 

— Jausmas, aišku, nuostabus. 
Mus džiugino tas pasiūlymas atvykti 
į Washington. Daug kas mano, kad 
tai grįžimas į namus. Galiu atvirai 
pasakyti, kad gyventi Amerikos sos
tinėje, tai nepažįstamas gyvenimas 
šeimai, bet vis tiek džiaugiamės. 
Atliksime visas užduotis ir tikiuosi, 
kad šeima netrukus apsipras. Dabar 
mūsų šeimos rūpestis — susirasti 
gyvenvietę. 

— Koks J ū s ų į spūdis i š pir
mojo susi t ikimo s u JAV prezi
dentu George W. Bush? 

— Iš tikrųjų galvojau, kad rankos 
labai drebės, kol pasieksime Baltuo
sius rūmus. Bet Baltųjų rūmų pa
reigūnai yra labai malonūs žmonės. 
Visi pasakojo, kad prezidentas yra 
„paprastas žmogus", labai mėgsta 
paprastai bendrauti, nebus jokių kal
bų apie politiką. Jis padeda žmonėm 
gerai jaustis. 

Tą dieną, t.y. vasario 27-ąją, savo 
kredencialinius raštus JAV preziden
tui įteikė 12 ambasadorių. Mes bu
vome paskutiniai. Tikėjomės, kad 
prezidentas bus pavargęs, bet, mums 
įžengus į „Ovai Office", jis iš karto 
paspaudė Audriui ranką ir laukė, 
kada vyras mane pristatys. Buvo net 
tokia baimė, kad Audrius pamirš 
mano vardą... Protokolo darbuotojai 
pasakojo, jog taip yra buvę, nes vie
nas ambasadorius taip susijaudino, 
kad pamiršo savo žmonos vardą ir ji 
pati turėjo prisistatyti prezidentui. 

Audrius prezidentui įteikė ofi
cialius skyrimo dokumentus ir po to 
vyko lengvo pobūdžio pasikalbėjimas, 

kar tu su iškilminga dokumentų 
įteikimo ceremonija. 

— Ankstesniame mano pasi* 
kalbėjime su amb. A. Brūzga, j is 
užs iminė, kad prez. Bush per
davė l inkėjimus J ū s ų tėve l iu i 
prof. Leonui Sabaliūnui. 

— Taip, prezidentas paklausė, ar 
mums teko kada nors gyventi Ame
rikoje. Aš atsakiau, kad tik 25 metus. 
J is nustebęs pažiūrėjo į mane ir 
tuomet prasidėjo kalba apie Mic-
higan valstiją, kad mano tėvelis dėstė 
Eastern Michigan universitete. Tas 
pokalbis vedė prie kitų temų. Iš
einant iš „Ovai Office", kai jau 
buvome atsisveikinę, prez. George W. 
Bush priminė perduoti linkėjimus 
profesoriui (mano tėveliui). Pre
zidentas turi gerą atmintį, klauso, ką 
jam sakai, ir atsimena. Mums as
meniškai teko patirti, kad preziden
tas domisi ir rūpinasi savo piliečiais. 

— J ū s ų gimtinė — Ann Arbor, 
MI. Buvote Detroito l i e tuv ių 
te lkinio narė, kur ba igė te Žibu
rio l it . mokyklą, dalyvavote atei-
t ininkiškoje veikloje. Kokie Jūsų 
įspūdžiai iš jaunystės? 

— Mes su sesute Medėja lankėm 
šeštadieninę Žiburio mokyklą, bu
vom ateitininkės. Vasaros metu 
stovyklaudavome Dainavoje, rudenį 
dalyvaudavome „Kalakursuose". Sis 
mūsų dalyvavimas labai daug įtakos 
turėjo mūsų požiūrio į gyvenimą for
mavimui. Dauguma mano kartos 
save laikome ne amerikiečiais ar 
lietuviais, bet Amerikos lietuviais. 
Tai yra unikali tapatybė. Su atei
tininkais — tai apskritai brangiausi 
prisiminimai. Kai kurie draugai ir 

draugės išlikom artimiausi iš sto
vyklavimo dienų, praleistų Daina
voje. Esu nepaprastai dėkinga tiems 
žmonėms: tėveliams, veikėjams, ku
nigams ir visiems, kurie prisidėjo prie 
tos veiklos. Aš t ik dabar, kai pati 
tapau mama, suvokiu, kiek lais
valaikio valandų žmonės paaukojo 
išlaikyti mūsų parapijoms, jaunimo 
organizacijoms. I r šis dėkingumo 
jausmas yra milžiniškas. Man asme
niškai yra proga keletą metų daly
vauti , ir prisidėti prie tos veiklos 
Washington, DC. Jau spėjome ap
lankyti lietuvišką mokyklą su maž
daug 60 mokinių. Labai norėtume 
savo vaikus ten įrašyti, nors mūsų 
vaikai dar maži, nežinau, ar bus ga
limybė juos įtraukti į ateitininkų ar 
skautų organizacijas. Labai įverti
name tų žmonių įdėtas pastangas ir 
darbą, skirtą jaunimo auklėjimui. 

— Kokio amžiaus yra J ū s ų 
vaikai? 

— Mūsų dukrytė Simona jau 
ketverių su puse, o sūnui Laurynui 
sueis treji metai birželio mėnesį. 

— Ar tokio amžiaus vaikams 
daro įspūdį, k a d j ie yra k i tame 
krašte? 

— Sudaro. I r iš tikrųjų veikia, 
ypač mūsų Simonai. Ji suvokia, kad 
mes dviejų mėnesių laikotarpiu gyve
name trijuose kraštuose. Ne taip 
seniai grįžom iš Suomijos, atsisveiki
nome su tais namais, kurie yra mūsų 
vaikams gimtinė. Mėnesį pagyvenom 
Lietuvoje. Simona jau buvo pradėjusi 
lankyti darželį — nauja tvarka, nauji 
įspūdžiai, pastebėjo iš karto, kad čia 
visi lietuviškai kalba. Ją tas maloniai 
nustebino. O, atvykus į Ameriką 
pirmą dieną, kai išėjome pasivaikš
čioti mieste, Simona dairėsi, dairėsi ir 
mums pasakė: ,,Zinai, viskas čia 
kitaip nei Lietuvoj". Vaikai tą paste

bi, to amžiaus vaikams yra svarbiau
sia šeima ir ta mylima aplinka. Labai 
džiaugiuosi, kad seneliai, teta ir maža 
pusseserė arčiau gyvena, kad bus ga
limybė dažniau pasimatyti. Kita ver
tus, Lietuvoje palikome didelę dalį 
šeimos, kurie žino, kad atstumas yra 
didelis ir ne taip dažnai susitiksime. 

— Kokios bus Jūsų, kaip LR 
ambasadoriaus žmonos , parei
gos? 

— Tos pareigos ne taip keičiasi, 
vykstant iš vienos šalies į kitą. Tik 
gal atspalviai keičiasi. Mūsų gyveni
mas Suomijoje buvo kitoks. Helsinki 
buvo tiktai 50 diplomatinių atstovy
bių, tad bendravimas buvo labai 
glaudus. Antrosios pusės buvo kvie
čiamos į beveik kiekvieną Nepriklau
somybės dienos šventę. Stengėmės 
dalyvauti, taip pat nepraleisdavome 
kultūrinių renginių. Kai diplomatinė 
visuomenė nėra tokia didelė, ji yra 
labai matoma, ir buvo progų artimai 
susidraugauti — tiek su suomiais, 
tiek su diplomatiniu ratu. Washing-
ton mieste jau teko dalyvauti ke
liuose renginiuose. Čia veikia organi
zacija, skirta antrajai diplomato 
pusei - „Washington Diplomatic, 
Ine". Cia mus, naujai atvykusius, 
pasveikino ir supažindino su įvai
riomis progomis, kur mes galime 
dalyvauti, susipažinti su amerikiečių 
kultūra ir bendrauti su užsieniečiais. 
Pagrindinė užduotis — ryšių palaiky
mas tarp Lietuvos, Amerikos ir tarp
tautinės bendruomenės. O kadangi 
JAV yra ir lietuvių organizacijų, ir 
aktyvi Lietuvių Bendruomenė, tai 
padėsiu gerinti ryšius tarp Lietuvos 
ir Amerikos. 

— Dėkoju už pokalbf ir lin
kiu Jums, J ū s ų šeimai bei amba
sadoriui ištvermės naujose pa
reigose. 

Apdovanojo Paksas tais metais net 151 Lie
tuvos ir užsienio pilietį, t a rp jų ir žinomą Lietuvos 
generolą Povilą Plechavičių (miręs Čikagoje 1973 
metais), suteikęs jam pomirtinį ir vieną aukš
čiausių apdovanojimų — Vyčio Kryžiaus su Di
džiuoju ordinu, kuo buvo labai nepatenkintas isto
rikas Alvydas Nikžentaitis, Plechavičių pavadinęs 
pagrindiniu Lietuvos demokratijos duobkasiu. 
Prisiminkime 1926 metų gruodį. 

Nikžentaitis taip, kaip ir „Lietuviškoji tary
binė enciklopedija", dar kaltino generolą ir 

Vietinės rinktinės sudarymu, kuri turėjo kovoti 
prieš atslenkantį bolševikinį tvaną 1944 metais. 
Supratęs vokiečių apgaulę, generolas turėjo drąsos 
pasitraukti ir buvo vokiečių suimtas. Kentėjo Ple
chavičius nuo vokiečių, o nuo rusų — ir visa Lie
tuva. 

Nuo amžių kovojome prieš mūsų priešus, 
daugeliu atvejų galingesnius kaimynus, ir vis dėlto 
išlikome lietuviais, o ne vokiečiais, švedais, rusais 
ar lenkais. Žvilgterėkime į Lietuvos praėjusių 
amžių istoriją. 

XIII amžiaus pradžioje prie lietuvių gyventų 
žemių atsirado kalavijuočių ir kryžiuočių ordinai. 
Kryžiuočiai, nugalėję prūsus, pradėjo pulti lietu
vius. Iš šiaurės mums grasė kalavijuočiai. Ir jei 
žemaičiai nebūtų jiems sutrukdę susijungti į vieną 
galingą bendrą ordiną, mes gal būtume sulaukę 
prūsų likimo, ir šiandien gal kalbėtume vokiškai. 
Tuos kryžiuočius į prūsų žemę pakvietė mozūrų 
arba lenkų kunigaikštis Konradas, kuris taip įsigi
jo amžiną priešą ir saviesiems lenkams, ir lietu
viams. 

Kai per XVI amžiaus Livonijos karus Švedija 
užėmė šiaurinę Estiją, o Lietuvai teko dalis Livo
nijos, abi valstybės, Švedija ir Lietuva, tapo kai
mynėmis. Susidarė paini, bet įdomi politinė pa
dėtis. 1586 m. mirus karaliui Steponui Batorui, 
DLK ir Lenkijos karalystės valdovu buvo išrinktas 
švedų kilmės Zigmantas Vaza. Jis, Švedijos kara
liaus Jono III sūnus, tikėjosi po tėvo mirties pa
veldėti ir Švedijos sostą, taip sudarant didžiulę, 
prie visos Baltijos jūros dominuojančią galybę. Jei 
jam tai būtų pavykę, šiandien mes visi gal būtume 
kalbėję švediškai. 
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Taip neatsitiko, nes tam priešinosi švedai, visi 
liuteronai, iš dalies ir dėl to, kad Zigmantas Vaza, 
išauklėtas savo motinos, Zigmanto Augusto sesers 
Kotrynos, karštos katalikės, norėjo visus švedus 
grąžinti į katalikų tikėjimą. 

0 kaip būtume tapę rusais? 
Reikia prisiminti, kad jau nuo XV ir XVI amžių 

sandūros su Maskvos kunigaikščiais vyko vos ne 
nuolatiniai Lietuvos karai. Kai 1563 metais save 
jau caru pasivadinęs Jonas IV (Žiaurusis) su savo 
kariuomene užėmė Polocką ir taip priartėjo prie 
etnografinių Lietuvos žemių, ne vienam Lietuvos 
didikui pasidarė aišku, kad karų išvarginta lietuvių 
bajorija toliau veiksmingai prieš Maskvą kariauti 
nebeįstengs. 

Nors ir be didelio, iš lietuvių pusės, entuziaz
mo, Liublino unijos aktai buvo pasirašyti 

1569.07.01, lietuviams išsiderėjus sau bent sa
varankišką kariuomenę, iždą, teismus ir visą DLK 
krašto vykdomąją valdžią. Lietuva daug kur turėjo 
nusileisti ir, kaip istorikas prof. Edvardas Guda
vičius „šachmatiškai" pasakė: „Lietuva, užuot ga
vusi iš Rusijos greitą matą, išsikovojo patą". Jei 
mes per tuos ilgus 50 metų nebūtume nuolat melde 
ir svajoję apie Vasario 16-ąją, nebūtų buvę ir Kovo 
11-osios. Todėl jos abi mums ir brangios. 

Jei Lietuva būtų likusi viena, vis sparčiau au
ganti ir stiprėjanti Rusija būtų labai greitai atsiė
musi visas savo prarastas žemes ir netrukus užė
musi visą Lietuvą, dar gerokai pneš pirmą 1773 m. 
padalijimą. Ar per tokią okupaciją, kuri būtų už

sitęsusi kelis šimtus metų nebūtume visiškai su
rusinti? Susidėjus Liubline su lenkais, netapome 
rusais, nors nedaug trūko, kad užmirštume esą lie
tuviais. 

Tas paskutinis 1795 m. padalijimas yra kitas 
kuriozas, kurį kai kas laiko, bent iš dalies, lietuvių 
tautai laimingu. Kodėl? 

Kai carienė Jekaterina II (Didžioji) kartu su 
Prūsijos karaliumi Friedrich VVilhelm II ir Aust
rijos Habsburgais galutinai pasidalijo Lietu
vos-Lenkijos valstybės likučius, visa Dižiosios Lie
tuvos kunigaikštystės teritorija, išskyrus Suvalkiją 
(Užnemunę), atiteko Rusijai. Visa vakarinė Len
kijos dalis, kartu su Varšuva ir Suvalkija, buvo ati
duota Prūsijai, tuo tarpu Austrija pasiėmė jos pie
tinę dalį kar tu su Krokuva. 

Kai 1807 m. Napoleonas, pagal tų metų Tilžės 
susitarimą su caru Aleksandru I, sudarė Var

šuvos kunigaikštystę, prie jos buvo priskirta ir 
lietuviškoji Užnemunė. Napoleonui žlugus, 1815 
m. Vienos kongresas tą kunigaikštystę atidavė Ru
sijai, kurią caras Aleksandras I pavadino autono
mine Lenkijos karalyste. Kyla klausimas, kas būtų 
atsitikę su lietuvių tauta, jei 1795 m. padaliji
mo metu ne vien Suvalkija, bet ir visa likusi Lie
tuva, būtų priskirta Prūsijai, o netrukus po to ji juk 
būtų tapusi Varšuvos kunigaikštystės arba Lenkų 
karalystės dalimi? Tuo laiku Lietuvos ponai, 
didikai ir visa, palyginti neaukštos tautinės kul
tūros bajorija buvo labai sulenkėjusi, ir turbūt 
nereikia abejoti, kad šiandien mes gal visi kalbė
tume lenkiškai. 

Likę „po rusu" mes priešinomės jiems daugiau 
negu lenkams, jau vien dėl to, kad liaudis buvo 
pripratus prie katalikų tikėjimo ir kratėsi kiek 
galėjo stačiatikių „rusiškos vieros". O lietuviška in
teligentija buvo dar vos tik pradėjusi leisti savo pir
mus daigus. Tęskime šitokį mąstymą toliau. Lie
tuvai paskelbus nepriklausomybę 1918.02.16, teko 
kariauti su rusais-bolševikais, su vokiečiais-ber-
montininkais ir pagaliau su lenkais, norėjusiais 
atskirti nuo Liublino unijos laikų lenkų domi
nuotą buvusią „Rzeczpospolita" (angį. Common-
wealth). 

Bus daugiau. 
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Airijoje — beveik 25,000 lietuvių 

EK pirmininkas J. M. Barroso (k) ir prezidentas V Adamkus. 
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

J. M. Barosso: Lietuvai reikėtų 
pagerinti padėtį 

Vilnius, kovo 30 d. (BNS) — Eu
ropos Komisijos pirmininkas švelni
na griežtus eurokomisarės Dalios 
Grybauskaitės pareiškimus apie Lie
tuvos galimybes įsivesti eurą bei kri
tiką dėl prasto ES paramos įsisavini
mo. Kartu jis pabrėžia, kad Lietuvai 
dar reikia pasitempti. 

„Turėtumėte suprasti, kad bet 
kokia kritika, kuri pasigirsta ir iš ko
misarės (EK finansinio programavi

mo ir biudžeto komisarė Dalia Gry
bauskaitė — BNS) lūpų — tai nėra 
neigiamas nusistatymas, tai yra pozi
tyvi kritika, kuri turėtų būti supran
tama kaip paskatinimas Lietuvai dar 
gerinti situaciją. Iš tikrųjų yra vietos, 
kur Lietuva galėtų kažką tobulinti, 
yra tam tikras potencialas kažką da
ryti geriau", — penktadienį spaudos 
konferencijoje sakė Jose Manuel Bar
roso. 

Vilnius, kovo 30 d. (BNS) — Ai
rijoje gyvena 24,600 atvykėlių iš Lie
tuvos, rodo praėjusiais metais šalyje 
atlikto gyventojų surašymo duome
nys. 

Kaip pranešė Airijos statistikos 
tarnyba, 55,9 proc. lietuvių emi
grantų yra vyrai, 44,1 proc. — mo
terys. Dauguma (88,4 proc.) surašytų 
lietuvių yra darbingo amžiaus. 11,3 
proc. Airijoje gyvenančių lietuvių — 
vaikai iki 15 metų. 65 metų amžiaus 
ir vyresnių emigrantų — 0,3 proc. 

Lietuviai sudaro 6 proc. visų 
Airijoje gyvenančių užsieniečių. 

Surašymo duomenimis, Airijoje 
gyvena 4,2 mln. gyventojų, iš jų apie 
10 proc. — atvykėliai iš kitų šalių. 

Didžioji dalis (65,7 proc.) emi
grantų Airijoje yra kitų Europos Są
jungos šalių piliečiai. Kas antras at
vykėlis iš ES valstybių yra Jungtinės 
Karalystės pilietis, kas ketvirtas — 
Lenkijos, kas vienuoliktas — Lie
tuvos, kas dvidešimtas — Latvijos pi
lietis.-

Motinai pareikšti į tar imai dėl 
sūnų nužudymo 

Šiauliai, kovo 30 d. (ELTA) — 
Kelmės rajono Petrališkės kaime gy
venusių broliukų Tomo ir Manto Jo
naičių nužudymo aplinkybes tirian
tys pareigūnai penktadienį įtarimus 
dėl šio nusikaltimo pareiškė vaikų 
motinai. 

Įtariama, kad 34 metų Alma Jo
naitienė aštuonerių Tomo ir dvyli
kamečio Manto gyvybes užgniaužė 
smaugvirve. Pareigūnų duomenimis, 
nusikaltimas kovo 20-ąją įvykdytas 
Petrališkės kaime. 

Kovo 20-osios vakarą A. 
i Jonaitienė kreipėsi į Kelmės rajono 

policiją ir pranešė, kad Tomas bei 
Mantas vienas paskui kitą išėjo iš na
mų ir dingo be žinios. Po tris paras 
trukusių paieškų negyvi vaikai buvo 
surasti Kražantės upėje. Ant ber
niukų kaklų ekspertai aptiko smaugi
mo žymes. 

Tikrindami įvairiausias versijas 
pareigūnai nerado nė vieno liudytojo, 
kuris būtų matęs iš namų išeinančius 
vaikus. Klausimų tyrėjams kėlė ir tai, 
kad paieškų dalyvius prie vaikų kū
nelių upėje atvedė motina, kartu su 
teisėsaugininkais ir kaimo gyvento
jais ėjusi Kražantės paupiais. 

Visa prezidentų kariauna 
Atkelta iš 1 psl. 
atkirto jau senokai esanti politikė, 
tad neįsivaizduojanti, kam galėtų 
būti baisu ar nesinorėtų, kad ji dary
tų politikės karjerą Lietuvoje. 

Bus ar nebus pirmalaikiai prezi
dento rinkimai? Šiuo atveju nedisku
tuokime apie dabartinio prezidento 
amžių ar gebėjimus vadovauti valsty
bei. Kur kas įdomiau, kas ir kokiais 
būdais norėtų siekti, kad šalies vado
vo rinkimų data iš 2009-ųjų persi
keltų kur kas arčiau. Ir kam to rei
kėtų. 

Matąs norų pakeisti prezidentą 
Valdą Adamkų dar šiais metais prieš 
kurį laiką paskelbė idėjinis konserva
torių vadovas Vytautas Landsbergis. 
Jo pasisakymą būtų galima laikyti 
vienu iš daugelio retorinių sušukimų, 
jei ne šalies vadovo patarėjas Lauras 
Bielinis. Tarptautinių santykių ir po
litikos mokslų instituto išeivis, o kai 
kurių mąstytojų teigimu - statytinis 
Prezidentūroje - patvirtino V Lands
bergio samprotavimus vertinantis la
bai rimtai. 

Apie tai, kad ši V Adamkaus ka
dencija nuo pirmosios skiriasi iš es
mės - rašyta perrašyta. Kitas dalykas 
- darosi akivaizdu, kad mūsų šalies 
vadovas tapo marionete vadinamųjų 
valstybininkų rankose. Būtent jam 
krinta nemaža dalis atsakomybės dėl 
šalį skaldančių procesų Valstybės 
saugumo departamente bei aplink jį, 
būtent jis pagal visuomenės nuo

monės apklausas - vis dar didžiausias 
autoritetas piliečiams - turėtų prisi
imti kaltę dangstant susikompromi
tavusius, jeigu ne nusikaltusius, vei
kėjus, būtent aplink jį pradeda regz
tis negerų įtarimų, skatinamų bu
vusių ištikimų bendražygių, dabar 
persimetusių į kitą stovyklą, tinklas. 

Kita vertus, prezidento galios 
pridengti saugumo pareigūnų surink
toje medžiagoje įvardijamo klano ats
tovus akivaizdžiai menksta. Atsi
randa požymių, kad prezidentas svy
ruoja, o jo pusėn nukreiptos kritikos 
strėlės vis dažniau pasiekia taikinį. 

Keliant Lietuvoje vis labiau įsiga
linčias sąmokslo teorijas, kodėl nepa
galvojus, kad vadinamieji valstybi
ninkai gali pradėti jaustis nepakan
kamai saugiai, nes juos pridengiantys 
prezidento pečiai tai naštai - jau per
nelyg trapūs. 

Kas galėtų pakeisti nebepatiki
mu klano ramsčiu tampantį V Adam
kų? Kodėl ne premjeras G. Kirkilas? 
Nuo pirmųjų VSD skandalo dienų 
tvirtai atsistojęs pirmosiose vadina
mųjų valstybininkų gynėjų eilėse, per 
daug politinės karjeros metų susi
kūręs pažinčių ir ryšių tinklą, garsė
jantis kaip puikus diplomatas, tai yra 
kaip politikas, galintis palaikyti ry
šius su visais reikalingais žmonėmis. 
Ir turintis už pečių solidžią Socialde
mokratų partiją. Taip pat turinčią in
teresų. 

Socialdemokratai tokią galimybę 

narsto labai rimtai. Partijos viduje 
jau pasigirdo siūlymų., kad G. Kirkilas 
turėtų nedalyvauti netrukus vyksian
čiuose partijos pirmininko rinki
muose. Tai esą palengvintų startą į 
prezidento postą. 

Tie patys socialdemokratai kal
ba, kad G. Kirkilas buvo pasirinktas 
valstybininkų valstybininko Albino 
Januškos projektu Nr. 3, nes ankstes
ni projektai - eilės tvarka Rolandas 
Paksas ir Artūras Paulauskas - ne
pateisino į juos dėtų vilčių. 

Iš viešojoje erdvėje skambančių 
pasisakymų G. Kirkilo pretenzijos į 
platesnę veiklą nei premjero postas 
darosi akivaizdžios. Visų pirma užsie
nio politikos srityje, kur jis atsikovoja 
vis didesnį plotą iš vos gyvaliojančios 
Prezidentūros. Šiai belieka tik trans
liuoti V Adamkaus nuogąstavimus, 
kad užsienio politika turėtų būti ben
drų veiksmų, o ne atskirų veiklų visu
ma. 

Neviešojoje erdvėje ryškėja ban
dymai klibinti prezidentą. Prieš kele
rius metus turėjome precedentą, kai 
prezidento kėdę išjudino nepatiki
mam asmeniui suteiktas ordinas. Da
bar ordinas - ne visai šviežutėlis, bet 
jau pakankamai išgarsėjęs - taip pat 
padėtas ant lėkštutės. 

Prie V Adamkaus sprendimo ap
dovanoti aukštu KGB atstovu buvusį 
(ar tebeesantį) Vladimirą Jakuniną, 
iki šiol neslepiantį interesų Lietuvoje, 
vis sugrįžtama. Sugrįžimus paskatina 

tas pats A. Januška. Pavyzdžiui, lyg 
netyčia parlamentinei komisijai paci
tuojantis paties V Jakunino frazę, esą 
ištartą atsiimant V Adamkaus apdo
vanojimą: „Kada ponas Jakuninas 
buvo pas prezidentą, jis pasakė - taip 
kad, prezidente, mes turime kalbėti 
atvirai, nes abu iš tų pačių spec. 
tarnybų, tik iš skirtingų valstybių". 
Kokio tvirtumo argumentu po tokio 
liudijimo tampa V Adamkaus kalbėji
mas, esą jis nežinojo, kad teikia Lie
tuvos ordiną kitos valstybės spec. tar
nybos veikėjui? Kabliukas mestas. Už 
jo jau užsikabino konservatoriai. Ma
nau, kad netrukus tokių kabliukų -
jei prireiks - atsiras ir daugiau. O ne
kaltas prezidento veidas kels vis dau
giau abejonių. 

Galima svarstyti , ar kabliuką 
praris Lietuvos rinkėjai, jei procesas 
iš tiesų pajudės. Žmonės yra nusvilę 
ne kartą, tad tampa atsargesni. Kita 
vertus, matėme ne vieną pavyzdį, 
kaip gera kampanija ir geri pinigai į 
politikos viršūnes iškelia kur kas la
biau abejotinų gebėjimų žmones nei 
G. Kirkilas. 

Greičiau pakišti koją pretenden
tams galėtų ne rinkėjai,' bet kitas 
stiprus kandidatas - jei sąmokslo teo
rijos pasitvirtintų. G. Kirkilo išpuolis 
prieš D. Grybauskaitę galėtų tapti 
vienu iš prasidedančios kovos pa
vyzdžių. Kitų ilgai laukti, atrodo, ne
teks. 

Lietuvos solistė - ta rp 25 geriausių BBC konkurso dalyvių 
Vilnius, kovo 30 d. (BNS) —Lie

tuvos dainininkė Sandra Janušaitė 
kartu su 25 solistais iš viso pasaulio 
Velso sostinėje Kardife varžysis dėl 
BBC televizijos rengiamo Kardifo pa
saulio dainininkų konkurso (BBC 
Cardiff Singer of the World) nugalė
tojo titulo. Iš viso šiemet konkurse 
dalyvauti norą pareiškė apie 1,000 
dainininkų iš 64 pasaulio šalių. 

Viena ryškiausių Lietuvos operos 
ir baleto teatro (LNOBT) dainininkių 
pateko tarp 25 operos solistų, kurie 
iškovojo teisę varžytis šio konkurso 
finaliniuose pasirodymuose birželio 
9-17 dienomis Kardifo St David's 
Hali scenoje. Solistų pasirodymus 
stebės operos teatrų vadovai, muzi
kos impresarijai bei prodiuseriai, 
kiekvieną šių koncertų transliuos keli 

BBC televizijos bei radijo kanalai. 
Penki geriausiai pasirodę daini

ninkai konkurso laureato titulo sieks 
birželio 17 d. finaliniame koncerte 
Kardifo St.David's Hali scenoje. 

Praėjusiais metais kitas Lietuvos 
atstovas Kostas Smoriginas taip pat 
sėkmingai pasirodė konkurse, pa
tekęs tarp 25 geriausių operos solis
tų. 

LNOBT solistė S. Janušaitė nuo 
2001 m. stažavosi Zalcburgo universi
teto „Mozarteum" vasaros akademi
joje, prof. Lilian Sukis klasėje, bei 
Gdansko St. Moniuškos muzikos aka
demijos meistriškumo kursuose, prof. 
Renattos Scotto klasėje. 2004 m. ji 
buvo pripažinta „Operos švyturių" 
nominacijos „Metų operos viltis" lau
reate. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFf* Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

JAV Senatas metė iššūkį G. W. Bush 

Jungtinių Valstijų Kapitolijus. 

Atkelta iš 1 psl. 
nustatyti bet kokie JAV pajėgų išve
dimo terminai. 

Nors konfrontacija su G. W. Bush 
atrodo neišvengiama, demokratai pa
ragino prezidentą pamėginti su įsta
tymų leidėjais rasti bendrą poziciją. 

„Tikiuosi, prezidentas atsisakys 
savo retorikos ir imsis darbo su 
Kongresu, kad būtų parengtas patiki
mas mūsų pajėgų išvedimo iš Irako 
planas", — sakė R. Byrd, pagrindinis 
Senato priimto įstatymo projekto au
torius. 

Baltieji rūmai ketvirtadienį pas
merkė balsavimą Senate ir sakė, kad 
dėl to, jog dar nepatvirtintas įstaty
mas dėl papildomo karinių veiksmų 
finansavimo, Pentagonas buvo pri
verstas šią savaitę priimti sprendimą 
perskirstyti kitoms gynybos sritims 
numatytas lėšas ir dalį jų nukreipti į 
Iraką. 

„Lėšų perskirstymas tapo būti
nas tik todėl, kad Kongresas nesuge
bėjo laiku imtis veiksmų dėl prezi
dento prašymo skirti papildomą fi
nansavimą", — sakė Baltųjų rūmų 
atstovė spaudai Dana Perino. 

„Tai dar kartą patvirtina būtiny
bę veikti, greičiau nusiųsti šį įstaty

mo projektą prezidentui, kuris jį ve
tuos, ir tuomet mes vėl to imsimės", 
— sakė jis. 

„Aš vetuosiu įstatymo projektą, 
kuriame numatyti suvaržymai mūsų 
pajėgų vadams Irake", — sakė G. W. 
Bush po susitikimo su Kongreso res
publikonais, remiančiais jo poziciją. 

Kol kas nė viena pusė nerodo no
ro nusileisti, kad būtų rasta išeitis iš 
aklavietės, tačiau nė viena iš jų taip 
pat nenori būti laikoma atsakinga, jei 
Irake esantys amerikiečių kariai liks 
be būtino aprūpinimo. 

Priimti įstatymo projektą Senate 
padėjo ir įtakingi respublikonai, 
įskaitant senatorius Chuck Hagel, 
kuris jau seniai kritikuoja karą Irake, 
bei Gordon Smith. Prieš įstatymo 
projektą balsavo nepriklausomas se
natorius Joseph Lieberman. 

Demokratai sužlugdė respubli
konų pastangas iš karo biudžeto iš
braukti pajėgų išvedimo terminą. 

Abeji Kongreso rūmai minimalia 
persvara patvirtino savus karo biu
džeto projektus su pajėgų išvedimo 
terminu, tačiau demokratai pripažįs
ta, kad jiems veikiausiai nepavyks 
užsitikrinti būtino dviejų trečdalių 
balsų atmesti prezidento veto. 

JAV kontržvalgyba kaltina Maskvą 
Washington, DC, kovo 30 d. 

(,,Reuters"/BNS) — Rusijos pastan
gos išgauti Amerikos politines ir ka
rines paslaptis dabar suaktyvėjo la
biausiai nuo šaltojo karo laikų, ket
virtadienį pareiškė JAV nacionalinės 
kontržvalgybos strategijos ir politi
kos koordinatorius Joel Brenner. 

Pasak jo, Maskva dabar siekia 
prasiskverbti į „aukščiausius spren
dimų priėmimo sluoksnius" Jungti
nėse Valstijose. 

„Rusai vėl pasiekė savo pastan
gų, nukreiptų prieš JAV, šaltojo karo 
lygį". — s ^ ė jis, kalbėdamas Ameri
kos advokatų asociacijoje. 

Išsamiai nepasakodamas apie 
Rusijos žvalgybos operacijas JAV, J. 
Brenner pažymėjo, kad Maskva da
bar mažiau suinteresuota JAV ko
mercinėmis ir karinėmis technologi
jomis nei kai kurios kitos šalys, tarp 
jų Kinija, kurią Washington laiko di
džiausia kontržvalgybos grėsme. 

Šias pastabas J. Brenner išsakė 

tokiu metu, kai Maskva smarkiai kri
tikuoja JAV politiką, ypač planus dis
lokuoti priešraketinės gynybos siste
mos dalis Čekijoje ir Lenkijoje. 

Anksčiau JAV valdžia ne kartą 
prisipažino, kad dalis itin slaptos in
formacijos iš saugumo srities pateko į 
SSRS ir Rusijos žvalgybos struktūra 
rankas. 

Tai pasiekti pavyko, pavyzdžiui, 
buvusiam CŽV darbuotojui Aldnch 
Amesir, buvusiam FTB agentui Ro-
bert Hanssen. 

Pasak J. Brenner, A. Ames teikė 
Sovietų Sąjungai tokią reikšmingą in
formaciją apie JAV valdžią, kūno? 
būtų pakakę karo atveju palikti JAV 
be realios vadovybės. 

Tačiau dabar, pridūrė kontržval
gybininkas, Maskva, regis, nebėra su
interesuota fizine JAV vadovu sunai
kinimo galimybe. 

„Jie suinteresuoti ne smūgio 
grėsme. Nenoriu, kad susidarytų toks 
įspūdis", — pridūrė jis. 

E U R O P A 

LONDONAS 
Ministras pirmininkas Tony 

Blair penktadienį pareiškė, kad Bri
tanija labai norėtų pasiekti, jog Ira
nas būtų „vis labiau izoliuotas" dėl 
15 britų karių sulaikymo, tačiau pa
žadėjo būti kantrus valdant krizę. Jis 
sakė, kad „demonstravimas ir ma
nipuliavimas" britų karo personalu 
neapkvailins nieko, ir pridūrė, jog jų 
vaizdo įrašai tik dar labiau sustiprins 
„pasibjaurėjimą" Irano elgesiu. Irano 
televizijos penktadienį įrašas, ku
riame britų jūreivis „prisipažįsta" 
pažeidęs teritorinius Irano vandenis, 
dar labiau gilina diplomatinę krizę, 
kuri kilo Tehran pagrobus 15 britų 
kariškių. 

J A V 

NEW YORK 
Žurnalo „Forbes" parengtame 

didžiausių pasaulyje 2,000 akcinių 
bendrovių reitinge pirmoji vieta ati-

; teko JAV bankininkystės milžinei 
, „Citigroup". Skirstymas, kuriame 

pastebimai padaugėjo Kinijos įmo-
I nių, sudarytas pagal įmonių pardavi-
i mus, pelną, turtą ir rinkos kapitali-
į zaciją. Antroji pasaulinio skirstymo 
i vieta atiteko JAV „Bank of America", 
| po kurio išsirikiavo Didžiosios Brita

nijos bankininkystės grupė HSBC, 
JAV konglomeratas „General Elec
tric", JAV bankininkystės įmonė „JP 
Morgan Chase" ir draudimo milžinė 
„American International Group" 
(AIG). 

ČIKAGA 
California milijardieriai Elis 

Broad and Ron Burkle didina už 
„Tribūne" siūlomą kainą iki 8,2 
mlrd. JAV dolerių, siekdami kovoje 
dėl JAV žiniasklaidos grupės įveikti 
Čikagos milijardierių Sam Zell, rašo 
verslo dienraštis „The Wall Street 
Journal". Į nekilnojamąjį turtą dau
giausia investuojantis S. Zell už „Tri
būne" akciją siūlo mokėti 33 JAV do
lerius, tuo tarpu E. Broad ir R. Burk
le padidino siūlomą kainą iki 34 JAV 

ATLANTIC 

dolerių už akciją. Būtina abiejų pa
siūlymų sąlyga — pirkėjas bus pa
skirtas grupės valdybos pirmininku 
arba vienu iš dviejų valdybos pirmi
ninkų. 

Į A Z I J A ~ | 

DAKA 
Bangladeše penktadienį pakarti 

šeši įtakingi islamistų kovotojai, ku
rie buvo nuteisti už virtinę sprogdini
mų, įvykdytų įvairiose šalies vietose 
2005 metais, pranešė policija. Parei
gūnai nurodė, kad tarp asmenų, ku
riems penktadienį įvykdytas mirties 
nuosprendis, buvo Bangia Bhai, va
dovavęs uždraustai grupuotei „Jag-
rata Muslim Janata Bangladesh", ir 
šeichas Abdur Rahmanas, kitos už
draustos islamistų grupuotės „Ja-
maat-ul-Mujahideen" aukščiausiasis 
vadovas. Šeši islamistai buvo pakarti 
skirtinguose šalies kalėjimuose. Po
licija pranešė, kad visų islamistų pa
laikai buvo nugabenti artimiesiems į 
jų kaimus skirtinguose šalies rajo
nuose. 

A R T I M I E J I RYTAI 

JERUZALĖ 
Izraelio ministras pirmininkas 

Ehud Olmert pažymėjo arabų valsty
bių požiūrio į Izraelį „revoliucinę 
permainą", praneša laikraštis „YNet 
news". Leidinys cituoja E. Olmert žo
džius, pasakytus jo partijos „Kadi-
ma" posėdyje: „Vyksta procesas, pa
aštrėjęs dėl karinės operacijos Libane 
pernai". „Šis procesas padėjo įtakin
goms arabų pasaulio šalims suvokti, 
kad Izraelis nėra jų pagrindinė prob
lema. Tai revoliucinė permaina jų po
žiūryje", — sakė R. Olmert. 

• : : • : . : 

CHARTUMAS 
Vienas peiliu ginkluotas sudanie-

tis užgrobė iš Libijos skridusį Sudano 
oro linijų lėktuvą ir privertė jį anksti 
penktadienį nutūpti Chartumo oro 
uoste, bet vėliau specialiosios pajėgos 
pagrobėją areštavo, pranešė civilinės 
aviacijos administracijos pareigūnas. 
„Pagrobėjas įsiveržė į pilotų kabiną, 
pareikalavo susitikti su britų amba
sadoriumi ir žiniasklaida", — sakė 
Abdel Hafiz Abdel Rahim. 

1-800-775-SEND 
www.atianticexpresscorp*com 
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Kroviniu gabenimas 
laivu j visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu j visas pasaulio šalis. 

Auto Mr Frelght 
\ \ 

Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio šalis 

Krovimu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Smatl Packaaes IruckH^JJ 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estifoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

• i 
8801 78:h Ave Bridgeview, U. 60-155 Tel. 1 708 599-9680 

Fax. 7 708-599-9682 Tel. 7 800-77S-7363 

http://www.atianticexpresscorp*com
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Chirurgai 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Sulte A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
vvvvw.0erTterfonur9eryandbreastheaith.oQr 

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

10400 75 St.. Kenosha^VVI 53142 
(262^ 948-6^90 

Chiropraktika ir 
manualinė terapija 

Amber Telefonas ( 7 0 8 ) 2 3 9 - 0 9 0 9 
H®*1**1 • Manualinė terapija 
C * n t e r • Chiropraktika 

• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 
Dr. Vilija R. Kerelytė 
Chiropraktikos gydytoja 

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463 

S 
Dr. Vida i.Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
Chirooractfc & Rehafc 3 n k 

Manualinė ir f iz inė terapi ja, sporto 
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

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 Diagnosts, 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. 
KARDIOLOGAS-ŠRDCS UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, M D SC 
Obstetrics & Gynecolocjy 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners G rovė, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

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

Šeimos d a k t a r a i i r ch i rurga i 
10811 W. 143"1 S t Ortand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

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

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst IL 60126 

630-941-2609 

Sandra Rasa Valaitis, MD 
šlapimo pūslės inkontinencija, 

gimdos, makšties ir pūslės ištrūkimas, 
gydymas bei chirurgija 

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

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

Stuburo ir skausmo ligos 

I0NAS V.PRUNSKIS. M D 
TERRJ DALIAS PRUNSK1S.MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 
McHenry: 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5 

EJk Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

Akių ligos 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (703) 636-6622 
Holy Cross Hospi ta l , #410S 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. ELIGIJUS LEUS 
Akių ligos ir chirurgija 

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

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

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

joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road, 

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

išskyrus sekmadieni 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VTŽ1NAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W Archer Ave. St. 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

IEŠKO DARBO 

* 59 m. \ \ r a s ieško pagyvenusių žmonių 
pn.c/iūros darhc lietuvių šeimoje Legalūs 
dokumentą: Gal; pakeisti ir išleisti 
•tostofCM Tel 708-717-7684. 

* Moteris, turinti patirties, rekomendaci
jas, ieško darbo su vaikais ar pagyvenu
siais žmonėmis. Tel. 708-691-1906. 

JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 

2711 West 71 Street 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906 

DAR KAKTĄ APIE 
TELEFONINIUS PARDAVIMUS 

Prekių bei paslaugų siūlymas te
lefonu, dar vadinamas telemarketin-
gu (telemarketing) - seniai išplitusi 
pirkėjų paieškos priemonė, naudoja
ma daugelio žinomų ir nelabai žino
mų verslo kompanijų bei jau spėjusi 
daugiau ar mažiau įkyrėti kone kiek
vienam turinčiam telefoną asmeniui. 

Nepaisant daugybės neigiamų 
atsiliepimų, vartotojų skundų dėl ne
sąžiningos prekybos ir netgi iškeltų 
teismo bylų, telemarketingas tebegy
vuoja ir, atrodo, bent artimiausiu me
tu tikrai neišnyks. Viena vertus, to
dėl, kad vartotojai galų gale vis tiek 
kažką perka iš jiems skambinančių 
prekybos agentų ir tai apsimoka juos 
samdančioms kompanijoms. Taip pat 
- dėl to, jog telemarketingą, kaip vie
ną iš apgaulės būdų, vis dažniau ren
kasi įvairūs sukčiai, siekiantys kur 
kas daugiau nei įpiršti niekam tiku
sią prekę ar nereikalingą paslaugą. 
Jų tikslas gali būti išvilioti kuo dau
giau pinigų, nesuteikiant mainais 
absoliučiai nieko, išskyrus miglotus 
pažadus apie būsimą pelną (iš inves
ticijų, įvairių loterijų laimėjimų ir 
pan.), taip pat - sužinoti jūsų asmens 
duomenis (gimimo datą, Sočiai Secu-
rity numerį ir pan.) ir vėliau panau
doti juos nusikalstamiems tikslams. 

Teigiama, kad su įvairių formų 
nesąžiningumu telefoninės prekybos 
srityje bent kartą yra susidūrę dau
giau nei 90 proc. amerikiečių (pagal 
National Consumers League duome
nis). AARP (American Association for 
Retired Persons) duomenimis, dau
giau nei 50 proc. telefono numerių, 
esančių vadinamuosiuose telemar-
ketingo ,,potencialių aukų" sąrašuose 
(„mooch lists") yra vyresnių nei 50-
ties metų žmonių, pakankamai išsi
lavinusių, aktyvių bei gaunančių ne
blogas pajamas. Akivaizdu, kad šiems 
žmonėms toli gražu ne visuomet 
taikytina „lengvatikių" etiketė. Bė
da, kad telefonu prekiaujantys asme
nys (dažnai - ir nusikaltėliai) taip pat 
ne iš kelmo spirti - jie dažnai turi 
specialų psichologinį pasiruošimą, 
naudoja profesionalų sukurtas ben
dravimo bei įtikinėjimo strategijas, 
meistriškai „apčiuopdami" bei išnau
dodami didžiausias aukos silpnybes. 

Į nevaldomos ir dažnai nelega
lios prekybos telefonu problemą se
nokai dėmesį yra atkreipę ir oficia
lios valdžios institucijos, skirtos ko
vai su nesąžininga prekyba bei suk
čiavimu. Jų pastangomis 2003 metais 
buvo įsteigtas „Nacionalinis Ne-
skambinimo Registras" (National 
Do-Not-Call Registry), kurio pagalba 
siekta užtikrinti vartotojams teisę at
sisakyti nepageidaujamų skambučių. 
Deja, ši programa turi savų trūkumų 
- registracija turi būti atnaujinama 
kas penkeri metai, ji nesuteikia ap
saugos nuo absoliučiai visų potencia
lių skambintojų (šio registro gali ne
paisyti įvairias apklausas atliekan
čios, taip pat — ne pelno siekiančios 
arba politinės organizacijos), be to, ja 

negali pasinaudoti organizacijos bei 
kitos verslo bendrovės. Svarbiausia, 
kad netgi užregistravus savo telefono 
numerį, telemarketingo atstovai gali 
rasti būdų apeiti šį draudimą. Bū
tent, tam tikrų kompanijų atstovai 
gali vis tiek skambinti jums,, jei pra
eityje esate ką nors iš jų pirkę (t.y., 
užmezgę „verslo santykius") arba 
raštu davę leidimą tą daryti (papras
tai panašūs „leidimai" slepiasi smul
kiu šriftu išspausdintose įvairių su
tarčių, apklausų ar loterijų formose). 

Norint nemokamai užregistruoti 
savo duomenis nacionaliniame regis
tre, reikėtų skambinti nemokamu te
lefonu 1-888-382-1222 (būtina skam
binti iš telefono, kurio numerį norė
tumėte užregistruoti) arba apsilan
kyti Interneto svetainėje www. 
DoNotCal l .gov. Tiek nurodytu tele
fonu, tiek internete galima taip pat 
pateikti skundą, jei vis tiek sulaukėte 
telemarketingo atstovų skambučio po 
to, kai užsiregistravote. Įstatymai 
taip pat numato galimybę paduoti 
tokiu būdu pažeidusią jūsų privatu
mą kompaniją į teismą. 

Kokie galėtų būti kiti būdai, lei
džiantys išvengti ar bent sumažinti 
nepageidaujamų telemarketingo skam
bučių skaičių? Pirmiausia, reikėtų 
atsiminti, jog, pagal įstatymus, kiek
vienos tokiu būdu prekiaujančios kom
panijos atstovas privalo, Jums pa
prašius, išbraukti jūsų telefono nu
merį iš naudojamų telefoninės preky
bos tikslais sąrašų. Antra, pravartu 
žinoti, jog į skambintojų „aukų są
rašus" dažniausiai patenkama, be
atodairiškai pildant įvairias loterijų, 
taip pat — nemokamų katalogų bei 
prekių pavyzdžių užsakymo formas 
(pateikiamas žurnaluose, platinamas 
prekybos centruose, mugėse ir pan.). 
Maža to, neretai būtent tokiu būdu 
jūsų duomenis įsigyja ir įvairaus 
plauko nusikaltėliai. Galbūt vertėtų 
įsigyti telefono atsakiklį bei skambi
nančiojo numerį nustatantį įrengimą 
- ypač jei nepatogiai jaučiatės, tiesiog 
padėdami ragelį po išgirsto „Gal ga
lėčiau jums pasiūlyti..." 

Pagaliau, nusistatykite tam tik
ras elgesio taisykles, susidūrus su 
įkyriais skambintojais — venkite leis
tis į ilgą pokalbį, jei pajuntate, kad į 
jūsų klausimus tiesiai neatsakoma, 
jei atsisakoma atsiųsti daugiau infor
macijos raštu ar tiesiog šnekama apie 
tai, kuo sunkiai galima patikėti. Kad 
ir kaip viliojančiai skambėtų pasiūly
mas, jokiu būdu nedarykite sprendi
mo iš karto. Jei siūloma prekė/pas
lauga yra to verta ir pardavėjas sąži
ningas, jums tikrai bus suteikta ga
limybė paskambinti vėliau bei ją įsi
gyti - ramiai pagalvojus apie tai dar 
kartą bei kruopščiai pasitikrinus 
gautą informaciją. 

Pagal National Consumers League, 
AARP bei amerikiečių žiniasklaidos 

informaciją parengė 
Vaida Maleckaitė 

Kokiu temų pasigendate ar norėtumėte ateityje matyti „Socialinių 
reikalu tarybos" skiltyje rašykite „Draugo" redakcijai adresu: 

4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
arba ei paštu: redakciia@draugas.org 

http://vvvvw.0erTterfonur9eryandbreastheaith.oQr
http://www.illinoispain.com
file:////ras
http://DoNotCall.gov
mailto:redakciia@draugas.org
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Kryžiažodis Draugas Nr. 010 Dantų gydytojai 

1 2 3 4 5 6 
L m i m •JĮ i i.in I L 

7 8 9 10 11 12 13 14 

Vertikaliai: 

1. Kieno nors trumpai suformuluoti politiniai, filosofiniai Įsitikinimai, 
pažiūros. 2. ...laikyti savo rankose (vadovauti). 3. Kikilių šeimos paukštis 
raudonu pilveliu. 4. Didžiausias stadionas pasaulyje (Rio de Zaneire). 5. Pa
liktas neapsėtas, besiilsintis dirbamas laukas. 6. Labai aštrus indiškas 
prieskonis — maltų pipirų, imbierų, cinamonų šaknų mišinys. 9. Vienas galin
giausių ir gražiausių krioklių. 10. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir 
Lenkijos stambaus adm. vieneto valdytojas. 11. Valstybė, garsi piramidėmis. 
16. Puokščių komponavimo menas, paplitęs Japonijoje. 17. Lengvas kambari
nis apavas. 19. Skobtas medinis pailgas indas. 20. Lotynų Amerikos greito 
tempo pramoginis šokis. 24. Brangus karūnos pavidalo moterų galvos pa
puošalas. 25. Staigus stiprus nepastovios krypties vėjo gūsis. 26. Organo ar jo 
dalies išvirtimas nuo trūkio. 29. Lietuvos didysis kunigaikštis, Mindaugo 
seserėnas (1263—1264 m.). 30. Kastruotas kiaulių patinas. 32. Homero epinė 
poema. 33. Lietuvos miestas, apskrities centras. 35. Tautų grupė, kuriai prik
lauso vengrai, chantai, mansiai. 36. Mįslė: „Nei loja, nei kanda, o į namus 
neįleidžia". Kas? 

Horizontal iai : 

7. Kokio nors daikto siauras, aštrus kraštas. 8. NBA Golden State 
„Warriors" žaidžiantis lietuvis... Jasikevičius. 12. Salomėjos Nėries poezijos 
rinkinys „Dainuok, ..., gyvenimą". 13. Senovės Graikija. 14. ...laikysena (tu
rinti t rūkumų). 15. Įrangą turint is didelis indas skysčiams ar dujoms laikyti. 
18. Daiktas, skirtas parduoti. 19. Lietuvos nacionalinis paukštis -bal tas is ... . 
21. Sen. germanų mitologijoje - stebuklingos dvasios, gyvenančios ore, žemė
je ir vandenyje. 22. Mykolo Sluckio romanas „Adomo ...". 23. Upė Pietų 
Afrikoje, kitaip Krokodilų upė. 27. Dvėseliena mintantis Afrikos, Azijos žin
duolis. 28. Dykuma Pietų Amerikoje, sausiausią vieta Žemėje. 31. Žemiausias 
diplomatinis rangas. 34. Antinksčių hormonas, stimuliuojantis medžiagų apy
kaitą, širdies darbą. 37. Staigus, stiprus sudavimas, kirtis. 38. Apeninų pu
siasalio tautos moteris. 39. Panašus į varlę naktinis sausumos gyvūnas nely
gia nuodinga oda. 40. Pramoginis teatras (komiška pjesė). 41. Jojimas žings
niu (ne bėgomis). 

Kryžiažodžio atsakymas — frazė iš raidžių skaičiais pažymėtuose lange
liuose. 

IEŠKO DARBO 

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

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

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

* Moteris ieško namų priežiūros darbo 
Hinsdale rajone. Tel. 630-915-1891. 

* Moteris ieško darbo po 4 val.p.p. Tel. 
630-706-1188, Kristina. 

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

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

* Pirksiu darbą lietuvių, lenkų, rusų šei
moje. Dirbu su visomis aparatūromis su 
sunkiais ligoniais. Labai geros rekomen
dacijos. Tel. 773-396-9232. 

D r . JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 708-598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydy to ja 

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

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

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
VVillovvbrook, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA | O D W A L I S 

Dantų gydy to ja 

15543 W. 127th St. 

Suite 101, Lemont , IL 

Tel . 6 3 0 - 2 4 3 - 1 0 1 0 

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 DECKEK, DOS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

TRYLIKOS M E T Ų PATIRTIS 
persikėlė i naują kabinetą 

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

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

• implantai 
• t i l tai , 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 atjaunini m as 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, M D 
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523 

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

D r . K. J U Č A S 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

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

fu 

VILNIUS 2007 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

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

• * • 

• 3 turistines kelionės | Lietuvą ir Pabaltijį ; 
l aplankant Dainų ir Šokių šventę. I 
• Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei * 

• • 

VVeb site: www.vytistours.com 

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

Emali: pencylar@comcast.net 

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

BygfgjgjgjgjgjčĮnaBJBfgMB^ 

http://www.parkridgesrnifes.com
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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Iš Ateitininkų gyvenimo 

AŠF suvažiavimas: pasisakymai, 
klausimai, diskusijos Atkelta iš 2 psl. 

Po ASF tarybos pirmininkės pranešimo vyko diskusijos. V Laniauskas 
klausė: kodėl reikėjo remti Kalifornijos ateitininkus, kodėl jie patys negali 
surinkti reikalingų "pinigų? ASF valdybos pirm. Vytenis Darnusis: reikalas 
buvo svarbus Kalifornijos ateitininkų stovyklai — buvo būtina mokėti tuo 
momentu arba netekti vietos stovyklai. E V Kisielius: rėmimas yra ir savo 
būdo reklama fondui. V Laniauskas: reikia daugiau skelbti aukotojus; reikia 
kreiptis į vyresniuosius. Aldona Juozevičienė: kodėl tiek mažai skelbiama apie 
fondą „Drauge" ateitininkų skyriuje? Marytė Meškauskaitė: skelbiame, tik 
gal per mažai. A. Juozevičienė: siūlo Marytei jos jautrią kalbą išspausdinti 
„Draugo" ateitininkų skyriuje. Saulius Kuprys pastebėjo, kad „Draugo" atei
tininkų skyrius visados pageidauja medžiagos. Kiekvienas „Draugo" numeris 
pasiekia kelis tūkstančius šeimų. Būtina naudotis šia puikia informacijos 
proga norint puoselėtiateitininkų veiklą. 

ASF valdybos pirmininkas Vytenis Darnusis pateikė iždininko Jono 
Korsako pranešimą, kadangi Jonas negalėjo pats susirinkime dalyvauti. 
Vytenis pareiškė didelę ASF tarybos ir valdybos padėką Petrui I. Jokubkai už 
stambią auką. Jo ASF skirtos akcijos buvo parduotos pagal P Jokubkos siū
lymą. Diskusijose Aloyzas Pakalniškis kėlė mintį gal būtų pravartu 50 proc. 
fondo lėšų leisti į biržą, o 50 proc. palikti saugiose investicijose. 

Dainė Narutytė Quinn klausė, kiek palūkanų fondas uždirbo? Vytenis 
Darnusis: uždirbta maždaug septyniolika tūkstančių dolerių. P V Kisielius: 
reikėtų paklausti dr. Rimkaus, kaip jis norėtų, kad jo auka būtų investuota. 
Vytenis Darnusis: priklauso nuo tarybos ir valdybos, kaip ir kur investuosime. 
Mes negalime spręsti pagal kitų siūlymus. Svarbu, kad būtų tokių lėšų, prie 
kurių, reikalui esant, būtų galima greitai prieiti. Juozas Polikaitis: gal vertėtų 
turėti finansų patarėją — nors jam ir bus mokama, bet ilgainiui uždarbis gali 
būti didesnis todėl, kad lėšos bus žinovo investuojamos. Aloyzas Pakalniškis: 
geriau be patarėjo, tik reikia valdybai ir tarybai susėsti ir paruošti ilgalaikius 
investavimo planus. Petras V Kisielius: vėl siūlau, kad gal reikėtų stambesnių 
aukų aukotojus paklausti, su kokia rizika jie sutiktų jų skirtas lėšas inves
tuoti. Vytenis Darnusis: vis tiek investavimo sprendimas privalo likti su AŠF 

v 

taryba. Marytė Meškauskaitė pasiūlė Aloyzui Pakalniškiui kandidatuoti j ASF 
tarybą. Jis sutiko. 

Audronė Užgirienė perskaitė ASF revizijos komisijos pranešimą. 
Pastebėta, kad knygos vedamos tvarkingai, tik siūlo iždininkui prisegti prie 
knygų visus dokumentus, paaiškinančius išmokėjimus — prašymus ir kvitus. 
Petras V Kisielius, tarybos ir valdybos vardu, padėkojo Audronei Užgirienei ir 
visai komisijai, kurioje taip pat dalyvauja Gediminas Damašius ir Palmyra 
Janušonienė. 

Suvažiavimo pirmininkas atidarė diskusijas bendrais AŠF veiklos klausi
mais. Saulius Kuprys: dėl paramos „Ateities" žurnalui, kiek kas padengia lei
dybą? Marytė Meškauskaitė: apskaičiuota kiek reikia doleriais iš tų kurie 
gauna prenumeratas. Juozas Polikaitis: žurnalo tiražas smarkiai padidėjęs. 
Tris kart daugiau siunčiama j vietoves, į bibliotekas, į mokyklas nemokamai. 
Apskritai žurnalo veidas žymiai ateitininkiškesnis negu anksčiau. 

Po to vyko AŠF rinkimai. Į revizijos komisiją kandidatai Gediminas 
Damašius, Palmyra Janušonienė ir Audronė Užgirienė buvo suvažiavimo pa
tvirtinti plojimu. Į AŠF tarybą, slaptu balsavimu, išrinkti Aloyzas Pakalniškis, 
Juozas Polikaitis, Sigutė Mikrut. Šarūnas Užgiris lieka kandidatu. Balsus 
skaičiavo Dainė Quinn, Loreta Grybauskienė ir Juozas Polikaitis. 

Po rinkimų vyko papildomos diskusijos. P V Kisielius užklausė Laimos 
Šalčiuvienės apie Palangos namų pardavimą. Laima išsamiai paaiškino 
padėtį. Juozas Polikaitis: su prašymais būtinai reikia prašyti dokumentacijos 
- iš kokių kitų fondų gauna pinigų, kad žinotume realiai kokiom sumom 
reikia remti. Prašymas iš Lietuvos privalo ateiti per Federacijos valdybą. 
Ateitininkų federacija Lietuvoje jau turi savo fondą. Saulius Kuprys: dėl atei
tininkų namų Kaune: yra nauja sutartis Lietuvoje dėl paveldo saugojimo, tad 
gal galima pritaikyti ir Ateitininkų rūmams. Juozas Polikaitis: reikia gerai 
ištirti kas tikrasis namų savininkas, kad nebūtų vėliau asmenų, kurie 

Ateitininkų šalpos fondui aukojusieji 
2006 sausio 1 - gruodžio 31 

Dr. Kaz imieras Rimkus padidino A t e i t i n i n k u šalpos fondą 
$30 ,280 .00 a u k a 

$ 6 2 0 - Daiva ir Petras V. Kisieliai, IL. 

N u o $ 2 0 0 iki $ 4 9 9 - Pranutė ir A. Rimas Domanskiai , IL; Aušrelė ir 
Arūnas Liulevičiai, IL; Sigutė ir Bernie Mikrut, IL; Daina ir Aloyzas 
Pakalniškiai, IL; John V. Prunskis, IL; Laima ir Jonas Šalčiai, IL. 

N u o $ 1 0 0 iki $ 1 9 9 - Jonas Adomavičius, IL; K. G. Ambrozaičiai, , 
I N ; Anonimas (per L & J Šalčius), IL; Sophia ir Stasys Džiugas, IL; 
Kristina Gražys, IL; A l ian Koncė, CA; Raimonda ir Ričardas Kontrimai, 
CA; Roma ir Saulius Kupriai, IL; Raminta ir Algirdas Marchertai, IL; 
kun. Vytas Memenąs ir Milda Memenąs, IL; Mari ja Meškauskas, IL; 
Vita Neverauskienė, M l ; Vytas Rugienius, M l ; Kun. I. Urbonas, IL; 
Austė ir Mindaugas Vygantai, IL 

N u o $ 5 0 iki $ 9 9 - Laima ir Vainis Aleksos, IL; Daina ir Andrius 
Anuž ia i , M l ; Irena Baleišis, IL; Vida ir Vytenis Damušiai , IL; Loreta ir 
Vytenis Grybauska i , IL; Juzė Ivašauskas, IL; Dana ir Juozas 
Kapačinskai, IL; Sophie ir Michael Karaičiai, IL; Marius ir Rasa 
Kasniūnai , IL; Birutė ir Juozas Kasperavičiai, FL; Stefa ir Petras 
Kisieliai, IL; Vida Kuprytė, IL; Alė ir Eligijus Leiis, IL; Dalia ir Gintaras 
Lietuvninkai, IL; Jūratė ir Algis Norvi la i , IL; Eglė ir Arvydas Paulikai, 
IL; Vaida Petraitis, IL; Aureli ja ir Bronius Polikaitis, IL; Irena ir Juozas 
Polikaičiai, IL; Dainė ir Tom Qu inn , IL; Vacys ir Augusta Šauliai, IL; 
Rima ir Linas Sidriai, IL; Donatas ir Daina Sil iūnai, IL; Viktorija ir 
Rimas Si l iūnai, IL; Izabelė Stončienė, IL; Audronė ir Arvydas Tamuliai, 
IL; Audronė ir Šarūnas Užgiriai, IL; Elona ir Juozas Vaišniai, CT; Voras 
Internet Services, LTD, IL; Zymkiai, IL. 

N u o $ 2 0 iki $ 4 9 - Arvydas ir Daiva Barzdukai, VA; Juozas Baužys, 
IL; Jolita Narut ienė, IL; Regina Padleckienė, IL; Darius Polikaitis, IL; p. 
Žemkairys, IL. 

Iš viso per 2006 metus Ateitininku šaipos fondui 
suaukota $39,945.00 

Ateitininku šalpos fondo taryba ir valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams. 

Paruošė J. Korsakas ir I. Baleišė 2007 m. kovo mėn. 

reikalautų grąžinti. Nežinau, kur yra tokie dokumentai. Toliau mintimis ir 
žiniomis apie Ateitininkų rūmus Kaune dalijosi Saulius Kuprys, Juozas 
Polikaitis ir Laima Šalčiuvienė. Juozas dar paminėjo, kad ministrui pir
mininkui Abišalai nebuvo pateikti laiku dokumentai ir todėl prarasta galimy
bė tuo metu namus atgauti. E V Kisielius: gal būtų galima pakalbėti apie 
Berčiūnų stovyklavietę? Juozas Polikaitis trumpai apibūdino nuosavybės 
reikalus, kas kiek žinoma, bet teigė, kad sunku pasakyti, kas ką padarė, kas 
ne, ir kas iš tikrųjų ten yra. 

Suvažiavimas baigtas sugiedant Ateitininkų himną. 
— Arūnas L. 

Norintys paaukoti Ateitininkų šalpos fondui, savo aukas siųskite: Ateitis 
Relief Fund, 12690 S. Archer Ave., Lemont, IL 60439 Paaukoję 200 dol. 
ar daugiau tapsite fondo nariais ir turėsite teisę fondo suvažiavimuose ne vien 
balsuoti, bet ir diskusijose su didesniu atidumu būti išgirstiems. 

£Yt „Neringos" Stovyklos 
LIETUVIŲ KALBA 

Liepos 1-7 d. — Šeimų stovykla 
Liepos 8-22 d. — 8-16 m. vaikams 
Liepos 22-28 d. — Tęsinys 13-16 m. 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- 6 m. vaikams 
Liepos 11-18 d. — Tęsinys 13-16 m. vaikams 

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

stovyklas „Neringos " stovyklavietėje Vermonte 

Motinos diena Ispanijoje 
minima ir krepšiniu 

Lietuvių Bendruomenė Andalūzijoje (Ispanija) organizuoja trečiąjį 
gatvės krepšinio turnyrą 3 x 3 , skirtą paminėti Motinos dienai. Varžybos 
vyks gegužės pirmąjį savaitgalį Nijar mieste, Almerijoje. Registruotis 
galima iki balandžio 25 dienos. Komandą sudaro keturi žaidėjai (gali 
būti ne vienos tautybės), visi turi vilkėti vienodus marškinėlius. Vietinių 
komandų mokestis - 20 eurų, atvykstančių - 40 eurų. Dalyvaujantiems 
tritaškių konkurse teks sumokėti 5 eurus. 

Pirmą dieną 16 vai. vyks tritaškių konkursas. O turnyro pradžia 
antrą dieną 9 vai. 

Daugiau informacijos: marinaruibiene@hotmail.com; Marina -
66666 5987; Linas - 617169401. 

www.lietuviams.com 

mailto:info@neringa.org
http://www.neringa.org
mailto:marinaruibiene@hotmail.com
http://www.lietuviams.com
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APIE JAUNIMO REKOLEKCIJAS DAINAVOJE 
SES. PRANCIŠKA. FDCI 

Mielas Jaunas Žmogau, 

šio laiško forma noriu su Tavimi 
pasidalinti nuostabia patirtimi, par
sivežta iš Dainavos, kur vieną savait
galį, t.y. kovo 16-18 dienomis, vyko 

pažinimo vakaras, kurį surengė viena 
iš jaunųjų vadovių Lina Bublytė>. 
Mums buvo pristatyti vadovai ir nau
jasis savaitgalio komendantas And
rius Rusinąs, kuris vėliau tikrai 
draugiškai ir tvarkingai atliko savo 
pareigas. 

Po naktipiečių už salės įrengtoje 
Jaunimo rekolekcijos. Ar girdėjai koplytėlėje, kurią vadinome „Tylos 
apie jas? Beje, žodis „rekolekcijos" kambariu", prelatas Edis Putrimas 
yra labai retai vartojamas kasdienėje pradėjo susikaupimą ir vakaro medi-
kalboje, tad drįstu priminti, kad tai taciją. Jos metu prelatas papasakojo 
yra susikaupimui ir dvasiniam atsi- savo išgyvenimus Toronto oro uoste, 
naujinimui skirtas laikas. prieš dvejus metus patyrus besilei

džiančio lėktuvo gaisrą. Vienas neti
kintis italas už šį gaisrą ir patirtą 

Šv. Mišių akimirka. 

Aš šiemet jaunimo rekolekcijose 
dalyvavau pirmą kartą. Jos vyksta 
kasmet, tradiciškai trečiąjį kovo sa
vaitgalį. Mičigano valstijoje netoli 
Detroito įkurta Dainavos stovykla
vietė į gavėnios rekolekcijas pakvie
čia jaunus žmones iš įvairių Ameri
kos kampelių. Šiais metais čia daly
vavo trisdešimt 16-17 metų jaunuo
lių iš Čikagos, Detroito, Cleveland ir 
net Kanados. Pačias rekolekcijas 
organizuoja Užsienio lietuvių sielova
dos Jaunimo skyrius, kuriam vado
vauja Birutė Bublienė. 

Kaip minėjau, tai buvo pirmoji 
mano viešnagė Dainavoje, taigi ne
galiu palyginti vykusių rekolekcijų su 
ankstesniais metais. Tačiau šiuokart 
noriu pasidalinti patirtais įspūdžiais 
iš to, ką mačiau ir girdėjau, ką su
pratau ir patyriau. Tikiuosi, kad Tau 
bus įdomu. mažų vaikų mama, ir Dievas šioje 

Taigi, man atvykus į Dainavą nelaimėje „pasinaudojo" netikinčio 
penktadienio vakarą, stovyklavietė italo gera širdimi... Kai prel. Edis 
jau lingavo nuo jaunų balsų džiaugs- atskleidė pačiam italui šį įvykį, jis su 
mo, lydėjusio susitikus senus drau- ašaromis atgailavo, klausdamas, ar 
gus. Turbūt šio susitikimo daugelis Dievas jam atleis, nes piktžodžiavo 
tikrai laukė. Po atidarymo vyko susi- Jam... Pasirodo, gyvenime taip ir 

būna, kad Dievas daug gerų dalykų 
padaro ir per mažai tikinčius arba 
net visai netikinčius žmones, tik jie 
gal to nežino, nemato, nesupranta... 
Ar esi tai patyręs ir Tu? 

Po tokio įspūdingo pasakojimo 
jaunuoliai dar kurį laiką liko tylėti ir 
mąstyti... Taip baigėsi pirmas vaka
ras. 

Rytojus nebuvo labai ankstyvas. 
Pirmas susitikimas vyko vėl koply
tėlėje. Rytą pradėjome gitaros akordų 
skambesio lydima giesme Dievui, 
padėkos malda, kreipimusi į Šventąją 
Dvasią ir dienos Evangelijos ištrauka. 
Prel. Edis palaimino mus ir mūsų 
laukiantį pusryčių stalą. 

Po pusryčių Vija Sidrytė, viena iš 
vadovių, surengė keletą žaidimų, po 
kurių prasidėjo rimtesnė dienos dalis 
- prel. Edžio Pu t r imo paskaita 
„Drąsos! Tai Aš! Nebijokite". Prela
tas, naudodamas jaunimui išdalintą 
metodinę medžiagą, apibūdino są
moningo krikščionio bruožus ir juos 
išreiškiančius krikščioniškus sim
bolius. Paskui rekolekcijų dalyviams 
išdalino kitą metodinę medžiagą, 
pavadintą „Mano tikėjimo kelionė", 
kurią reikėjo aptar t i mažose gru
pelėse ir paskui bendrai pasidalinti 
išvadomis. 

Antrą paskaitą „Tikėjimo ste
buklas" buvau paprašyta vesti aš. Tai 
buvo greičiau ne paskaita, o mano 
atsivertimo ir įtikėjimo liudijimas, 
kadangi augau netikinčioje šeimoje, 

Pasirodo, gyvenime taip ir būna, kad Dievas daug 
gerų dalykų padaro ir per mažai tikinčius arba net 
visai netikinčius žmones, tik jie gal to nežino, nema
to, nesupranta... Ar esi tai patyręs ir Tu? 

išgąstį priekaištavo Dievui ir šiam 
dvasininkui, bandžiusiam nuraminti 
žmones ir paguosti, surasti kitus šei
mos narius. Tuo tarpu šis italas neži
nojo, kad būtent jo paties rankomis 
išgelbėta iš lėktuvo bandžiusi išbėgti 
moteris, kuri pargriuvo ir būtų likusi 
gulėti gaisro apimtame lėktuve, buvo 
tikras Dievo darbas. Tai buvo dviejų 

daina. Papietavus mums buvo paro
dyti darbo rezultatai. 

Trečioji dienos paskaita „Drąsa 
tikėti" buvo praturtinta vaizdine me
džiaga - viena iš rekolekcijų dalyvių 
Diana Karvelytė papasakojo, kaip 
mes galime parodyti drąsą savo kas
dienybėje, ir ką iš tikrųjų konkrečiose 
situacijose mes rinktumės. Diana 
mums leido prisiminti jauną mokinę 
Rebecca Scott iš Columbine gimnazi
jos, kuriai prie smilkinio gimnazijoje 
paauglys prikišo pistoletą ir paklau
sė, ar ji tikinti Dievą? Ji nedvejodama 
atsakė - „Taip, tikiu", ir ...mirė. Tuo 
pavyzdžiu paskaitos vadovė rekolek
cijų dalyvius bandė išprovokuoti drą
sai už tikėjimą - net jei reiktų ati
duoti gyvybę. 

Vėliau, visiems peržiūrėjus pa
rengtą medžiagą, Diana pakvietė jau
nimą grupėse apsvarstyti keletą 
aktualių šiandienos situacijų ir at
sakyti į jas lydinčius klausimus: ką 
darytum, jei būrys žmonių niekintų 
Tavo katalikišką tikėjimą, taip pat 
niekintų tikėjimą, būryje esant Tavo 
tylinčiam ir tarsi viską priimančiam 
draugui? Ką darytum, jei Tavo drau
gė imtų lauktis kūdikio - ar bandy
tum atkalbėti ją daryti abortą? Kaip 
reaguotum, jei Tavo draugė išeitų gy
venti pas vaikiną, nors žinai, kad Ka
talikų tikėjimas neleidžia gyventi 
kartu nesusituokus? 

Grupelių pristatymo metu kilo 
karštos diskusijos, nes nuomonės dėl 
situacijų labai išsiskyrė. Daugelis jau
nuolių nežinojo tikro Bažnyčios mo
kymo apie tai, o kai kurie buvo tikri, 
kad gyventi kar tu tikrai galima jau 
po sužadėtuvių. Bendromis organiza
torių ir vyresniųjų vadovų pastan
gomis bandėme atsakyti, kodėl vie
nas ar kitas sprendimas yra negali
mas ir kodėl Bažnyčia moko kitaip. 
Šios temos buvo tokios aktualios, kad 

Viena iŠ užduočių apie drąsa. 
Linos Bubly+es nuotraukos 

Galvojame, tariamės, kuriame... 

iki 16 metų nepažinojau krikščioniš
kų vertybių, mokykloje man atkakliai 
skiepijo ateizmo ideologiją... Mano 
gyvenimo kelionei ir pašaukimo at
pažinimui reikėjo daug drąsos ir tam 
tikra prasme rizikos, tad su jaunimu 
apie tai atvirai ir dalinausi. Labai 
jaudinausi, nes seniai neliudijau savo 
tikėjimo istorijos. Džiaugiuos, kad 
jaunimas manęs klausėsi, suprato, 
priėmė... Man pačiai tai buvo tarsi 
rekolekcijos, naujas motyvas iš naujo 
pradėti dvasinę kelionę, vėl pasijau
čiau kaip prieš 15-10 metų, tarsi iš 
naujo gimdama Kristui... 

Kiek vėliau organizatoriai pa
kvietė jaunimą pasiskirstyti į 5 gru
peles, kurios turėjo drąsą išreikšti 
šokiu, rėkiama, poezija, vaidinimu ir 

išsiaiškinimui iki galo reikėjo net per
traukos. 0 man tai buvo dar vienas 
patvirtinimas, kaip atsakingai ir uo
liai turiu skelbti Kristaus ir Jo 
Bažnyčios mokymą savo dėstomose 
pamokose... 

Diskusijoms pasibaigus pagrin
dinė rekolekcijų organizatorė Birutė 
Bublienė supažindino jaunimą su 
Lietuvos Jaunimo dienomis, kurios 
vyks Klaipėdoje birželio 30 - liepos 1 
dienomis, taip pat su Pasaulio Jau
nimo dienomis Australijoje 2008 
metais bei progomis jaunimui sava
noriškai padirbėti Lietuvoje vasaros 
metu su vargstančiaisiais, ypač vai
kais. 

Tęsinys k i t a m e Šeštadienio 
numeryje. 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS D R A U D I M O PASLAUGOS MOKESČIŲ PASLAUGOS 

INDEPENDENT REALTORS 
OF ILLINOIS I N C . f 

Reda Blekys Peter I»m*liixs 
2 1 4 5 2 8 4 

Aptarnaujame Čikagą ir jos apylinkes 
daugiau kaip 25 metus k,* aru 

n«S5a« • 

WEIIAMS 

Daiva Šalkauskienė 
B roke r Associate 

NUOŠIRDUS DARBUS UŽTIKRINA PASITIKĖJIMAI 
Kreipkite visais nekilnojamo tarto pirkimo, 
pardavimo, investavimo Cell: (630) 290-2760 
klaaslmals... E-mail: da ivasalk@kw.com 

Web: da l va . you rkwagen t . com 

800 E. Northvvest Highvvay Suite #200 
Ž ! Palatine, IL 60074 

Audrius Mikulis 
I s t Choke Real Propertys 

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

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

optimaliausią f inansavimą 

GREIT P A R D U O D A 
rSh=—i First Landmark Realty 
į *—'~J a * * ^ l 1 p-mRimmafeH 

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 

COLPUŽCU. 

RESIDEKTTAL 
BROKEDACE 

VIDA M . 
SAKEVICIUS 

Real Estate Consultant 
Nek i lno jamojo tu r to 

p i rk imas, pardaulmas 
7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

PASKOLOS 

INTERBANK MORTCACE COMPANY 
H o m e loans 

Unikalios finansavimo programos ir sąlygos 
GEDIMINAS ZAREMBA 

cell: 630-915-8865 
off lce: 8 4 7 - 2 0 5 - 1 1 9 9 

Illinois Residential Mortgage broker/Bank 

OM*, Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn. IllinoLs G0453 
Business 708-423-9111 

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

IVAIRŪSv 

Jeigu j u m s r e i k a l i n g a paga lba , 
r a m y b ė , šviežias l i e tuv i škas mais

tas — a t e i k i t e I mūsų mažą šeimą. 
Nuosavas namas, atskiras kambarys. 

G y v e n a m e O a k L a v v n . 

Tei. 773-744*450 arba 773-968-1639. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

: 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 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

STATE FARM INSURANCE 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

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

708-423-5900 

l 
i 
l 
l 
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PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

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

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

8 v.r. iki 4 v.rj.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 W. 95 St. 

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

mokesčio numerio. 

SIŪLO DARBĄ 

S I Ū L O M E DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

Spa Cons tan t i ne Day Spa 
is currently seeking nail technicians for 
5333 Main Street, Dovvners Crove and 

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

emaii sDaconstantine@sbcgiobai.net 
Ph.: 708-805-2696 

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

Vairuotojai privalo turėti galiojančius 
Illinojaus vairuotojo pažymėjimus. 

Reikalinga moteris, turinti žalią 
kortelę, pr iž iūrėt i 3 mokykl inio 

amžiaus vaikus. Pastovus darbas su 
gyvenimu kar tu. Išeiginės pagal 

susitarimą. Tel. 6 3 0 - 7 1 9 - 1 9 0 5 

N A M Ų REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

Šildymas 
Saldymas 

6556 S. Kedzle Chlcago, IL 60629 
Prekyba, instaflavimas, aptarnavimas 
— Ucensed — Bonded— Insured 

24 
vai. per para 

7 dienos 
per savaite 

FREE 
ESTIMATE 

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

Alwąys with Flomęrs 
- Visada šviežios egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
- Vestuvinės i r proginės kompozicijos 
- Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės 
- Atributikos pokyliams nuoma 
- Bažnyčių, pokylių salių dekoravimas 
- Gėlės visoms progoms i Lietuva 

1120 State St, Lemoat, IL 
Tel. 6 3 0 2 5 7 0 3 3 9 ; 8 8 8 5 9 4 
www.aIwayswifhflowers.com *«Wbra 
www.alwayswithflowefs.net pjn 

Pristatymas 7 dienas per savaitę 
Čikagoje, JAV, Lietuvoje 

ir visame pasaulyje 

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

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairus tortai 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas per savaitę 
• Aplankykite mūsų svetainę — vvvwv.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://dalva.yourkwagent.com
mailto:amikulis@usa.com
mailto:sDaconstantine@sbcgiobai.net
http://www.aIwayswifhflowers.com
http://www.alwayswithflowefs.net
http://vvvwv.racinebakery.com
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KARSTO ORO BALIONU VIRŠ N. ZELANDIJOS 
STASE E. SEMĖNIENE 

Atskridome į Naujosios Zelan
dijos (NZ) Pietų salą ir Queenstown, 
gyvą, kurort inį miestą, įsikūrusį 
įspūdingoje aplinkoje — ant ežero 
Wakatipu kranto, tarp Remarkables 
kalnų. Savo atvykimu prisidėjome 
prie vieno milijono lankytojų, kurie 
per vienerius metus atvyksta į šį 
miestą iš viso pasaulio. 

Mūsų viešbutis „Novitel" — mo
dernus. Jo statyba primena ameri
kiečio architekto Frank Lloyd Wright 
stilių, kurio pavyzdžių yra ne tik 
Amerikoje, bet ir užsienyje. Viduje 
beveik viskas iš medžio. Na, o iš mū
sų kambario — milijono dolerių ver
tas vaizdas. Gali valandomis sėdėti 
balkone ir niekad neatsigėrėsi... 
Dangiškojo Kūrėjo dovanotu vaizdu 
— pasakiškoje gamtoje tyvuliuoja 
žydras Wakatipu ežeras, už jo tęsiasi 
didingi kalnai, prie balkono priglu
dusi palmė, tarsi vėduoklė linguo
dama skleidė malonų, gaivinantį vė
sumą, o apačioje, po balkonu, eg
zotiškas, spalvingas gėlynas, dvel
kiantis brangių kvepalų svaiginančiu 
kvapu. Gyvenk ir džiaukis... 

Nebuvo geresnės vietos įvertinti 
Queenstown, kaip už „Skyline Gon
dola", iškėlusios mus į 800 m (2,624 
pėdų) aukščio Bob's Peak. Vaizdas 
toks didingas, kad ir apsakyti neį
manoma. 

G r a ž i a u s i a ž e m ė s v ie ta 

Taip rašytojas James Michener 
aprašė Milford Sound, didingiausią 
pietų pusrutulio fjordą. Plaukdami 
juo, laive valgėme puikius pietus, o 
jau vaizdais atsižavėti trūko žodžių. 
Kaip ir plaukiant Norvegijos ilgiau
siu fjordu Sogne, įspūdingi vaizdai 
keitė vienas kitą, juos čia dar pagyvi
no saulėje prie akmenų besišildantys 
delfinai, o aptingę ruoniai ant baltų 
uolų kaitino savo nugaras. 

Smalsumas mus nuvedė ir į tur
gų gražioje pievoje, apsuptoje me
džiais. Ūkininkės, daržininkės ant 
žolės išdėsčiusios savo užaugintas 
gėrybes, net konservuotas daržoves ir 
uogas, taip pat rankdarbius — siu
vinėtus bei megztus. Nupirkau megz
tinį su gražiu NZ vaizdu mažajam 
darželio „moksleiviukui". 

Nuo pat vaikystės ir jaunystės 
pamėgau skaityti knygas, ypač ke
lionių aprašymus. Iš lietuvių ypač 

v 

patikdavo Matas Šalčius, vaizdingai 
perduodavęs labai įdomius, savo pa
t i r tus išgyvenimus ar nuotykius. Pa-

. Tęsinys iš 
saulinėje literatūroje karaliavo Julės 
Verne, moksline fantastika pasižy
mėjęs XIX a. prancūzų rašytojas. La
biausiai mano vaizduotę pagavo Julės 
Verne knyga „Aplink pasaulį per 80 
dienų" (1873 m.). Taip ir norėjosi su 
to romano herojumi Phileas Fogg 
skristi balionu po pasaulį tolyn, to
lyn... Ach, net savo pašėliausiuose 
sapnuose neregėjau to įvykstant... O 
vis dėlto? 

Pakilome i padangę 

Jau iš namų vykdama į šią 
kelionę, pamačiusi siūlomą papil
domą (patiems susimokant) skridimą 
karšto oro balionu, džiaugsmingai 
pasiryžau tai įvykdyti. Tai išgirdęs, 
brolis net pasipiktino: jrAr proto ne
tekai? Šitokio garbaus amžiaus mo
teris..." Kai nebegalėjo perkalbėti, 
broliškos meilės vardan, patarė: „Tik 
žiūrėk, neiškrisk iš krepšio". 

Apie tą balioną anuomet nedaug 
tenusimaniau. Karšto oro balionai 
yra seniausia, sėkmingiausia žmo
gaus skridimo technologija, prasidė
jusi 1783 m. brolių Montgolfier išra
dimu Annonay Prancūzijoje. Pir
masis skrydis su keleiviais įvyko 1783 
m. lapkričio 21 d. Prancūzijoje, pilo
tuojant Pilatre de Rozier ir marki
zui D'Ar landės. Pirmą karšto oro 
kelionę suplanavo ir modernų balio
ną pastatė Ed Yost 1960 m. spalio 22 
d. Pirmąjį skrydį jis įvykdė Bruning, 
Nebraska. Šiandien karšto oro balio
nai naudojami dažniausiai tik pramo
goms. Pasirodo, net 7,000 karšto oro 
balionų veikia JAV 

Skridimo dienos nekantriai lau
kėme. Praėjo diena, antra, trečia — 
vis nieko. Esą, vėjai nepalankūs... 
Jau ir ketvirtoji, paskutinioji, diena 
čia pat... Na, ir koks stebuklas — 
pagaliau. Pusę penktos ryto '•— tele
fono skambutis: „Skrendam". 

Pustuzinis moterų sulipome į 
mašiną ir dūmėm tebemiegančio 
miesto gatvėmis. Tamsu, nors pirštu 
į akį durk... Galop pasiekėme didžiu
lę aikštę—pievą, kur mūsų laukė būsi
mas jaudinantis nuotykis. Žolėje pūp
sojo subliuškęs vaivorykštės spalvų 
balionas. Ir šis „skarmalas" kels mus 
į aukštį, neš padebesiais? Janey 
padėjo pilotui ir jo dviem padėjėjoms 
pastatyti balioną „ant kojų". 

Pirmiausia pilotas, vidutinio 
amžiaus vyras, paklausė, kiek mes 
kiekviena sveriame. Po trumpo pa
aiškinimo mums parodė, kaip įlipti į 
pintinį krepšį, vadinamąją „gondo
lą": kairę koją įkišti j gondolos plyšį, 

kovo 24 d. 
dešinę — į plyšį aukščiau, tuomet 
atsisėsti an t briaunos ir permesti 
kojas vidun. Bepigu jam — aukštas, 
liesas, ilgakojis, o amžiumi — turbūt 
vos pradėjęs skustis... Jam tai vieni 
juokai, tačiau, kai aplink tavo kelius 
kabinasi artritas, o pati kasdien norė
tum užtraukti „Sugrįžki, jaunyste..." 
— visai kitos godos. 

# 
Skridome tyliai pavėjui 

Saulei bundant iš miego, švel
niai, be triukšmo ar kokių trukdymų 
mūsų balionas kilo aukštyn. Nejau
tėme jokio vėjo, nes skridome pa
vėjui. Įdomu tai, kad karšto oro ba
lionas skrenda labai tyliai, nejau
čiant jokio judėjimo (ne taip, kaip lėk
tuve), tarytum ramiai slinktum pa
vandeniui, o vaizdas „paukščio aki
mi" — pasakiškas. Dieną prieš ste
bėjom miestą ir apylinkes nuo kalno, 
bet šis vaizdas kur kas įspūdingesnis: 
stirnelė pievoje atrodo kaip skruzdė
lytė; pažvelk aukštyn, atrodo, sug
riebsi saujon baltą pūką, debesėlio 
lopinėlį... Pilotas turėjo aukštai pa
kabinęs fotoaparatą ir nuolat foto
grafavo. Viena keleivė, švenčianti 
70-ąjį gimtadienį, paprašė piloto 
skristi virš kalnų. „Ne, pavojinga" — 
atsakė jis. 

Pilotas protarpiais pumpavo 
ugnį, kuri stambiu liežuviu kilo aukš
tyn. Ir kažkoks pamaldumo jausmas 
užlieja žmogų, lyg jauti Dievo ranką... 

Paskraidę valandėlę, leidomės 

žemyn. Balionas iš karto nenusileido, 
bet kelis kartus tai beveik palietė 
žemę, tai vėl kilo aukštyn. Ir ta rp 
mūsų įsibrovė kažkokia baimė, pa
keitusi neseniai išgyventą didelį 
džiaugsmą. O kas bus, jei vėjas nuneš 
į kalnus? Pagaliau nutūpėm. 

Ir Dievas prisidėjo 
prie tavo juoko 

Tučtuojau pilotas, visas išri
kiavęs, šampane pamirkęs rodomąjį 
pirštą, kiekvienos kaktą paženklino 
kryželiu ir sukalbėjo balionininko 
maldą: „Vėjas pasveikino tave švelnu
mu; saulė palaimino tave savo šil
tomis rankomis; skridai taip aukštai 
ir taip gerai, jog Dievas prisidėjo prie 
tavo juoko; ir švelniai grąžino tave 
atgal į mylimos motinos žemės 
rankas!" 

Taip pat jis visoms padovanojo po 
skrydžio nuotrauką ir balionininko 
pažymėjimą su užrašu: „Aš paliečiau 
dangų su Saulėtekio balionu". 

Bematant, kaip iš vokiečių brolių 
Grimų pasakos („Apsidenk, staleli"), 
čia pat atsirado pusryčių stalas. Ir ko 
gi ten ant jo nebuvo: vaisiai, sultys, 
įvairūs užkandžiai, kepiniai, pyra
gaičiai ir, žinoma, šampanas. 

Saulėtekio auksiniais atspalviais 
nudailintą Karalienės miestą, su jo 
karališka aplinka ir dabar atmini
muose teberegiu... 

Pabaiga 

Keliaujate traukiniu, automobiliu, lėktuvu ar net oro balionu — visos JŪSŲ 

kelionės mums įdomios! Pasidalinkite jomis su mumis ir ,,Draugo" skaityto
jais! Kelionių aprašymus, dienoraščius, Įspūdžius ir nuotraukas siuskite adresu: 

„Draugas", 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
arba ei. paštu: redalccija@draugas.org 
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AR TRAUKTIS IŠ IRAKO? 
Atkelta iš 4 psl. 
Į nedidukę Tarawa salelę 1943 

lapkričio 22 d. išsikėlę Amerikos jūrų 
pėstininkai jau per pirmas 72 valan
das prarado per 1,000 karių. Bet savo 
tikslo neatsisakė. Nepasidavė nė ang
lai, kai 1941 gegužės 24 d. vokiečių 
karo laivas „Bismarck" viena salve 
paskandino anglų kreiserį „Hood", 
kai per kelias minutes beveik du tūk
stančiai anglų jūrininkų nugarmėjo į 
jūros dugną. 

Politikai šaukia, kad tokį „kru
viną" karą reikia kuo greičiau sustab
dyti, neduodant prezidentui Bush ir 
gen. David H. Petraeus progos dar 
kartą sustiprintomis jėgomis sutvar
dyti Irako savižudžius, kurie pasku
tiniu laiku jau pradėjo aukoti ir 
vaikus, juos susprogdindami. 

Atstovų rūmų pirmininkei de
mokratei Nancy Pelosi pavyko, nors 
tik 218-212 balsų persvara, inicijuoti 
reikalavimą Amerikos karius išvesti 
iš Irako iki 2008 rugsėjo 1 d. Kiti 
demokratai politikai ir tuo nepaten
kinti, reikalauja, kad pasitraukimas 
prasidėtų tuojau pat. Aišku, ameri
kiečiai nekantrauja. Jie nori, kad Ira
ko vyriausybė nustotų trypti vietoje 

ir imtųsi didesnės iniciatyvos, sutvar
kant sukilėlius ir taip a tkur iant 
krašte savo karinę, ekonominę ir 
politinę galią. 

Kaip ten būtų, į tai stumti ir ra
ginti Irako vyriausybę yra prezidento 
Bush, o ne įstatymdavių pareiga. 
Bush turi įtikinti irakiečius, o kartu 
ir amerikiečius, kokios bus pasek
mės, jei mes tinkamai nebaigsime ten 
savo uždavinio. Prezidentas to dar 
neatliko, bet amerikiečių kariuome
nės išvedimo iš Irako datos nustaty
mas Amerikai tikrai nepadės. Tai 
nesulaikys Irako bei viso Artimųjų 
Rytų regiono nuo nugrimzdimo į cha
osą. 

Stabilizuoti tokią dar neseniai 
sukurtą ir trapią Irako demokratiją 
yra sunkus uždavinys. Tokių, kaip 
matėme, buvo ir daugiau Amerikos 
istorijoje. Todėl mums reikia pasi
mokyti iš istorijos, parodyti daugiau 
supratimo ir nuolankumo, o ne pulti 
į isteriją ir vienam kitą kaltinti. 
Vieninga Amerika, kuri yra daug 
aukojusi praeityje, gali triumfuoti ir 
Irake. Tik nereikia bėgti, iškritus pir
mam lietaus lašui, šaukiant, „dangus 
griūva". 

IEŠKO D A R B O 

jGIAUSI AVIABILIETAI Į LIETUVĄ IR EUROPA 

* Moteris ieško žmonių slaugymo darbo. 
Gali išleisti atostogų arba pakeisti bet 
kurią savaitės dieną. Tel. 312-492-8795. 

rekomendacijas, patirties, automobilį, 
kalbanti angliškai, ieško prižiūrėti pagy
venusius žmones ar kompanjonės darbo su 
grįžimu namo pietiniuose rajonuose. Gali 

Moteris, turinti legalius dokumentus, pakeisti savaitgaliais. Tel. 708-692-4422. 

mailto:redalccija@draugas.org
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Tobulėjimas — visada tolygus įdėtam darbui 
Redakciją pasiekė žinia, kad Los 

Angeles teatras „Sezonų Pauzės" 
ruošiasi žiūrovams parodyti naują 
premjerą. Ta proga kalbinome šios 
trupės režisierių, dramaturgą, ak
torių Aleksą Mickų. 

— Kaip gimė mūsų teatras? 
— Mūsų teatras gimė 2003 metų 

pavasarį, panašiai, kaip gimsta 
upelis: tą dieną, kai susilieję vandens 
lašai išsiveržė į gyvenimą, skelbdami 
pačią gamtą ir nešdami tos gamtos 
dovanas. 

— Kodėl pavadinome teatrą 
„Sezonų Pauzės"? 

— Yra laikas sėti ir yra laikas 
pjauti. O pauzių arba tylos metu iš
aušta rytas, ateina šviesa, vėjo dvelki
mas, pakvimpa kava, gimsta idėjos. 

— Kokius spektaklius esame 
pastatę? 

— „Sezonų Pauzių" upelis išvin
giavo dar tik trejų metų vagą. Atliko
me tris projektus: spektaklį „Gai-les-
čio sėklą", inscenizaciją pagal Victor 
Hugo klasikinį romaną „Vargdieniai" 

lietuvių kalba Los Angeles ir Chicago 
bei anglų kalba Los Angeles. 

— Kaip pasirenkame reper
tuarą? 

— Nekopijuojame ir neatkarto-
jame jau kitų teatrų išgyventų reiš
kinių. „Sezonų Pauzių" premjeros 
yra premjeros, nes statome savo pa
čių inscenizacijas. 

— Koks spektaklis labiausiai 
pasisekė? 

— Trečias projektas. Tobulėji
mas yra visada tolygus įdėtam dar
bui. 

— Kodėl pasirinkome „Don 
Kichotą"? 

— Mes, žmonės, skubame. Vyks
ta lenktynės, lenktynės prie lovio, 
prie piniginio lovio. Ir jeigu kuris pri
mena, jog žmogiškumo turtai glūdi 
ne turtuose, jis palaikomas išprotė
jusiu. 

O kada milijardierių virvės pririš 
kietai kiekvieną, ateis ir žmonijos ak
lavietė, kurioje jau bus per vėlu pa
klausti, ar Don Kichotas buvo išpro
tėjęs. 

— Dekoracijos, garsų efektai, 

..Sezonų Pauzės" gastrolėse Čikagoje 2004 m. 
Stasio Maksvyčio nuotr. 

apšvie t imas , apranga, spektakl ių 
o r g a n i z a v i m a s . Kas a t l i e k a šį 
darbą? 

— Turime tam labai gabius žmo
nes: Giedrių Maculevičių, Liną Mar-
tinėną, Violetą Mickienę, Ievą Išga-
naitytę, Laimą Vaitkevičienę ir Čes
lovą Geštautą. 

— Ar m u m s neskaudu, kad, 
įdėję t i e k darbo , spektakl į paro
dome t ik k e l e t ą kartų? 

—Tai diktuoja objektyvios sąly
gos. Juk čia, Amerikos Valstijose, tu
rime tik mažą dalį lietuviško žiūrovo. 
Tačiau „Sezonų Pauzės" liejasi į pla
čią upę, kurios vandenys pasieks ir 
Lietuvą. 

— Ar n e g a i l a dėl tų ke l e to 
spektakl ių Įdėto darbo? 

— Ne. J u k ir maža smiltelė, ne
žinia kaip pakliuvusi į jūros geldelę, 
išaugina nuostabiausią perlą. „Sezo
nų Pauzių" pagrindinis tikslas yra 
pritraukti jaunimą prie mūsų Los 
Angeles lietuviškos parapijos — baž
nyčios veiklos, vienyti ir skatinti nau
ją iniciatyvą ir draugystę tarp trečios 
bangos atvykusių lietuvių ir čia jau 
gimusių antros ar trečios kartos lie
tuvių, sudominti lietuviškos mokyk
los mokinius aktoriniu, režisūriniu ir 
rašybos menu, kad neužgestų mūsų 
parapija, mūsų bažnyčia. 

— Kiek m ū s ų teatre aktorių? 
— Štai jie, talentingi ir nebijan

tys repeticinio darbo: Giedrius Macu
levičius, Aleksandra Habanek, Valė 
Platukis, Vincas Bernotą, Ieva Išga-
naitytė, Erica Prišmantas, Daiva Ma-
ttis, Remigijus Bobina, Aloyzas Pe
čiulis, Saulius Kajota ir Paulius Ba
rysas. 

— Ar t u r i m e savo trupėje ak
tor ių - pro fes iona lų ? 

— Augustas Rodenas - prancūzų 
skulptorius, modernizmo genijus bu
vo išmestas iš akademijos už tai, jog 
jis, turėdamas savo kūrybinę viziją, 
nepakluso tuomet inėms „akademi

nėms normoms". Profesionalumą 
„Sezonų Pauzės" matuoja ne pagal 
diplomą, bet pagal įdedamą darbą. 

— Kokie mūsų tol imesni pla
nai? 

— Sako, jog, kai žmogus planuo
ja, Dievas juokiasi. Mielai pasidalin
tume savo kūryba su Chicago ir New 
York tautiečiais ir, žinoma, su pačia 
Lietuva. 

— Kas tas Aleksas Mickus? 
— Pirmiausia esu draugas vi

siems, kurie tiktai to nori. O jau pas
kui — menininkas. Jeigu pirmoji ma
no parašyta inscenizacija „Gailesčio 
sėkla" pagal Victor Hugo „Vargdie
niai" buvo romantinė drama, tai ant
ra mano inscenizacija „Don Kichotas 
— begalybės nešėjas" pagal Miguel 
De Cervantes „Išmoningasis Don Ki
chotas Lamančietis" yra komedija. 
Tad ir kviečiu Los Angeles tautiečius 
atvykti į Sv. Kazimiero bažnyčios sa
lę, 3855 Evans Street, LA, CA 90027 
balandžio 20 d. (penktadienį) ir 21 d. 
(šeštadienį) 19:30 vai. v. bei balandžio 
22 d. (sekmadienį) 12:30 vai. p.p. pa
sidžiaugti spektaklyje atliekamais 
gražiais šokiais, dainavimu ir netikė
tais pokštais. 

Baigdamas noriu padėkoti Los 
Angeles lietuviškos šeštadieninės mo
kyklos direktorei Marytei Newsom, 
Sv. Kazimiero bažnyčios klebonui 
Stanislovui Anužiui, lietuviškos radi
jo valandėlės vedančiajam Kęstučiui 
Reivydui, Lietuvių fondo darbuoto
jams už moralinę ir materialinę pa
ramą, palaikant „Sezonų Pauzių" lie
tuviško jaunimo iniciatyvą ir jums, 
Laima, už jūsų klausimus. 

— O a š dėkoju tau, Aleksai už 
įdomų pokalbį ir l inkiu asmeniš
kai tau ir visam „Sezono Pau
zės" kolektyvui didelės kūrybi
nės sėkmės. 

Laima Apanavičienė 

METINIS BENDRUOMENININKŲ SUSIRINKIMAS CICERO 
Atėjusieji buvo 

vaišinami kugel iu 

Jau daugiau negu pusšimtį metų 
gyvuojanti JAV Lietuvių Bendruo
menės Cicero apylinkė pagal nusisto
vėjusias tradicijas kovo mėn. šaukia 
metinius susirinkimus. Šiemet jis 
įvyko paskutinį kovo sekmadienį, 
tuoj po lietuvių kalba laikytų šv. Mi
šių Sv. Antano parapijos bažnyčioje. 

Susirinkus į lietuviams skirtą 
kambarį šios parapijos buvusios mo
kyklos pastate, pirmiausia rengėjų 
buvome pavaišinti kugeliu. Po vaišių 
prasidėjo susirinkimas. 

Buvo nemažai pranešimų. Svar
biausią iš jų perskaitė Mindaugas 
Baukus, ilgametis apylinkės valdybos 
pirmininkas. Pranešėjas kalbėjo: 
„Valdybą sudarė 9 nariai, o revizijos 
komisiją — 3. Valdybos metinę apž
valgą pradėsiu nuo praėjusio metinio 
susirinkimo, įvykusio 2006 m. kovo 
26 d. Per metus valdyba turėjo 6 
darbo posėdžius. Surengėme 5 šeimy
ninio pobūdžio pabendravimus su 
vaišėmis. Buvo suruošti 3 renginiai 
kartu su ALTo Cicero skyriumi: Ne
priklausomybės šventės, Gedulo ir 
Vilties dienos bei Tautos šventės mi
nėjimai. Į šiuos minėjimus buvome 
pakvietę paskaitininkus ir programos 

atlikėjus". 
Pirmininkas taip pat prisiminė ir 

kitus atliktus darbus: 2006 m. gegu
žės mėnesį suruoštus LB XVIII Tary
bos rinkimus, liepos mėnesį suorga
nizuotą išvyką autobusu į Lietuvių 
dainų šventę, dalyvavimus LB Vidu
rio Vakarų apygardos suvažiavime. 

Jis paminėjo ir spalio mėn. su
ruoštas vaišes Sv. Antano parapijai 
paremti, taip pat lapkričio mėnesį su
rengtą pobūvį (kugelio pietus valdy
bos narių Michalinos ir Stasio Bi-
kulčių išleistuvių proga). Metai buvo 
baigti tradiciniu prieškalėdiniu pa
bendravimu. 

M. Baukus, tęsdamas savo prane
šimą, kalbėjo, jog 2007-ieji buvo pra
dėti Nepriklausomybės šventės mi
nėjimo organizavimu. Iš pradžių įvy
ko Lietuvos trispalvės pakėlimas Ci
cero miesto rotušėje su programa. 
Šiam įvykiui iškilmingumo suteikė 
Lietuvos generalinio konsulo Čika
goje Arvydo Daunoravičiaus dalyva
vimas ir jo pasakyta kalba. Vasario 25 
d. buvo suruoštas minėjimas parapi
jos salėje, kur surinkta 1,200 dol. au
kų, o solidarumo mokesčio — 135 dol. 
Visa tai buvo išsiųsta JAV LB Krašto 
valdybai. 

Kalbėtojas pažymėjo, kad per 
metus turėta 3,369.97 dol. pajamų ir 

2,939.37 dol. išlaidų. Jis pabrėžė, kad 
iš surinktos sumos duodama pinigų 
ne tik JAV LB Krašto valdybai, bet 
remiama LB Švietimo taryba, spau
da, radijo programos, BALFas, para
pija ir vietinis lietuvių choras. 

Valdyba pas ipi ldė 
nauja i s nar ia i s 

Prieš pranešimus buvo paskaity
ta invokacija (kun. dr. Kęstutis Tri
makas), perskaitytas praėjusio susi
rinkimo protokolas (Audronė Berna-
tavičienė, sekretoriavusi ir šį kartą). 
Valdybos iždininkui Stasiui Bikulčiui 
išsikėlus gyventi į Texas valstiją, iždo 
būklę aptarė pats pirmininkas, o Re
vizijos komisijos aktą perskaitė jos 
pirmininkas Jurgis Januškevičius. 

Taip pat buvo renkami valdybos 
nariai. Į valdybos veiklą įsiliejo 6 
nauji žmonės: Vida Kuprytė, Sigutė 
Žemaitienė, Stasys Bernatavičius, 
Virginija Marucienė, Liuda Sniūre-
vičienė, Danutė Kirkienė. Taip pat 
bwvo išrinkti ir atstovai į LB Vid. 
Vakarų apygardos suvažiavimą. 

Po klausimų ir sumanymų su
sirinkimas buvo paskelbtas baigtu. 
Pasižadėta ir toliau darbuotis Cicero 
lietuvių naudai. Vieningai nuskam
bėjo „Lietuva brangi" dainos posmai. 

Nors tautiečių skaičius šiame lietu
vių telkinyje mažėja, tačiau likusieji 
stengiasi dar nepasiduoti ir, pagal 
galimybes, darbuojasi lietuvybės la
bui. 

Edvardas Šulaitis 

Kun. dr. Kęstutis Tr imakas skaito 
invokac i ja . 

Ecvcrdo Sulaičio nuotr. 
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NOBELIO PREMIJOS 
NEGAVĘS RAŠYTOJAS 

Apie mirtį 

Airijos rašytojai į savo šalies 
laimėjimų knygą įrašė keturias No
belio literatūros premijas, užsitar
nautas XX a. Tačiau šalis, kurioje ai
riškai kalbančios teritorijos paskelb
tos kalbos rezervatais, jau dvylika 
metų nebenustebina pasaulio savo 
literatūros šedevrais. Tuo tarpu Lie
tuvoje daug geriau žinomas rašytojas, 
gavęs ne Nobelio, o Pulitzer premiją -
Frank McCourt. 

Frank McCourt 

Rašytojas gimė 1930 m., New 
York, ir, jei jo tėvai nebūtų grįžę atgal 
į Airiją, galima manyti, kad 1996 m. 
pasaulis būtų neišvydęs jo pirmosios 
knygos „Andželos pelenai" („Tyto 
alba", 2005), užtarnavusios rašytojui 
pasaulinį pripažinimą. 

„Andželos pelenai" - nėra pa
prastas romantiškas pasakojimas 
apie Airiją, pirmuosius metus atga
vus nepriklausomybę 26 iš 32 gra
fysčių, skurdą bei purvinas, pilnas 
atmatų vieno Airijos miestų Limeriko 
gatves. Tai rašytojo vaikystės atsi
minimai. Juos perskaitęs, režisierius 
Alan Parker ėmėsi statyti filmą tokiu 
pat pavadinimu, kaip ir knyga. Lygiai 
prieš mėnesį šį filmą galėjo išvysti 
TV3 televizijos žiūrovai. 

Pirmoji atsiminimų knyga apima 
beveik dvidešimt rašytojo gyvenimo 
metų - nuo vaikystės iki pat pirmųjų 
žingsnių suaugus. Daugelis mačiusių 
filmą ar skaičiusių knygą prisimena, 
kaip ne sykį tenka sukąsti dantis, 
sužinojus, kaip dėl tėvo girtuoklysčių 

Andželos 
* pelenai 

ir nuolatinio badavimo vienas po kito 
miršta vaikai, kaip kenčiamas skur
das, badas. Knyga baigiasi tarsi būsi
mo gražaus gyvenimo pažadu - dvi
dešimtmečio Frank horizonte pasi
rodžiusiais Amerikos krantais. 

Frank McCourt, atvykęs į aštun
tąją Vilniaus knygų mugę, šypso
damasis kalbėjo apie visus įvykius, 
aprašytus knygoje, tačiau pripažino: 
„Prisiekiu savo motinos galva, kad 
viskas, ką parašiau savo knygose, yra 
tiesa. Kai pasirodė 'Andželos pele
nai', mano broliai sakė, kad aš viską 
sušvelninau. Skurdas yra šlykštus". 

Po „Andželos pelenų" pasirody
mo prabėgus trejiems metams, pa
saulį išvydo dar viena rašytojo atsi
minimų knyga „Tataigis" („Tyto 
alba", 2007). Tačiau šios knygos -
nebe tokios šiltos, kaip pirmoji. Šį li
teratūros kritikų sakomą priekaištą 
F. McCourt atremia vienu argumen
tu: „Parašyti 'Andželos pelenus' buvo 
mano vaikystės svajonė. Tai tas pats, 
kas įkopti į Everestą. Jei būčiau pa
rašęs 'Andželos pelenus' ir numiręs, 
būčiau laimingas". 

„Tataigis" pasakoja apie jauno 
emigranto klajones ir gyvenimą ga
limybių šalyje, Amerikoje. „Kai at
vykau į Ameriką, man sakė: 'Tu, 
matyt, geri...' - pasakojo F. McCourt. 
- Apie airius buvo manoma, kad jie 
per daug geria, per daug dainuoja, o 
darbo skelbimuose buvo liepiama 
nesikreipti". 

Galiausiai, po septynerių metų 
pertraukos nuo „Tataigis" išleidimo, 
pasirodė paskutinė rašytojo knyga 
„Tamsta mokytojas" („Tyto alba", 
2007). Atvykęs į galimybių šalį, prasi
bastęs ne vienus metus, rašytojas 
ėmė dirbti mokytoju. Trečioji jo kny
ga tapo atsiminimais apie mokytoja
vimą Amerikoje: „Daugelis mano, 
kad puikiai žino, jog reikia keisti 
švietimo sistemą, tačiau jie net neįsi
vaizduoja, ką reiškia kasdien eiti į 
klasę, pilną paauglių - labai pavojin
gos veislės. Ta knyga aš norėjau 
pakeisti mokytojų padėtį. Pirmiausia 
Amerikoje, bet jei įmanoma - ir kitur 
pasaulyje". 

Rašytoju Frank McCourt tapo 
labai vėlai - tuomet, kai baigė nu
gyventi septintą dešimtį metų. Anot 
jo, jis tuomet baigė mokytojauti, o jo 
mokiniai nuolat kartodavo, jog jis 
turįs parašyti knygą apie Airiją. „Aš 
turėjau skolą ir mačiau, kad gyve
nime yra tokių dalykų, kurie vadina
mi skurdu ir kad apie tai yra parašy
ta per mažai, - pasakojo rašytojas Vil
niaus knygų mugėje, - pamaniau, 
kad savo gyvenimo istorija užkiščiau 
skylę". 

Galima būtų šiek tiek sutrikti dėl 
to, kad keturi Airijos rašytojai gavo 
Nobelio literatūros premiją, tačiau 
Lietuvoje geriau žinomas tik vienas 
jų - poetas Seamus Heaney, kurio 
rinktinė prieš dvylika metų buvo 
išleista Lietuvoje. Tačiau išgirdus 
ka;p dalis literatūros kritikų pikti
nasi, jog ši premija skirstoma re
miantis subjektyviais vertinimais, su
prantama, kodėl lietuviai šypsosi 
prisiminę garsiausią airių rašytoją F. 
McCourt juokaujantį: „Jeigu perkat 
Andželos pelenus', padedat pamai

tinti alkanus mažus Lietuvos vaikus. 
Apie mane negalvokit, aš pinigų turiu 
pe rankamai". 

Alfa.lt 

Mirtis - tai niekis. Aš tik išėjau į gretimą kambarį. Aš tebesu aš, o Tu 
tebesi Tu. Kuo mes vienas kitam buvome, tuo ir likome. Vadink mane senu, 
įprastu Tau vardu, kalbėkis su manimi taip pat nerūpestingai kaip visada. 
Nėra reikalo keisti toną ar dirbtinai gedėti ir liūdėti. Juokis, kaip mes 
įpratome juoktis iš tik mudviem suprantamų juokelių, - pameni, kaip jie mus 
džiugino? Melskis, šypsokis, galvok apie mane - tegul mano vardas skamba 
namuose kaip iki šiol, tardamas jo nesureikšmink, nei pritemdyk gedulo 
šešėliu. Gyvenimas reiškia tą patį, ką ir iki šiol. Jis toks pat kaip anksčiau -
tęsiasi, nenutrūksta. Negi turėtum išmesti mane iš galvos vien dėl to, kad 
nerandi akimis? Aš laukiu Tavęs, laukiu kažkur labai arti, kažkur šalia, už 
kampo ."Viskas tvarkoje. 

Kanauninkas Henry Scott 
Holland 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

„Still Proudly Serving Lithuanian Families" 

HILLS 
FUNERAL HOME 

(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. 

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-57OO 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

http://Alfa.lt
http://www.petkusfuneralhomes.com
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•Ba landi io 4 d. 2 vai. p.p. lietu
vių centre „Seklyčia" trečiadienio su
sibūrimo metu lankysis 15-os apylin
kės atstovė Lana Lane. Kviečiamas 
dalyvauti ir naujasis rajono policijos 
vadovas. Atvykite visi. Marginsime 
margučius, giedodami Gavėnios gies
mes maloniai pabendrausime, o „Sek
lyčia" paruoš skanius pietus. 

•Balandžio 20 d., penktadieni, 
7:30 vai. v. Čiurlionio galerijoje Jau
nimo centre žinomos Lietuvių gra
fikės Jūratės Stauskaitės darbų paro
da „Toli — arti". Parodos atidaryme 
dalyvaus autorė. Vėliau paroda bus 
perkelta į Lietuvos generalinį konsu
latą New York. 

•Balandžio 29 d. 12:30 vai. p.p. 
Lietuvos vaikų globos būrelis „Sau
lutė" ruošia labdaros koncertą, kuria
me dalyvaus tenoras Edmundas Sei
lius ir pianistas Edvinas Minkštimas. 
Koncertas vyks Lietuvių dailės muzie
juje, 14911 127th Street, Lemont. 
Kviečiame visus pasiklausyti jaunųjų 
menininkų ir paremti „Saulutę". 

•vyskupas emeritus Hansas Dum-
pys dalyvavo Pabaltijo išeivijos baž
nyčios patarėjo teisėmis Pasaulinės 
liuteronų federacijos tarybos posė
džiuose, kurie vyko 2007 m. kovo 19 
- 28 dienomis Lund, Švedijoje. Ta 
proga Lund katedroje vyko 60-ties 
metų jubiliejinės padėkos pamaldos, 
kuriose dalyvavo išeivijos lietuvių 
liuteronų bažnyčios vyresnysis, kun. 
Valdas Aušra. Tuo pat metu vyko ir 
pasaulio liuteronų bažnyčios vadovų 
konferencija. 

•Lietuvių Fondas dėkoja visai 
žiniasklaidai už profesionalų šios or
ganizacijos pristatymą visuomenei. 
Tuo pačiu norime visiems radijo, tele
vizijos ir spaudos atstovams priminti, 
kad paramos prašymų ir žiniasklai-
dos anketos priimamos iki balandžio 
15 dienos. Anketas galite rasti apsi
lankę LF interneto svetainėje: 

www.lithfund.org 
Lietuvių Fondo adresas: 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439; tel. 630-
257-1616. 

Lietuvių evangelikų liuteronų „Tėviškės" parapija 
(6641-45 S. Troy St., Chicago, IL 60629) 

ir k u n . Liudas Mi l iauskas (tel. 708-567-9044) 

kviečia visus j Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldas 

Balandžio 1 d., Verbų - Kančios sekmadienis 
10 vai. r. — pamaldos su Sv. Vakariene 
Dr. Raminta Lampsatytė, jos dukra Indrė ir sūnus Jonas fortepijonu 
praturtins pamaldas muzikiniais kūriniais. 

Balandžio 6 d., Didysis penktadienis 
6 vai. v. — pamaldos su Sv. Vakariene 

Balandžio 8 d. — Sv. Velykų — Prisikėlimo rytas 
8 vai. r. — šventinės Velykų pamaldos, dalyvaujant chorui (lietuvių ir 
anglų kalbomis) 
9:30 vai. r. — po pamaldų — velykiniai pusryčiai parapijos salėje 

Visi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti pamaldose su šeimomis atšvęsti 
Didžąją savaitę ir Kristaus prisikėlimo šventę. 

SKELBIMAI 

Advokatas 
Jonas Cibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

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

Toli firee 24 hr. 888-77&«742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www. joh ngl baitis.com 

Advokatas 
Vytenis L ie tuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Namams p i rk t i paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak RoadL 

TeL (773) 847-7747. 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas a rba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis dėkoja už aukas padėti 
našlaičiams, beglobiams ir invali
dams vaikams, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietuvoje. Au
kojo: Pranutė ir Rimas Domanskiai 
— $50 a.a. Danutės Garbonkienės 
atminimui; Donna ir Vladimir Slivka 
$25 a.a. Vytauto Aukštuolio atmini

mui; kun. Vytas Memenąs $240 
tęsiant berniuko metinę paramą; 
Anonimas (D) $300; Anonimas (B) 
$400. Labai ačiū. „Saulutė" (Sun-
light Orphan Aid), 414 Freehauf 
St., Lemont, IL 60439, tel. (630) 
243-7275. Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. 

Los Angeles teatras „Sezonų Pauzės" 
visus kviečia j premjerą — Alekso Mickaus 

inscenizaciją 
„Don Kichotas — begalybės nešėjas" 

Spektakliai vyks Šv. Kazimiero bažnyčios salėje 
(3855 Evans St , LA, CA 90027) 

Bala ndžio 20 d. (pe n kta d i e n į) ir 21 d. (šeštadieni) 1930 vai. 
v. bei balandžio 22 d. (sekmadieni) 1230 vai. p.p. 

Galėsite pasidžiaugti spektaklyje atliekamais šokiais, 
dainavimu ir netikėtais pokštais. 

Mecosoprano Sofijos Adomaitienės bal
sas skamba „Margutis II" radijo bango
mis, nors jos jau nebėra tarp mūsų. 
Solistės įnašas į mūsų kultūrinį gyveni
mą buvo prasmingas. Savo koncertuose 
Sofija Adomaitienė suteikdavo didžiulį 
džiaugsmą savo klausytojams. 

„Margutis I I" 
balandžio 14 d., šeštadieni, 6 vai. v. 

kviečia atvykti į 
Prisiminimų vakarą 

v 

Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre, 
kur skambės solistės balsas. 

SKELBIMAI 

* „Lietuvos Našlaičių globos 
komitetas" š. m. kovo mėn. yra ga
vęs šias aukas paremti našlaičius: 
$400: Sofia Mickevičius, Michigan 
City, IN. $300: John R. Dainauskas, 
Woodridge, IL; Algimantas Svilas, 
Cotuit, MA. $200: Ona Strimaitis, 
Putnam, CT. $175: Maksiminas Ka-
raska, Fredericksburg, VA. $150: 
Mąj. Anne Krizanauskas, Mėsa, AZ; 
Veronika Hagewood, Asheville, NC; 
Melod Vydas, Columbus, MS; Roma 
Čepulis, Willoughby Hills, OH; Ro-
bert G. Norbut, Colorado Sprs., CO; 
Phillip N. Zahner, Melbourne, FL; 
Stasė Mikelevičius, Hometown, IL; 
dr. Palmira Janušonis, Dousman, WI; 
Egidijus J. Žilionis, Parkville, MD; 
Joana Balsis, Monroe, MI; Lemon 
Bay High School, Englewood, FL. 
$100: Microsoft Corporation, Prin-
ceton, NJ; Rita J. Pugliese, Medford, 
N J. $50: Brigid ir Rimas Lukai, 
Interlaken, NJ. $30: Frank A. Kwa-
der, Jackson, PA. $20: Emilija B. Ven-
gianskas, Lakeside, MI. 

$615: a.a. Edmundo Vengians-
ko atminimui aukojo — draugai bei 

pažįstami. Taip pat Union Pier Lie
tuvių draugija, Jūratė ir Romualdas 
Gintautai, Regina Albrecht, Theresa 
Campagna ir Chuck Freitag. 

$460: a.a. Aleksandro Norke-
liūno atmininimui aukojo — A. Nor
kus, A.L.R.K. Moterų sąjunga — kuo
pa 43; A. ir T. Igauniai, Julia Puo-
džiukaitienė, J. ir M. Kaspučiai, Da
nutė Brazdžionienė, N. Stonkus, Zina 
Cherkus ir Diek; A. ir M. Želviai; Ri
ma Želvytė; A. Skladaitytė; V Skla-
daitis; E. ir V Povilaičiai; M. Pultinas 
bei Elenos Norkienės šeima. 

„Almos fondas". Šiam fondui 
aukojo: 

$520: Janina Gaigalas, R. ir S. 
Užupiai, L. ir J. Ragai, Algirdas Biru
tis, F. Bobinas, I. Gelažienė, D. Milu-
nienė, Janine Ruibis Todd. 

Jūsų nuoširdžios aukos yra labai 
vertinamos! 

Lietuvos Našlaičių globos 
komitetas (Lithuanian Orphan 
Care, Inc.), 2711 West 71st St., 
Chicago, IL 60629. Tel. 773-476-
2655. Fed. Taz ID #36-4124191. 

http://www.lithfund.org
http://baitis.com

