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Konservatoriai siekia įstatymu 
įteisinti dvigubą pilietybę 

Andrius Kubilius. Europos Parlamento nuotr. 

Vilnius, balandžio 13 d. (Alfa.lt) 
— Tėvynės sąjungos pirmininkas 
Andrius Kubilius penktadieni Seime 
įregistravo Pilietybės įstatymo pa
taisas, numatančias dvigubos piliety
bės įteisinimą. Anot A. Kubiliaus, jo 
siūlomos pataisos neprieštarauja 
Konstitucinio Teismo (KT) rudenį 
paskelbtam išaiškinimui, kuris skel
bia, kad dviguba pilietybė yra anti
konstitucinė. 

Parlamentaras, remdamasis KT 
išaiškinimo citata, kurioje teigiama, 
jog „įstatymų leidėjas turi paisyti 
Konstitucijos reikalavimo, kad Lie
tuvos Respublikos pilietis kartu gali 
būti ir kitos valstybės pilietis atski
rais įstatymo numatytais atvejais; to
kie įstatymo nustatyti atvejai gali 
būti tik labai reti, atskiri, išimtiniai, 
o ne Nukelta į 6 psl. 

A. Reneckis: Entuziazmas pamažu ima blėsti 
Jau ketvirtas savaitgalis, kaip 

sekmadieniais Amerikos lietuvių te
levizija arba tiesiog ALTV nepasirodo 
žydrajame ekrane. Kodėl? Ar tai žen
klas, jog ALTV išgyvena sunkius lai
kus? Ar ateityje lietuviškų laidų per 
televiziją dar daugiau sumažės? O gal 
ir visai išnyks? Apie tai kalbame su 
ALTV įsteigėju ir ilgamečiu TV pro
gramų vedėju Arvydu Reneckiu. 

—Arvydai, kodėl nel iko sek
madieninės ALTV programos? Ar 
toki sprendimą privertė padaryti 
įsiskolinimas kanalui, per kuri 

transliuojama l ietuviu te lev iz i -
ja? 

—Apie tai mūsų žiūrovams pra
nešiau iš anksto per televiziją. Čika
gos WFBT 48 kanalo, per kurį t rans
liuojamos ir Amerikos lietuvių televi
zijos laidos, administracija yra nusta
čiusi behdras kainas ir taisykles, ku
rių mes | visi prodiuseriai, turime lai
kytis. Sftio metu mums, norint toliau 
rodyti 2 valandines laidas per savai
tę, mėnesio kaina yra 6,000 dolerių. 

Nesame koks nors restoranas, į 
kurį bet kuris užėjęs pavalgyti su
pranta, kad turės užsimokėti. Mūsų 

programas galima žiūrėti už dyką. 
J au dvylika metų. O viskas juk kai
nuoja. Pavyzdžiui, kiekvienos savai
tės programų iš Lietuvos atsisiunti
mas per metus siekia kitus 6,000 do
lerių. O tie, visi aparatai, juostos, jau 
nekalbu apie patalpas, kurias anks
čiau nuomodavome, o šiuo metuijau 
nebe, nes dirbu iš savo^rūsio, norsj ek
rane, suveikus „žalios sienos" efek
tui, kai kam gal ir atrodo, kad esu 
„downtown". Spaudimas didžiulis, 
atrodo, susidarė baisus įsiskolinimas 
— 24,000 dolerių! Bet kai pagalvoji, 
argi čia daug? Nukelta 14 psl. 

Šiame 
numeryje: : 

Šveicarijos prezidentė M. Calmy 
Rey džiaugiasi Lietuvos naryste ES 

•Iš ateitininku gyvenimo. 
•Rusijos imperialistinis 
apetitas nepasotinamas. 
•Apmąstymai iš Ellicott 
miestelio. 
•Kelionė į Jeruzalę 
(VIII). 
•Kiti apie mus. 
•Afganistano gyventojo 
šypsena — mainais į 
lietuvio ištartą žodi. 
•Apie finansų tvarkymą. 
•„Seklyčioje" svečiavosi 
apylinkės vadovai. 
• Siu metų pavasario 
mados. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.56 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Šveicarijos prezidentė Micheline Calmy-Rey ir prezidentas Valdas Adamkus. 
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

Vilnius, balandžio 13 d. (BNS) 
— Lietuvai su vienos dienos vizitu 
viešėjo Šveicarijos prezidentė Miche
line Calmy-Rey 

santykiai galėjo pablogėti, tačiau 
priešingai — narystė davė papildomą 
postūmį santykių plėtrai", — po susi
tikimo su Lietuvos prezidentu V 

„Lietuvai įstojus į ES, dvišaliai Adamkumi sakė M. Calmy-Rey. 
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Leonas Laimutis Mačiūnas. 
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

Premjeras — 
pavojingas 
visuomenei? 

Vilnius, balandžio 13 d. (ELTA) 
— Lietuvos blaivybės fondo nariai 
pasipiktino premjero Gedimino Kir
kilo išsakytomis mintimis apie alko
holio liberalizavimo politiką ir rek
lamą. Teigdami, kad premjeras — 
verslininkų, gramzdinančių piliečius 
į alkoholizmą, įkaitas, fondo nariai 
retoriškai klausia, ar Vyriausybės va
dovas nejaučia atsakomybės prieš vi
suomenę? 

Lietuvos blaivybės fondo narių 
pasipiktinimą ir nusivylimą sukėlė 

v 

kovo viduryje premjero „Žinių radi
jui" išsakytos mintys. 

Pasak jų, iš G. Kirkilo atsakymų 
atrodo, jog apie jokias veiksmingas 
priemones alkoholizmo grėsmei 
tramdyti Nukelta į 6 psl. 
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Iš Ateitininkų gyveninio 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org 

Istorinė perspektyva apie Ateitininkų federaciją išeivijoje: 
Pokalbis su istorijos daktare Ilona Bučinskyte 

2006 m. Ilona Bučinsk/tė Vytauto Didžiojo universiteto 
istorijos fakultete apgynė daktaro disertaciją. Jos 
pasirinkta tema — „Ateitininkų federacija išeivi

joje XX a. 5-7 dešimtmečiuose". Jq pasveikinus su moksliniu pasiekimu 
ir išreiškus norą su disertacija arčiau susipažinti, kitq dienq elektroniniu 
paštu gavau visą jos disertacijos tekstą. Gyvename tikrai nuostabiu 
žaibiško susižinojimo laiku. Ta proga j naująją daktarę kreipiausi su 
keletu klausimu. — Romualdas Kriaučiūnas 

— Kaip apie ateitininkus su
žinojote ir kaip pasirinkote pa
čios disertacijos temą? 

— Apie ateitininkus sužinojau 
dar besimokydama mokykloje. Viena 
mano draugė priklausė šiai organiza
cijai. Šios merginos pasakojimai apie 
jaunimo susitikimus namelyje prie 
bažnyčios, arbatėles ir pokalbius, 
dažniausiai religinėmis temomis, ir 
suformavo mano pirmą įspūdį apie 
šią organizaciją. Vėliau jau studijų 
metais oficialių universiteto renginių 
metu teko matyti ateitininkus. Vis 
dėlto į šios organizacijos veiklą 
niekada nebuvau įsijungusi. Turiu 
prisipažinti, kad ateitininkų istorija 
susidomėjau ne savo valia. Galima 
sakyti, kad tai buvo Lietuvos istorijos 
mokslo konjunktūros pasekmė. Kai 
magistrantūros studijų metu ėmiau 
svarstyti apie perspektyvią magistro 
darbo temą, o kartu apie galimybę 
studijuoti doktorantūroje, man buvo 
pasiūlyta domėtis išeivijos katali
kiškomis organizacijomis, kurių vie
na svarbiausių buvo Ateitininkų fe
deracija. Toks pasiūlymas buvo nu
lemtas noro įvesti pusiausvyrą į lie
tuvių išeivijos istorijos tyrimus (ideo
loginiu požiūriu). Iki tol daugiau dė
mesio Lietuvos istorikai skyrė išeivi
jos liberaliosios srovės, susiformavu
sios apie Santara-Šviesą, tyrimams. 

— Ateitininkų organizacija 

po keleto nietų švęs savo 100 me
tų jubiliejų. Jūs pasirinkote 
smulkiau panagrinėti jos gyvavi
mo trisdešimt) metų. maždaug 
nuo 1940 iki 1970 metų. Ar tai 
reikštų, kad iki 1940 metų atei
tininkuos istorija jau parašyta? 

— Toks tyrimas, deja, dar nėra 
atliktas. Egzistuoja tik fragmentiški 
tyrimai straipsnių pavidalu. Aš pati 
magistro darbo rėmuose domėjausi 
ateitininkų istorija II pasaulinio karo 
metais, tad šiek tiek teko pasidomėti 
ir ankstesniais ateitininkijos raidos ir 
veiklos metais. Be abejo, Jūs esate 
teisus, kad ateitininkijos šimtmečio 
proga būtų gražu ir prasminga turėti 
leidinį, išsamiai nagrinėjantį ateiti
ninkų istoriją iki 1940 m. O turėti vei
kalą, aptariantį visą ateitininkijos 100 
metų istoriją, būtų išties nuostabu. 

— Rinkdama medžiagą dalį 
laiko praleidote JAV — ALKA ir 
Lituanistikos tyrimų ir studijų 
centre. Taip pat kalbėjotės su gy
vais istorijos liudininkais — Al
dona Kamantiene, Igne Marijo-
šiūte, Rita Vencloviene, Viktorija 
Skrupskelyte. Juozu Meškausku, 
Jonu Norkaičiu, Kęstučiu Kebliu 
ir Kęstučiu Trimaku. Kaip jie 
buvo parinkti ar atrinkti? 

— Disertacijos tekstas tikrai ne
atspindi visų asmenų, su kuriais kai

čia spausdiname pokalbio 
ištraukas. Visą pokalbį 

paskaitykite tinklavietėje 
www.ateitis.org 

bėjausi įvairiais išeivijos ateiti
ninkijos istorijos klausimais. Esu 
dėkinga daugeliui žmonių, su kuriais 
kalbantis, aš, jei taip galima sakyti — 
„mokiausi", aiškinausi turbūt 
daugeliui atei
tininkų tiesiog 
e l e m e n t a r i u s 
dalykus, tiks
linau savo hi
potezes. Diser
tacijos tekste 
yra nuorodos į 
asmenis, kurie 
pateikė medžiagą, kurios niekur ki
tur istoriniuose dokumentuose ne
buvo pavykę rasti. 

— Rašote, kad iki skautų su-
valstybinimo ateitininkų ir skau
tų santykiai buvo labai drau
giški. Plačiau neišryškinote, ką 
konkrečiai tas skautų suvalsty-
binimas reiškė. Ar galėtumėte 
tai dabar praplėsti? 

— Po to kai 1926 m. gruodį tau
tininkai įvykdė valstybės perversmą, 
Lietuvoje įsigalėjo autoritarinis A. 
Smetonos valdymas. Šio režimo 
šalininkai siekė didinti savo įtaką, o 
tuo pačiu užgniaužti kritikus. Galima 
teigti, kad A. Smetona kartu su 
šalininkais ėmėsi priemonių, kurios 
turėjo jaunojoje Lietuvos kartoje 
išugdyti lojalumą ar net palankumą 
autoritariniam režimui. Tuo tikslu 
1930 m. Švietimo ministras uždraudė 
Moksleivių ateitininkų sąjungos 
veiklą, o Lietuvos prezidentas pas
kelbė Skautų sąjungos įstatymą. 
Žvelgiant iš istorinės perspektyvos, 
galima pastebėti, kad šis įstatymas 
nepasiekė jo rengėjų sumanyto tikslo. 
Skautija taip ir netapo tautininkų 
partijos prieauglio šaltiniu. Kita 
vertus, pasirinkus moksleivių ateiti
ninkų nelegalaus veikimo modelį, 

ateitininkai tik labiau kritikavo A. 
Smetonos valdymą. O ir pati atei
tininkų organizacija kiekybiškai ne
nukentėjo; galima sakyti, kad nele
galaus, konspiracinio veikimo sąlygos 

ateitininkų organizaciją 
netgi sustiprino. 

Vis dėlto, nors skau
tų suvalstybinimas ne
atnešė lauktų vaisių, ta
čiau šis įstatymas tapo 
nesantaikos tarp atei
tininkų ir skautų šal

tiniu. Galima sutikti su Vyteniu 
Statkumi, 1992 m. Ateityje Nr. 5, ra
šiusiu: „Ateitininkai, paskelbus drau
dimą, jį priėmė, kaip neabejotiną ir 
tvirtą faktą ir iš to padarė išvadą, kad 
skautai to nori ir pritaria. Tai buvo 
klaida, drumstusi normalius tų dvie
jų organizacijų santykius per daugiau 
kaip 60 metų". 

Nukelta j 10 puslapį 

Čikagos Partizano Daumanto/Prano Dielininkaičio kuopos jaunučių būrelis. Iš k: globėjai Raimis Kazlauzkas ir Paulius Kuprys, 
Kaziukas Bielskus, Zigmas Kisielius, Lukas Kulbis, Audrius Blekys, Juozas Mikužis, Kajus Kavaliauskas, globėjas Juozas Pranckevi-
čius, Paulius ir Matas Stankus. Nuotrauka Dainos Čyvienės 
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RUSIJOS IMPERIALISTINIS APETITAS 
NEPASOTINAMAS 

PRANAS 
JURKUS 

v 

Sių metų 
kovo 27 dieną Maskvoje Latvijos ir 
Rusijos ministrai pirmininkai Aigars 
Kalvytis ir Michailas Fradkovas 
pasirašė istorinę Latvijos ir Rusijos 
sienų sutartį. „Nuotykis tikrai vertas 
dėmesio, bet praradimas Latvijai -
diskutuotinas", - rašo latvių spaudo
je „Laiks" (2007.03.31). Ir iš tikrųjų, 
verta žvilgtelti ir panagrinėti šį 
„istorinį" įvykį. Pažiūrėti, kas ką 
laimėjo. 

Siekiant normalizuoti dabartinę 
padėtį, ši dvišalė sienų sutartis buvo 
paruoša jau 1997 metais. Ji buvo 
krislas akyje ne vien Latvijai, bet ir 
bendrai Europos Sąjungos nariams. 
Dėl to daugel kartų diskutuota, gin
čytasi ir pagaliau š. m. vasario pra
džioje Latvijos Saeimo (seimo) depu
tatų sprendimu įgaliojo ministrų ka
binetą sutartį beveik esamoje formo
je pasirašyti. Tam įvykdyti ministrui 
pirmininkui buvo suteiktas pilnatei
sis mandatas įstatymą pasirašyti ne
atskiriant deklaracijos priedo, dėl 
kurio anksčiau Rusija atsisakė bei 
delsė šitokią dvišalę sienų sutartį 
pasirašyti. Deklaracijoje yra pamini
mi Latvijos valstybės tęstinumo, 
Europos saugumo, valstybių bendra
darbiavimo bei sienų neliečiamybės 
principai. Sutarties pasirašymas reiš
kia, kad abi šalys atsisako teritorinių 
pretenzijų viena kitai. 

v 

Siame kontekste verta įterptai 
prisiminti 1920 metais deklaruotą 
Latvijos ir Sovietų Sąjungos (USSR) 
dvišalę sienų sutartį dėl ginčijamos 
teritorijos — Abrene (srities plotas 
4,292 kv. km., turintis 60,145 gyven
tojų), kurios teisinė padėtis 1923 
metais buvo galutinai abiejų valsty
bių nustatyta bei pripažinta Latvijai. 

1940 metų vasarą Baltijos kraštai 
buvo Sovietų Sąjungos nelegaliai 
(occupatio bellica) okupuoti. Latvija 
tapo Sovietų Sąjungos respublika, o 
Abrenės sritis tuo pačiu įjungta į 
Rusijos Federaciją. Panašiai buvo 
pasielgta ir su kai kuriomis šiaurės 
rytinėmis Estijos teritorijomis. Ta
čiau Latvija šiandien, pasiremdama 
nepriklausomos (1940) Latvijos kon
stitucijos tęstinumo principu, laiko 
šitą sutartį (1923) galiojančia ir da
bar. 

Kas paskatino Rusiją sutartį 
pasirašyti dabar? Vyko dešimties 
metų delsimas, o štai staiga ėmė, nu
tarė ir po abiejų šalių premjerų dery
bų Maskvoje, trukusių pusę valandos 
ilgau nei buvo tam numatytas cere
monijos laikas, sutartis buvo pasira
šyta. Neabejotina, Rusijos imperialis
tinis apetitas patenkintas. Kaip skel
biama, Latvija „sutiko" perleisti dalį 
savo teritorijos, Abrenės sritį Rusijos 
federacijai. Po sutarties pasirašymo 
M. Fradkovas pareiškė, kad sutartis 
patenkina abiejų valstybių naciona
linius interesus ir tuo „skatins pa
sitikėjimą bei supratimą ir visoje 
Europoje". Jis tauškė toliau, kad ,Ji 
(sutartis) padeda tašką ties vienu 
probleminiu klausimu". Žemės ga
balas — teritorija yra konkretus da
lykas, ypač svarbus mažai tautai, kai 
tuo tarpu rusas kalba abstrakčiom 
frazėm: „sutarties pasirašymas bus 
veiksminga paskata išspręsti ir kitus 
valstybių tarpusavio klausimus. Svar
bu atsižvelgti į vieni kitų interesus, 
tai patvirtina pasiryžimą pasitikėti 
viena kitai" ir t.t. Istoriniame kon
tekste beverčiai žodžiai, dažnai Mask
vos kartojami. Tačiau ir čia neapsiei
ta be kvalifikacijos, nepraleista proga 
užsiminti apie tėvynainius rusus 
(okupantus), kurių Latvijoje dar pil
na, jų teises ir aspiracijas. 

Latvijos (kairiųjų partijos) minis
tras pirmininkas ne su mažiau pa
lankia prielaida teigia, „kad šis istori
nis žingsnis bei suvokimas, dvišalės 
sutarties koncepcija skaidriai nus
tatys abiejų šalių sienas ir pravers 
duris aktyviam Latvijos ir Rusijos 
dialogui, tiek politinei, tiek ir eko
nominei raidai". Tačiau ministras yra 
įsitikinės, kad ši sutartis jokiu būdu 
neapribos Latvijos valstybės teisinių 
normų, o tik leis ateityje padėti ben
dradarbiauti glaudžiau konkrečiais 
klausimais. 

Pasigirdo ir daugiau diploma
tiškų bereikšmių komplimentų, bet 
kaip iš tikrųjų bus toliau, ar sutartis 
bus ratifikuota abipusiškai — dar 
kyla klausimas. Latvijos vyriausybės 
galva numato, jog sienų įstatymo ra
tifikacija Saeime „būsianti dinamiš
ka", nes vis dėlto valstybės vidaus 
politikos debatai turi lemiamą galią 
ir nuo jų priklausys sutarties rati
fikavimas, teigia prezidentė Vairą 
Vike Freiberga. Latvijoje nuomonė 
dėl sienos sutarties su Rusija pasi
rašymo esti jautrus objektas. Tautiš
kai nusiteikusios jėgos, dešinieji 
pagrįstai priekaištauja vyriausybei, 
kad ji atiduoda Rusijai latvių žemes, 
kurios nuo amžių priklausė Latvijai. 
Valdančioji koalicija į tai žiūri prag
matiškai, ji yra įsitikinusi, kad susi
grąžinti šią teritoriją praktiškai nėra 
įmanoma. Čia ir peršasi prielaida, 
kad jėga ir įbauginimas laimi... 

Tarp latvių politikų ir visuome
nininkų matome skirtingas nuomo
nes. Politologas Nils Muiznieks sako: 
„Tai ne visai svarbus dalykas, bet tik 
mažas žingsnis į priekį. Nei Rusijos 
priekaištai Latvijai, nei jos laikysena 
energetikos politikoje nepasikeis. Ru
sija turi savo interesus — pelną, 
nebent įstatymo pasirašymas sušvel
nintų tarpvalstybinį bendradarbia

vimą". Kiti komentatoriai katego
riškai negali pasakyti ar taip, ar ne, 
bet daro prielaidą, kad, jei Saeimas 
įstatymą ratifikuos, po to bus galima 
galvoti apie kitus santykių norma
lizavimus: kaip dvigubas apmoke
stinimas, dujų saugyklos, šprotai bei 
transportacijos tarifų problemos. 
Tarkim, tai būtų galima pripažinti 
kaip savotišką naudą, bet nevertin
ti to, kaip reikšmingą veiksnį nau
jiems draugiškiems santykiams su 
Rusija. 

Straipsnio autorius klausia: ką 
apie tai galvoja mūsų kaimynai? Čia 
pamini Vytautą Landsbergį. Jis tei
gia: „neatrodo, kad Lietuvoje kas nors 
dėl šitos sutarties pasirašymo džiaug
tųsi. Rusija privertė, o Latvija pasi
davė. Mes galime tik apgailestauti". 
Bendrai Landsbergis yra nepatenkin
tas latvių politikų padarytomis anks
tesnėmis klaidomis, kurių pasekmės 
gali ateityje atsirūgti. Estijos Euro
pos Sąjungos parlamento deputatas 
Tune Kelam sako: „mes pasirašytai 
sutarčiai pritariam tik ateities san
tykių labui". Kalbėjo iš patirties — 
panašiomis aplinkybėmis sutartį yra 
pasirašiusi ir Estija. Todėl deputatas 
nemato jokios naudos. Jis tęsia: „Pa
sirašyti yra paprasta, tai ne proble
ma, svarbesnis žingsnis yra sutartį 
ratifikuoti". Rusijos parlamentas, jo 
nuomone, ratifikaciją užtęs, nuvilkins, 
norėdamas uždėti didesnį spaudimą. 

Rusijos politikai į Latvijos ir Ru
sijos sienų sutarties pasirašymą bei 
Latvijos teritoinių pretenzijų atsisa
kymą žiūri kaip į progresą abiejų val
stybių geriems ateities santykiams. 
Tačiau Latvijoje esančių rusų mažu
mų klausimas lieka neišspręstas, tai 
jautri ir aktuali problema, kuri ate
ityje lengvai gali tuos „draugiškus" 
santykius sudrumsti. Laikas keičiasi, 
Rusijos metodai — ne. 

VADOVAVOSI ŠIRDIMI IR NENUSIVYLĖ 
KUN. RANIERO 
CANTALAMESSA. OFM CAP 

„Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo 
motina, jo motinos sesuo, ir Marija 
Kleopienė, ir Marija Magdalietė" (Jn 
19, 25). Sį kartą nekalbėsime apie 
Mariją, jo Motiną. Motinos buvimo 
nereikia aiškinti. Ji buvo ,jo motina" 
ir jau tai viską pasako. Motina nepa
lieka savo vaiko, net jei jis pasmerk
tas mirčiai. Bet kodėl ten buvo ir kitų 
moterų? Kas jos buvo? Evangelijos 
mini keletą vardų: Marija Magdalie
tė, Jokūbo Jaunesniojo ir Jozės moti
na Marija, Salome, Joana, Zuzana. 
Jos sekė Jėzų nuo pat Galilėjos; jos 
verkdamos atėjo iki pat Kalvarijos 
kalvos. Jos vienintelės nepasipiktino 
ir neišsigando. 

Jau kuris laikas gana gyvai 
diskutuojama, kieno valia Jėzus buvo 
nukryžiuotas, kas norėjo jo mirties -
žydų vadovai ar Pilotas? Tačiau viena 
yra tikra: Jėzaus mirties reikalavo 
vyrai, ne moterys. Nė viena moteris, 
net ir netiesiogiai, nebuvo įvelta į 
Jėzaus pasmerkimą. Vienintelė pasa
kojimuose minima pagonė, Piloto 
žmona, ir ta buvo priešinga mirties 
nuosprendžiui. 

Taip pat jau nuo seno klausiama 
kodėl moterys pirmos pamatė Pri
sikėlusįjį, kodėl joms buvo skirta 
pranešti apaštalams apie prisikėlimą? 
Juk moters liudijimas tais laikais 
buvo bevertis. Pagaliau ir patys apaš

talai, iš moterų išgirdę apie prisi
kėlimą, nelabai norėjo tikėti, „pra
nešimas jiems pasirodė esąs tuščios 
kalbos" (Lk 24, 11). Senovės autoriai 
manė žinantys atsakymą: buvo tei
giama, jog moterys pirmosios pamatė 
Prisikėlusįjį, nes Ieva pirmoji nusi
dėjo. Tačiau teisingas atsakymas yra 
kitoks: moterys pirmos jį pamatė dėl 
to, kad jos paskutinės nuo jo mirusio 
pasitraukė, o po mirties jos skubėjo 
prie kapo nešinos kvepalais. Tad ir 
vėl turime klausti: kodėl moterys su
gebėjo atsispirti kryžiaus papiktini
mui? Kodėl jos pasiliko su Jėzumi net 
ir tada, kai jau buvo aišku, kad viskas 
baigta, kai jį paliko net ir artimiausi 
mokiniai? Moterys Jėzų sekė dėl jo 
paties. Moterys Jėzų sekė ne dėl kar
jeros, bet dėl to, kad jos jam buvo dė
kingos. Joms niekas nežadėjo „dvyli
kos sostų", jos ir pačios neprašė, kad 
būtų leista Jėzaus karalystėje sėstis 
sosto dešinėje ar kairėje. Evangelijose 
parašyta: jos, paprasčiausiai, tarnavo 
(Lk 8,3; Mt 27, 55). Jos vadovavosi 
Širdimi ir dėl to nenusivylė. 

Moterų buvimas prie kryžiaus ir 
jų susitikimas su Prisikėlusiuoju - tai 
gyvybiškai svarbi pamoka mums 
šiandien. Technikos užvaldytai mūsų 
civilizacijai reikia širdies, nes kitaip 
žmogus neišgyvens, visiškai nužmo-
gės. Jei nebus daugiau širdies, visuo
tinio atšilimo bijančią mūsų planetą 
užvaldys dvasinis ledynmetis. Ir jokia 
technika nepadės. Mokslininkai jau 

kuris laikas stengiasi išrasti sava
rankiškai „mąstantį" kompiuterį ir 
daugelis mano, kad tai pavyks. Bet 
niekam nė į galvą neateina išradinėti 
„mylinčio" kompiuterio. Stengiamasi 
stiprinti intelekto pajėgumą ir paži
nimo galias, o pajėgumas labiau my
lėti niekam nerūpi. Viena šiuolaikinių 
stabmeldystės formų yra vadinama
sis „intelekto koeficientas". Sukurta 
daugybė jo matavimo metodikų. O 
kas pasirūpins „širdies koeficientu"? 

Po daugelio žmonijos istorijos erų, 
vadintų vyro vardu - „homo erectus", 
„homo faber", „homo sapiens" (lo
tyniškas žodis „homo" reiškia ne tik 
„žmogų", bet ir „vyrą") - tikėkimės, 
kad prasidės žmonijai moters era, tai 
yra širdies era. Visur, kur tik pažvel
giame, reikia daugiau moteriškumo. 
Tačiau ne Gėtės Fausto „amžinas 
moteriškumas" išgelbės pasaulį. Rei
kia taip pat vengti senosios gnostikų 
klaidos, pasak kurios, moteris, kad 
būtų išganyta, turi liautis buvusi mo
terimi ir tapti vyru. Šio prietaro šak
nys kultūroje tokios gilios, kad jis už
valdė ir kai kurias mūsų laikų mote
ris. Gindamos savo orumą jos pati
kėjo, kad tam reikia „vyriško" elge
sio, reikia nuvertinti lyčių skirtumus. 

Turime būti dėkingi anoms „pa
maldžioms moterims". Jų aimanos 
buvo vienintelis garsas, kurį girdėjo 
Viešpats, eidamas į Golgotą. Tik jų 
vienintelių meilės ir užuojautos kupi
ni žvilgsniai jį palydėjo. Bizantiškoji 

liturgija pagerbė šias moteris, joms 
skirdama antrąjį Velykų sekmadienį. 
Tai „Miroforų" - tų, kurios neša kve
palus, sekmadienis. 

Ne tik dėl to vaidmens, kuris mo
terims teko Kristaus kančioje, bet ir 
dėl to, kuris joms buvo skirtas prisi
kėlime, anos pamaldžios moterys yra 
pavyzdys mūsų laikų krikščionėms. 
Nuo pirmo iki paskutinio Biblijos 
puslapio randame daugybę raginimų: 
„eik!", „eikite!". Dievas siunčia Abrao
mą ir Mozę, siunčia pranašus. Apaš
talams sakoma: „eikite į visą pasau
lį". Visi šie raginimai, visi šie siunti
mai skirti vyrams. Tėra tik vienas toks 
siuntimas, skirtas moterims. Prisikė
lęs Kristus joms sako: „Eikite ir pa
sakykite mano broliams, kad keliautų 
į Galilėją; ten jie mane pamatys" (Mt 
28, 10). Šiais žodžiais Kristus jas pa
skyrė pirmosiomis prisikėlimo liudy
tojomis, „mokytojų mokytojomis", 
kaip sako Grigalius Antiochietis. 

„Jos greitai paliko kapą, apimtos 
išgąsčio ir didelio džiaugsmo, ir bėgo 
pranešti mokiniams" (Mt 28, 8). 
Krikščionės moterys, skelbkite apaš
talų įpėdiniams ir jų bendradarbiams 
kunigams džiugią žinią: Mokytojas 
yra gyvas! Jis prisikėlė! Jis eina 
pirma jūsų į Galilėją ir visur, kur jūs 
beeitumėte! Nebijokite! 

Didžiojo penktadienio homilija 
Šv. Petro bazilikoje Vatikane 

Pagal „Vatikano radiją" parengė 
N. Šmerauskas 
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Arvydas Reneckis: Tas entuziazmas pamažu ima blėsti 
Atkelta iš 1 psl. 
Tik už keturių mėnesių „oro" 

nuomą! Na, iŠ buto už tai šei-
"mininkas jau galėtų ir išmesti. O čia 
- tik „oras". 

— Kodėl susidarė skola? 
— Nėra pakankamai reklamos. 

Prašai, tariesi. Mažai iniciatyvos iš 
verslininkų. Atrodo, kad daugelis jų, 
kol nemato prieš nosį ant stalo padė
to savo atspausdinto firmos skelbimo, 
arba savo atvaizdo, tai ir neskuba 
pirkti. Verslininkai - amžinai užimti 
žmonės. Jie neturi laiko žiūrėti lietu
viškos TV Be to, daugeliui daiktiškai 
mąstančių lietuvių tos mūsų infor-
macinės-kultūrinės programos irgi 
nė motais. Žinoma, pasitaiko ir 
išimčių. Šiaip jau pavydžiu tokiems 
kiniečiams, kurie iš TV stoties iškart 
nupirko mūsų buvusį sekmadienio 
laiką. Jiems apie reklamas galvoti 
nereikia. Kiniška diaspora ir šalies 
vizijos skleidimu pasaulyje pasirūpi
na Pekinas. Jie turi savo politiką ir ją 
nuosekliai vykdo. 

— Per 12 metų vis dėlto buvo 
įgyta kažkokia patirtis? 

— Galbūt. Nenoriu užsitraukti 
kolegų, dirbančių žurnalistinį darbą 
nemalonės, bet per ilgus metus paste
bėjau, kad padaryti ką nors vienam, 
savo, ypač televizijoje, yra visai kitaip 
negu, pavyzdžiui, radijuje, ar spaudo
je. Vieniems, pavyzdžiui, užtenka 
turiningai pasikalbėti telefonu ir iš to 
jau gali išeiti puikus interviu arba 
rašinys. Prisimenu, kai Washington, 
prieš daugiau kaip dešimtmetį fil
mavome istorinį įvykį: Baltijos šalių 
prezidentai su tada JAV prezidentu 
B. Clinton pasirašinėjo „Baltijos 
chartijos" dokumentą. Iš anksto su
derinę su Baltaisiais rūmais akre
ditacijos reikalus, kad būtų pigiau, 
drauge su Ryčiu Januška išsinuoma
vome automobilį. Per naktį vaira
vome ir paryčiais, jau važiuodami per 
sostinės priemiesčius, persirengi-
nėjome iš džinsų į juodus kostiumus, 
kad tuose Baltuosiuose rūmuose 
padoriai atrodytume. O paskui: auto
mobilio statymas, bėgimas su apa
ratais ir štatyvu plačiomis gatvėmis, 
kad tik nepavėluotume į įvykį, Bal
tųjų rūmų apsaugos tikrinimai, ne
pasiruošusį staiga tave įleidžia į sau
sakimšą salę, kur visi jau seniai 
laukia įvykio, ir tu tik iš tolo gali pa
sifilmuoti, kas ten vyksta. Po to rei
kia pašnekinti Lietuvos prezidentą 
(tuo metu A. Brazauską). Derybos su 
jo spaudos atstovais, susitarimai jam 
patogiu laiku, vėl automobilio per
statymai, vėl apsaugininkų patikrini
mai. Užeiname į jo nuomotą vieš
bučio kambarį mums paskirtu laiku, 
o mus pasitinka prezidento tarnauto
jas, nurodo, kur pasistatyti savo 
kamerą, šviesas ir mikrofonus, griež
tokai paklausia, apie ką ketiname jį 
kalbinti, atsakau jam pirmą į galvą 
šovusią abstrakčią nesąmonę, jis pri
mena, kad mums yra skiriama tiek ir 
tiek minučių ir pasako: „Palaukite, 
dabar prezidentas kalba su radiju 
Čikagoje". Tada ir pagalvojau, štai, 
kur prabanga! Gali niekur neišva
žiavęs, nepavargęs, neišalkęs ir gerai 
išsimiegojęs, neišleidęs pinigų, iš savo 
namų ar iš kur patogiau pasiskam
binti ir jau esi tiesioginėje transliaci

joje, net užsirašinėti nieko nereikia. 
O mums po sulaukto pokalbio reikės 
jau antrą parą nemigusiems vairuoti 
atgal į mieląją Čikagą ir savo pokalbį 
su prezidentu, jei liksime nemigę dar 
ir trečią parą, geriausiu atveju paro
dysime tik už poros dienų. Mes juk ne 
CNN, ne ABC, ne FOX, netgi ne LTV 
ar LNK... Mes — Amerikos lietuvių 
televizija! 

— Vis dėlto, kuo televizija 
skiriasi, pavyzdžiui, nuo radijo 
ar spaudos? 

— Spaudoje šiais laikais, mano 
galva, dar paprasčiau. Laikraštį gali
ma padaryti ir iš savo miegamojo, net 
neišėjus iš namų. Kai kurie lietuviš
kos žiniasklaidos korespondentai ar 
korespondentės dažnai taip ir daro. 
Naujoje lietuviškoje spaudoje mirga 
marga reklamos. O turinys? Pagal 
proporcijas visur nusveria perspaus
dinta medžiaga. Ar jums teko paste
bėti, kad mes, Amerikos lietuviai, 
kuo toliau, tuo mažiau įdomūs da
romės Lietuvoje? Ten kur kas dau
giau dėmesio gauna naujieji išeiviai 
Airijoje, Britanijoje, Ispanijoje ir t.t. 
„Amerikos lietuvyje", „Drauge", 
„Bičiulystėje", dar šiek tiek „Info 
tilte" gali rasti ir originalių rašinių, 
bet pavartęs kiekvieną leidinį, paste
bėsi, kad visus yra apėmusi ta pati 
„kompiliacijos" arba kitų perspaus
dinimo liga. Tai parodo mūsų, Ame
rikos lietuvių, neturėjimą ką pasa
kyti pasauliui. 

Dabar, krizės laikotarpiu aš pats 
tą darau mūsų lietuviškose TV lai
dose. Mane tai ypatingai sekina. Te
levizijoje reikia judrios žmonių ko
mandos. Be įvykiuose dalyvaujančios 
komandos, vien iš kambarėlio ar 
studijos nieko gero nepadarysi. Rei
kia operatoriaus, montuotojo, garsi-
ninko, korespondento, reikia šviesų 
ir taip toliau. Tas entuziazmas, su 
kuriuo mes pradėjome televiziją prieš 
daugiau nei 12 metų, iš tikrųjų pa
mažu ima blėsti. Mes pradėjome su 
šūkiu „valio", darom ir viskas, nes
varbu, pažiūrėsim, kas bus. Lig šiol 
dar vis tebežiūrime ir dar kitiems 
rodome, bet jau matome šiek tiek 
kitokį vaizdą. Daugiausiai - tik iš 
Lietuvos. Prarandame savo pavadini
mo esmę: Amerikos lietuvių TV 

— Ar tik finansai spaudžia į 
kampą? 

— Nėra vieno dalyko be kito. Jei 
būtume pasirinkę daugiau pramoginę 
kryptį televizijoje: žaidimų ar bulva
rinę, turbūt ir finansiškai būtų buvę 
kitaip. Iš kitos pusės, yra visiškai ne
normalu, jog per 12 metų mes nesu
gebėjome — aš nesugebėjau — sufor
muoti jokių rubrikų, nors bandėme 
daryti įvairiausias laidas: vaikams, 
jaunimui, pageidavimų koncertą, 
žinias, kunigo žodį, advokato pata
rimus, poezijos pavasarį, studijinius 
pokalbius, stebint žiūrovams... Nė 
viena rubrika „neįsipilietino", matyt 
neatlaikė šitos visuomenės (Ame
rikos lietuvių — red. pastaba) kri
tikos ir reikalavimų. 

Tenka pripažinti, kad ir pavar
gau kviesdamas žmones filmuoti, 
dirbti žurnalistais ar montažininkais 
grynai už ačiū arba tik už labai sim
bolini atlyginimą Šių profesijų atsto
vai pasaulyje visai neblogai uždirba. 

Arvydas Reneckis studijoje. 

Kaip žinia, įsigyti kitų padarytą pro
duktą yra kur kas paprasčiau, negu 
pasigaminti savo. Už tai ir Lietuvoje 
televizorių ekranuose mirgėte mirga 
įvairios kartais labai abejotino tu
rinio užsieninės programos. Šia pras
me dabar ALTV niekuo nesiskiria 
nuo tos išeiviškos žiniasklaidos, kurią 
čia ką tik kritikavau. Mes oficialiai 
užsakome Lietuvos nacionalinės tele
vizijos programas ir jas rodome Čika
gos lietuviams. Mūsų pačių origi
nalaus turinio sumažėjo iki minimu
mo. Per tuos dvylika metų ko tik ne
rodėme per tą ALTV: lietuvių krep
šinį, futbolą, minėjimus, pokylius, 
šventes, literatūros konkursus, 
„Draugo" balius... Visur juk ėjom ir 
darėm. Ir kas iš to? Kam ir kiek tai 
įdomu? Didžioji visuomenės dalis 
lieka abejinga tokiems „reporta
žams". Vadinasi, iš principo lietuviš
kos televizijos Amerikoje kaip ir 
nereikia, nes tai, ką čia lietuviai savo 
būreliuose, klubuose, lygose ar orga
nizacijose veikia, kitiems lietuviams 
neįdomu, o pramoginę televiziją arba 
žinias iš Lietuvos šiais laikais ne
sunku pasižiūrėti ir per internetą. 
Tai varo į neviltį. Iš tikrųjų, buvau 
tiek nusivylęs, kad jau norėjau viską 
uždaryti ir pabaigti. Daugiau kaip 12 
metų dirbti grynai iš idėjos ir vis į 
finansinį minusą juk niekas negali. 
Kol kas uždarėme tik vieną laidą — 
sekmadieninę, kuri prieš kokius 
šešerius - septynerius metus buvo 
pradėta su tikslu patraukti jaunąją 
kartą. 

— Kaip jauteisi tą pirmąjį 
sekmadieni, kai laida i eterį ne
išėjo? 

— Nors yra pasakyta: „Sekma
dienį švęsk", kol kas, po 7 metų įpro
čio intensyviai dirbti, sekmadienį 
jaučiuosi dykaduoniu, nei paleistas, 
nei pakartas. Ypač kai atėjo toks pir
masis laisvas sekmadienis ir pasi
rodė, kad lyg ir nėra ką veikti. Buvo 
keista baisiausiai. Dabar pamažu 
reikalai nusistovi ir nuotaika gerėja. 
Atsiranda naujų idėjų ir planų. ALTV 
gauna nemažai laiškų su sveikini
mais, linkėjimais, aukomis ir ap
gailestavimais, kad neliko sekmadie-
nių«Man pačiam dėl to vis tiek skau
da širdį. Kaip sakiau atsisveikinimo 
laidoje: kiekviena pėda, kiekvienas 
lietuviškas kvadratinis centimetras 
yra mūsų, kol jis yra mūsų. Jeigu mes 
pasitraukiame, jį prarandame ir kas 

D. Cidzikaitės nuotr. 

nors dėl to išgyvena netektį. Aš pats 
jaučiu širdgėlą dėl tų žmonių, kurių 
vilčių nepatenkinau. 

— Tad kokia ateitis laukia 
ALT? 

— Dabar mano tikslai yra labai 
pragmatiški. Pirmiausiai reikia su
balansuoti biudžetą. Vis dar esame 
24,000 dol. skoloje, kurią galime 
grąžinti neskubėdami, per metus, be 
jokių palūkanų. Ieškome ir naujų 
reklamų. Keletas naujų netrukus pa
sirodys. 

— O kaip su idėjomis? Ar jų 
netrūksta? 

— Idėjų netrūksta. Klausimas, 
kaip jas realizuoti. Pagaliau šią šv. 
Velykų savaitę pavyko išspręsti tech
ninius reikalus ir nuo šiol Čikagoje 
per TV bus galima matyti to paties 
vakaro žinias iš Lietuvos. Siūlome 
Lietuvos televizijoms visą ciklą laidų 
apie JAV ir lietuvius. Jau trečius 
metus bandome su Lietuva įgyven
dinti projektą — palydovinę translia
ciją visoje Amerikoje, nuo Rytų pa
krantės iki Vakarų. Jau susitarta su 
„Dishnetwork", tačiau būtinas finan
savimas iš Lietuvos. Kadangi esame 
maža šalis, „Dishnetwork" sutinka 
lietuvišką programą priimti,, ypač su 
sąlyga, kad norime įterpti vietinį tu
rinį — pranešimus apie Amerikos 
lietuvių gyvenimą. Norime, kad lietu
viai jaustųsi, jog tai jų kanalas. 

— Jei šis projektas pavyktų, 
ar tai reikštu, jog čikagiškė lietu
vių televizija išnyks? 

— Nebūtinai. Pats gyvenimas 
priverčia daryti kitaip. Pavyzdžiui, 
lenkai turi „Polsat" programą, tai, ką 
mes svajojame turėti, tačiau dvi va
landas kasdien jie rodo laidą Čikago
je. Vieni žmonės negali palydovinės 
lėkštės turėti, kiti gali tik kabelį ar 
anteną turėti. Yra pilna išimčių, todėl 
nereikia užsidaryti ir atsiriboti nuo 
galimybių. Kiek Čikagos kanalas 
gyvuos? Atsakysiu paprastai: kiek jis 
bus reikalingas, tiek jis ir gyvuos. 

— Ačiū už pokalbį. 
Kalbino Dalia Cidzikaitė 

* * * 

Šiuo metu ALT laidas per WFBT 
48-ąjį kanalą (arba 248 kanalu, jei 
turite Comcast kabelį) galima matyti 
antradieniais ir ketvirtadieniais. Tos 
pačios laidos kartojamos 3:30 vai. p.p. 
trečiadieniais ir penktadieniais: ant
radienio laida — trečiadienį, o ketvir
tadienio — penktadienį. 

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBOS 

PAGUODOS TELEFONAS 1-866 438 7400 Kor'-de-KaiuTas 
garantJOiar̂ as 

Skambinkite nemokamai 
kiekvieną ketvirtadienį, 

nuo 6 vai. v. iki 9 vai. v. (Čikagos laiku)] 
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Apmąstymai iš Ellicott miestelio 
1UOZAS GAILA 

Gurkšnoju kavą tik ką išvežtas iš 
operacinės, praradęs kairę akį den
gusią kataraktą, ir mąstau, ar tikrai 
matysiu be akinių, kai rytoj nuims 
tvarstį nuo atnaujintos akies. Lie
tuvoje turbūt sakytų „nuo renovuo
tos akies", bet aš va, vis toks sena
madiškas. Aplink mane stropios 
slaugės: „Gal dar kavos, gal pyra
gaitį? Ar patogu jums sėdėti? 

Pakiša ir lapą su klausimais: Ar 
ilgai teko laukti atvažiavus? Ar pato
giai jautėtės jus ruošiant operacijai? 
Arjautėte skausmą operuojant? ir t.t. 
Į kiekvieną klausimą reikia atsakyti 
vertinimu nuo 1 iki dešimties. Žiūrė
damas viena akimi pripeckioju dau
gybę dešimtukų, nes juk po mėnesio 
vėl busiu čia antros akies operacijai, 
kvailas būčiau rašyti kuolus ar treje
tus. Pagaliau aš ratukuose išvežamas 
laukan prie mašinos. Žmona prigrasi
nama, kad neleistų man vairuoti. 
Lauke purškia lietus, vežėja pranyks
ta, tai aš žmonai: „Duok mašinos rak
tus". Si: „Neduosiu, sakė, kad tau 
negalima vairuoti". Aš: „Duok", ji -
„Ne". Rimtai perpykstu, gi kaip tyčia 
lietus pradeda pilti kaip reikiant, o 
pro langus į mus besistumdančius dėl 
mašinos raktų lietuje, žiūri ten 
dirbantieji. Greičiausiai galvoja, kad 
vargšą vienakį vyrą užpuolė kažkokia 
moteris. Prisimenu, kaip prieš 30 me
tų mokiau ją vairuoti. Didžiulėje tuš
čioje aikštėje skeryčiodamas ranko
mis ir šūkaudamas rodžiau, kaip 
statyti mašiną tarp dviejų stulpelių. 
Staiga žiūriu, kaip visu greičiu su 
įjungtais švyturėliais per visą aikštę 
atlekia į mus mašina ir vos ne ant 
manęs. Iššoka du policininkai ir be 
ceremonijų griebia mane. Išsiaiški
name. Pasirodo, kad kažkas iš tolu
moje esančio pastato trečio aukšto 
paskambinęs policijai, kad kažkoks 
vyras užpuolęs mašinoje moterį.... 

Tai va, prisimenu, tai ir nusilei
džiu. Ji vairuoja, o aš nekalbu. Bent 
tuo atsilygindamas. 

* * * 

Po vakarienės viename maždaug 
mylios nuo mūsų namų esančiame 

restorane, važiuoju su žmona namo. 
Pavažiavus pusę mylios, ant mus 
sekančios mašinos sužibo įvairias
palviai švyturėliai kaip ant kalėdinės, 
eglutės. Policija. Pasirodo, važiuoja
me neužsidegę mašinos žibintų. Tik
rina mūsų dokumentus, o aš visai 
ramus: jau daugiau nei dešimtmetis, 
kai neturėjau jokių prasižengimų, tai 
galvoju, kad būsiu tik išbartas ir įspė
tas, bet kur tau. Įteikia man „dova
ną": jokių taškų už prasižengimą ke
lio taisyklėms, bet 50 dolerių bauda. 
Perpykstu. Nemoku baudos, pasiren
ku eiti į teismą ir po mėnesio esu 
pašaukiamas. Paprastai visada pa
tariama eiti į teismą, nes policininkas 
gali nepasirodyti ir apkalta panaiki
nama, o šiaip, taškai ir piniginė bau
da veik visada sumažinama. Per dau
giau kai pusšimtį vairavimo metų esu 
tris kartus pagautas viršijant greitį 
skirtingose valstijose. Vieną kartą 
išteisintas, du kartus nubaustas, bet 
panaikinant taškus ir sumažinant pi
niginę baudą. Mano gyvenamoje Ma-
ryland valstijoje baudos už greičio 
viršijimus ir kitus eismo pažeidimus 
vienos iš aukščiausių. Už pirmą 
greičio viršijimą bauda Maryland -
500 dol., tuo tarpu kaimyninėje De-
laware valstijoje tebūtų tik 20 dol. 

Sį kartą teismo salėje vyrauja 
jauni žmonės, tik mudu su žmona se
nukai. Pradžioje nudžiugau: polici
ninkas nepasirodė ir vienas po kito 
keli iššauktieji neapkaltinami ir 
paleidžiami. Bet va, mūsiškis polici
ninkas pasirodo ir, atrodo, visi mes, 
likusieji, esame jo aukos. Teisėjas pa
lyginti jaunas ir labai mandagus. 
Kiekvieną pasveikina su geru rytu 
(Good morning), dar paklausia, ar 
teisingai ištaręs pavardę. Deja, po ta 
toga ir mandagumu slepiasi žiauri 
žmogysta. Nė vieno jis neišteisina, 
nors nepamokslauja, neišbara, leidžia 
išsikalbėti, net numuša po tašką, bet 
piniginės baudos ne tik nesumažina, 
bet dar prideda teismo išlaidas. Ma
tau, kad aiškiai velniava, mokėsiu ne 
tik 50 dolerių, bet dar 25 dol. teismo 
išlaidų. Pagaliau pašaukia ir mane. 
Pasveikina su geru rytu, paklausia, 
ar gerai ištaręs mano pavardę. Pa

tikslinu, kad esu ne „Geila", bet 
„Gaila". Po policininko kaltinimų 
gaunu žodį. Aiškinu, kad tame ruože 
abejose kelio pusėse parduotuvės ir 
kelias labai apšviestas, taigi net ne
mačiau, kad važiuoju be šviesų. Be to, 
taip - tevažiavau tik pusę mylios ir 
kelias buvo visai tuščias. Taip pat per 
daug pasitikėjau mašinos automati
niu šviesų jungikliu, kuris kažkodėl 
jų neįjungė. Duosiu patikrinti. Aiš
kiai mačiau, kad šie mano aiškinimai 
teisėjui nieko nerodė, tad pakeičiau 
strategiją, pereidamas į kitą ariją. 
Pradėjau virpinti balsą ir dejuoti, kad 
su žmona esame veik aštuoniasde
šimtmečiai ir mums 50 dol. yra dide
lis pinigas... Tai tuoj paveikė teisėją. 
Jis nutraukė mano dūsavimus, pa
naikino bausmę, bet paliko teismo 
išlaidas: 25 dolerius ir 50 centų. 

Išeinant iš teismo pastato, tikė
jausi, kad žmona pagirs, tardama, 
kad ne veltui esu apdovanotas atei
tininkų stovyklose Vokietijoje už 
vaidybinius sugebėjimus, bet ši pra
gydo: „Gėdą man padarei, mane dar 
nesulaukusią septyniasdešimtmečio, 
išvadindamas aštuoniasdešimtme
te"... 

* * * 
Pėstute galime nueiti į netoliese 

esančią modernią katalikų bažnyčią, 
bet rytais važiuojame apie dvidešimt 
mylių į Baltimorės miestą į lietuviš
kas Mišias. Nedaug mūsų apsilanko 
toje savo laiku buvusioje lietuvių šv. 
Alfonso parapijos bažnyčioje, esančio
je miesto centre, nes Mišios 8:30 vai. 
ryto. Daug kam, ypač dirbantiems ir 
norintiems sekmadieniais ilgiau pa
miegoti, yra per anksti. Mes abu 
įpratę trumpai miegoti, retai atsigu
lame prieš pirmą, o keliame apie šeš
tą. Pripratau vėlai gulti, kai dirbau 
JAV LB krašto valdyboje. Mes, valdy
bos nariai, gyvenome labai toli vienas 
nuo kito, net skirtingose valstijose, 
tad dažniausiai tardavomės, kalbėda
mi telefonu. Tolimų distancijų pokal
biai buvo palyginti brangūs, todėl 
skambindavome po 11 vai. vakaro, 
kai jie buvo pigesni. Tai va, ir dabar iš 
įpratimo vėlai gulame ir juokau
damas sakau, kad reikės greitai mie

goti? Tą posakį pasigavau iš buvusio 
ilgamečio Baltimorės lietuvių radi
jo valandėlės vedėjo Kęstučio Las-
kausko, nes jis per pusšimtį turė
davo anksti sekmadieniais kelti vesti 
valandėlę ir juokaudavo, kad šešta
dienio naktimis „greitai" miegodavo. 

Ir taip, „greitai" pamiegoję, Ver* 
bų sekmadienio rytą apytuščiu greit
keliu blizginame su žmona į Balti-
morę lietuviškoms Mišioms. Greit
kelyje lenkiu kitoje juostoje lėtai lėtai 
važiuojantį Buicką. „Žiūrėk", - sakau 
žmonai, sulėtinęs mašiną - „į tą vai
ruojantį senį. Įsikibęs į vairą, žiūri 
tik pirmyn ir dar išsižiojęs". Žmona 
pasižiūri ir sarkastiškai taria: „Man 
atrodo, kad jis kur kas jaunesnis už 
tave". Sugadina ūpą, nėra ką sakyti. 
Suprantu, kad atsilygina už aštuo
niasdešimtmetę. Nieko daugiau nesa
kau, vairuoju tylėdamas. 

v 

Sį rytą mūsų bažnyčioje - bend
ra išpažintis. Aštuoniasdešimtmetis 
amerikietis klebonas, suprasdamas, 
kad dalis mūsų, jo bendraamžių, 
nesugeba ar varžosi kalbėti angliškai, 
sutikus vyskupui, leidžia ją atlikti 
raštu. Tuo pasinaudoja net lietuviš
kose Mišiose besilankantieji ameri
kiečiai. Surašome savo gausias nuo
dėmes lietuviškai ar kaip kas moka
me ant popieriaus lapelių (aš prie sa
vųjų sąrašo dar pridedu, kaip nepa
garbiai atsiliepiau apie tą išsižiojusį 
vairuotoją) ir įteikiame klebonui, 
duodančiam bendrą išrišimą. Jis mū
sų taip greitai nepaleidžia, ilgai grau
dina, gąsdina Dievo bausme, bara, 
kad taip mažai mūsų lanko šias Mi
šias, tartum nelankantieji tai girdėtų, 
ir pagaliau įspėja, kad susikaup-
tumėm tyloje, eidami į bažnyčios 
galą verbų procesijai. Kur mes su
sikaupsime ir tylėsime. Atsidūrę ba
žnyčios gale vėl pradedame dalintis 
savaitės įspūdžiais, juk retai 
susitinkame. O pora mūsų su klausy
mo aparatėliais ausyse, greičiausiai 
nu-sisukę juos per tyliai, tiesiog rėkte 
rėkia. Kad supyks klebonas: „Ty
lėkite, ar nesakiau jums". Gi mano 
kaimynė lietuviškai: „Kad kol atė
jome į bažnyčios galą, užmiršome, juk 
jau amžius..." 

Todėl, nežinodamas ką daryti, klausė mūsų pa
tarimo. Tokiam vėjui pučiant, mes galėtume sau
giai pasiekti Tripolį tik tuo atveju, jeigu mums ne
būtų sunku pakelti nuomos užmokestį. Matyda
mas laivo kapitoną taip sumišusį, pakėliau už
mokestį iki šimto auksinų. Naują sutartį sudarė 
dėl to, kad tą karamuzaną buvo išsinuomojęs iš 
kažkokio kito arabo ir, mus išlaipinęs Haifoje, 
turėjo susirasti kitą laivą. Taigi norėjo atlyginimo 
už tai, kad reikėjo plaukti į Tripolį. 

Tada ištempę bures plaukėme visu vėjo smar
kumu. Praplaukėme Alobdaną Kazatūrą (Ca-

satura), buvusią Cezarėją - Atartūr, Akelitą, pas
kui Karmelijo kyšulį; nuo jo netoli visai sugriauta 
Ptoleimaida, toliau - Sidoniečių Sarepta (apie ją 
Karalių kn. 3.17; Luko 14). Šitas miestas yra prie 
Karmelio kalno. Jo viršūnėje rodoma vieta, kur Eli
jas buvo pastatęs aukurą (apie jį Karalių kn., 3.10). 
Taip pat praplaukėme Tyrą ir Sidoną. Šie miestai 
dailioje lygumoje, vienas nuo kito devynių mūsų 
mylių atstumu. Virš jų, aukštai kalne, Kapadokijos 
Cezarėją. Ten šv. Dorotėja priėmė kankinės vaini
ką. Toliau, tik tai už dešimties mylių nuo Tripolio, 
Beiruto (Beryto) ir Anefos miestai. Ten prasideda 
Libano kalnai. Šie miestai įsikūrę Finikijos Sirijoje. 
Juose daugiausiai gyvena krikščionys, vadinami 
drūzais (Druzianos). Jiems leista nešioti baltą gob
tuvą kaip turkams. Tai palikuonys galų, kurie iš 
saracėnų buvo atėmę Šventąją Žemę. Bet jų gyve
nimas toks palaidas, net už pačių pagonių bjaures
nis. Nenorint pamaldžių ausų įžeisti, atrodo, ne
verta daugiau apie juos pasakoti. 

Birželio aštuntą dieną per aštuoniolika va-

KELIONE! JERUZALĘ 
M. K. RADVILA NAŠLAITĖLIS 

Nr.8 

landų nuplaukus šešiasdešimt mylių, dvidešimt 
antrą valandą smarkus vėjas su audros sūkuriais 
įnešė mus į Tripolio uostą. Ten išmetę inkarus, 
vargiai būtume galėję stovėti, jeigu turkai iš Alek
sandrijos, priplaukę su didesne jachta, nebūtų 
mums padėję. Išlipę į krantą, paėję apie pusmylį, 
atėjome į miestą ir pasukome prie venecijiečių 
pirklių gyvenvietės fontekos arba karvazeros (Car-
vaseram). 

Daugelis yra aprašę šį miestą, todėl aš pralei
siu. Jis yra žavioje vietoje, pusiau įkopęs į kalną, 
apsuptas labai gražių sodų, šaltinių drėkinamas, 
tačiau klimatas nelabai sveikas, ypač vasarą. Pri
dėsiu tai, ko, nežinau, ar kas minėjo. Įeinant į 
miestą iš jūros pusės, kairėje, netoli uosto, akmens 
metimo atstumu yra trikampiai rūmai. Pasako
jama, kad mūsų tėvų atminime, prie turkų impe
ratoriaus Suleimano, buvęs toks įvykis. Vienas ma
gas, savo magiško meno būdais sužinojęs, kad kaž
kur toje vietoje esąs užkastas lobis. Kadangi tenai 
visas randamas auksas priklauso imperatoriui, tas 
magas, norėdamas slapta ieškoti lobio, nusipirko tą 
dirvą ir aptvėrė labai aukšta siena. Bet, iškasinė-

jęs pačias slapčiausias žemės vietas, nieko nerado. 
Gandui apie tai pasklidus, sangiachas (ta tarnyba 
atitinka mūsų vaivados pareigas), kuris tą provin
ciją tada valdė, - nes paša (Bassza), t.y. imperato
riaus vietininkas, ne taip seniai, tik prieš keletą 
metų, apsigyveno Tripolyje, - pasišaukęs pas save 
tą magą, rūpestingai jį išklausinėjo. Sis, negalėda
mas nuslėpti, prisipažino smarkiai apsigavęs: ieš
komo lobio niekur neradęs. Godus sangiachas, su
sišaukęs kitus juoduosius magus, įpareigojo: kiek 
kuris išgali panaudoti savo magiją tam lobiui su
rasti. Visi sutartinai patvirtino, kad toje arba arti
moje vietoje esąs užkastas didžiulis lobis. Sangia-
cho įsakymu dar uoliau iškasinėjus žemę aplinkui, 
už dvidešimties uolekčių nuo minėtojo pastato, po 
kažkokia maža kalvute, kurios pusė dar ir dabar 
matyti, vienos uolekties gylyje buvo rasta skrynia, 
o joje sudėtas iki trisdešimties tūkstančių dukatų 
vertės į luitus sulydytas aukso lobis. Sangiachas 
viską nusiuntė į Konstantinopolį. 

Birželio devintąją, dešimtąją, vienuoliktąją die
nomis apžiūrėjome miestą, jo įžymybes. Vienuolik
tos dienos rytą nuėjome pas muitinių viršininką 
Lemirą, kuris turėjo sau pavaldžių kareivių būrį. 
Turkų imperatoriaus pašauktas į Tripolį valdyti tą 
provinciją, kol atvyks paša, pasiųstas į žygi prieš 
persus, buvo atvykęs čia iš Jeruzalės, kur taip pat 
turėjo muitinę. 

Tai šitas Lemiras savo sargybinius janyčarus 
atgal į Jeruzalę siuntė per Damaską, kur buvo jo 
brolis Boluchas. Susitarėme su juo, kad dėl saugu
mo savo sargybinius prijungtų prie mūsų. Tas buvo 
labai svarbu. Bus daugiau. 
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K I T J\ P A/1 U S 
Naujas „Lituanus / / nelietuvių patirtys Lietuvoje 

Dalia Cidzikažtė 

Kai pagalvoju, kiek populiarių 
straipsnių, esė, apybraižų ar ir di
desnio formato tekstų — knygų yra 
parašyta ir išleista anglų ar net ir lie
tuvių kalba apie Lietuvą ir lietuvius, 
bijau, jog ir dviejų rankų pirštų gali 
užtekti. 

Būtent į tokj žanrą įkrenta nau
jausias „Lituanus" numeris (2007 
m., nr. 53:1). Jame rašo ,,Peace 
Corps" savanoriai, kurie į Lietuvą 
pradėjo važiuoti vos mūsų šaliai at
kūrus nepriklausomybę. Tokių sa
vanorių pasakojimai ne tik užfiksavo 
jų asmenines patirtis jiems mažai ži
nomame krašte, bet ir yra puiki me
džiaga mums, lietuviams, pamatyti, 
kokią Lietuvą tais metais užsienie
čiai atrado, prisijaukino ir gal net — 
pamilo. 

Tad kas gi tie savanoriai? Pir
moji istorija jau savo pavadinimu 
įtraukia ir priverčia nusišypsoti — 
„Karšta, bet gerai": The Healing 
Spirit of the Druskininkai pirtis". 
Jos autorė — Stacy Larsen, Lietu
voje, Druskininkuose, praleido dve
jus metus, nuo 1992 iki 1994 metų 
mokė anglų kalbą 4-oje Druskininkų 
vidurinėje mokykloje. Sprendžiant iš 
esė pavadinimo, S. Larsen nuotykiai 
šiame kurortiniame mieste buvo ne 
tik „karšti", bet ir gydantys. 

Autorė prisimena, jog tais laikais 
Druskininkai beveik niekuo nesi
skyrė nuo likusios Lietuvos, šalies, 
kur ekonomika negalėjo išlaikyti 
griūvančios infrastruktūros, kur 
žmonės juto, jog jų darbai yra pasenę 
ir sunkiai išlaikomi, tačiau, kaip tei
gia autorė, net ir su tokiu pajautimu 
jie neturėjo kur pasidėti. Vis dėlto, 
net ir tokioms nuotaikoms vyrau
jant, žmogus bando prisitaikyti prie 
naujos, gal iš pirmo žvilgsnio ir ne
labai draugiškos, aplinkos. Ir S. Lar
sen neatsispyrė smalsumui išbandyti 
lietuviško gyvenimo teikiamų malo
numų. Vienas tokių — apsilankymas 
Druskininkų pirtyje. 

Toji esė dalis, kurioje ji pasakoja 
apie savo pirmąją pažintį su lietuviš
ka (iš tam tikrų detalių drįsčiau teig
ti — sovietinių laikų palikimo) pirti
mi, yra ypač pagavi. Vien suminėjus 
lietuviškus žodžius, kuriuos autorė 
gausiai vartoja, tokius kaip „vanta", 
„talonai", „vyrai", „nusirenkite", 
„plaušinė" ar frazes „čia amerikie
tė", „nebuvo pirtyje", leis susidaryti 
nuomonę, kur link istorija suka. Gal 

taikyti prie 1992-1994 metų lietuviš
kos realybės. Esė „Kaip laiškai" yra 
istoriją apie tai, kaip prie telefoninių 
pokalbių ir internetinių laiškų pri
pratusiam amerikiečiui (jo teigimu, 
kaip tik jo buvimo Lietuvoje metu 
startavo internetinė, šiuo metu ypač 
populiari, „Skype" paslauga) teko 
žingsnį žengti atgal ir su Amerikoje 
pasilikusia šeima susirašinėti pap
rastais popieriniais laiškais. 

Naujame „Lituanus" numeryje — Rimo Visgirdos darbai. 

tik pridursiu, jog per tuos dvejus bu
vimo Lietuvoje metus S. Larsen 
Druskininkų pirtyje lankėsi kiekvie
ną savaitgalį, žinoma, jeigu reikalai 
nebūdavo jos išviję į kitą Lietuvos 
miestą. 

Sean Connolly, kuris dvejus me
tus anglų kalbą dėstė Šilutėje, savo 
straipsnyje taip pat pasakoja apie 
savo asmeninius išgyvenimus, ir dar 
daugiau — parodo savo gyvenimo 
būdo ir net mąstymo savotišką 
transformaciją, jam bandant prisi-

Amerikoje telefonas pakeitė laiš
kų rašymą. Tačiau Lietuvoje skam
bučiai namo buvo sunkiai pasiekia
ma svajonė. Pirmiausia, telefono ne
turėjau savo bute, o telefono būdelių 
Šilutės gatvėse nebuvo. Niekas apie 
mobiliuosius tada dar nebuvo gir
dėjęs. Skambinti iš draugų ar pažįs
tamų telefonų reiškė didesnę sąs
kaitą mėnesio gale ir nepatogumą 
namams, iš kurių skambinama — 
maždaug taip savo situaciją Lietuvo
je nusakė S. Connolly. 

Todėl nekeista, jog netrukus ta rp 
Amerikos ir Lietuvos nusitęsė laiškų 
gija. Gija, kurioje, pasak autoriaus, 
buvo dalijamasi mintimis apie orą, 
ekonomiką, maistą, politiką, Lietu
vos okupaciją ir nepriklausomybę, 
pasakojami anekdotai apie gyvenimą 
svetur, kurių — prisimena S. Con
nolly — būta ir linksmų, ir nelabai 
linksmų. „Aš jaučiausi gyvas, kai ra
šiau laiškus, jaučiau artimesnį ryšį 
su savo adresatu nei kalbant su juo 
telefonu. Laiškų rašymas man Lietu
voje niekada nebuvo nemalonus dar
bas ar prievolė, vietoj to, tai buvo 
daug pasitenkinimo teikianti ir nu
skaidrinanti patirt is" — vienur prisi
pažįsta esė autorius. 

Įdomiausia yra tai, jog tie laiškai 
nepradingo — 2006 m. S. Connolly ir 
jo žmona, kuri taip pat buvo „Peace 
Corps" savanorė, apie savo patirtį 
Lietuvoje parengė pranešimą, kurį 
pavadino „Laiškai iš Lietuvos". 

Lietuvių kilmės, Čikagoje gimu
sios, taip pat „Peace Corps" sava
norės Indrės Biskis ėsė-dienoraštyje 
pasakojama jos ne tik kaip savanorės, 
bet ir kaip žmogaus odisėja: Indrės 
tapimas savanore, vėliau — keliavi
mas į Lietuvą, gyvenimas tenai ir, 
galų gale, sugrįžimas atgal i Ameri-
ką. 

Indrė neslepia, jog jos apsispren
dimą tapti savanore parėmė ne visi 
draugai. Ar princesė išgyvens Lietu
voje, vieną mėnesį, pusę metų? — at
virai abejojo jie. Galbūt tai ir paskati
no Indrę nekeisti savo norų ir padėjo 
išbūti jai ne visada svetingoje lietu
viškoje aplinkoje. Kaip ir pati jos pa
vardė Biskis sako, Klaipėdoje, mieste, 
kuriame ji praleido dvejus metus, te
ko patirti visko po truputį, vis dėlto 
finišo tiesiojoje ir savo dienoraščio 
pabaigoje autorė savo patirtį apiben
drina taip: galimybė būt i „Peace 
Corps" savanore ir gyvenimas svečio
je šalyje buvo unikali ir nepamiršta
ma gyvenimiška patirtis. 

Vien dėl to verta susirasti naująjį 
„Lituanus" ir jį perskaityti. 

Premjeras — pavojingas visuomenei? 
Atkelta iš 1 psl. 
premjeras net negalvoja. Naudoda
masis vienpusiškais ir klaidinančiais 
pasvarstymais bei verslininkų per il
gus dešimtmečius nuvalkiota argu
mentacija ir jų pasiūlymais, iš tikrųjų 
jis tęsia tautos girdymo politiką. 

Fondo narius itin papiktino mi
nistro pirmininko išsakytos mintys 
apie alkoholio reklamą. 

„G. Kirkilas radijo laidoje pareiš
kė, neva padėtį išgelbėtų socialinė 
reklama, prieš tai pripažinęs, kad to
kia reklama, nukreipta prieš narko

tikus, neveiksminga. O draudimai, 
pasak jo, esą sovietinis metodas, ku
ris niekada nepasiteisino", — premje
rą citavo blaivybės propaguotojai. 

Tuo tarpu Lietuvos katalikų 
mokslo akademijos medicinos sky
riaus pirmininkas profesorius habili
tuotas daktaras Leonas Laimutis Ma
čiūnas teigia, kad be draudimų švieti
mo akcijos neveiksmingos. 

„Užsienio praktika rodo, kad 
vien šnekėdami apie šeimos socialinę 
ir ekonominę gerovę ir alkoholio žalą 
organizmui norimų rezultatų nepa

sieksime. Reikia mažinti parduotu
vių, kuriose leidžiama prekiauti alko
holiu, skaičių, uždrausti prekiauti juo 
degalinėse, daugiabučiuose, uždraus
ti reklamą", — teigė L. L. Mačiūnas. 

Nacionalinės tabako ir alkoholio 
kontrolės prezidento daktaro Aure
lijaus Verygos teigimu, politikai bijo 
imtis konkrečių veiksmų, susijusių su 
alkoholio draudimu, o tie, kurie jų 
imasi, sumaišomi su žemėmis. 

„Lietuva nuo 1996 metų turi vei
kiantį Alkoholio kontrolės įstatymą, 
1998 metais buvo priimta Lietuvos 

sveikatos programa, turim Valstybės 
alkoholio kontrolės programą, visuo
se dokumentuose buvo numatyti ir 
tikslai, ir uždaviniai, ir priemonės, 
kaip stabdyti alkoholio vartojimo 
mastus. Tačiau pastaruosius 10 metų 
politikų veiksmai prieštaravo šiems 
dokumentams", — sakė A. Veryga. 

Lietuvos ku l tū ros kongreso 
pirmininkas Krescentijus Stoškus 
mano, kad premjeras „apsimetinėja". 
„Premjeras — verslininkų įkaitas. 
Kodėl jis apsimeta, kad nemato pa
dėties?", — klausia K. Stoškus. 

Konservatoriai siekia Į te is int i dvigubą p i l ie tybę 
Atkelta iš 1 psl. 
paplitęs reiškinys", Seimui įregistra
vo projektą, kuriame nurodomos gali
mos įstatymo išimtys, pagal kurias iš
imtinai gali būti suteikiama dviguba 
pilietybė. 

Priklausomai nuo ryšio su Lie
tuva, kilme ir laiku, kada emigravo, 
įstatymo projekte numatomi septyni 

atvejai, kuriais dviguba pilietybė bū
tų suteikiama. Kiekvienai pilietybės 
siekiančių asmenų grupei keliami 
skirtingi reikalavimai. 

„Mažiausi reikalavimai būtų ke
liami lietuvių kilmės asmenims. 
Jiems tik vienas reikalavimas - ne
būti padarius nusikaltimo Lietuvos 
valstybei", - pabrėžė A. Kubilius. 

Teisę į dvigubą pilietybę pagal 
naują įstatymo redakciją suteiktų 
prezidentas. 

A. Kubilius įsitikinęs, kad užsie
nyje gyvenančių lietuvių netenkintų 
„ypatingo ryšio su Lietuva" statusas, 
kurį emigravusiems ar užsienyje gi
musiems lietuviams vietoj pilietybės 
siūlė specialiai šiam klausimui nag

rinėti suburta darbo grupė. 
„Manau, siūlomos įstatymo pa

taisos sulauks diskusijų ir galimos 
teisininkų kritikos - ginčų dėl jų 
prieštaravimo Konstitucijai", - neslė
pė A. Kubilius. Tačiau jo įsitikinimu, 
dviguba pilietybė - vienintelis būdas 
išsaugoti ryšius su ne Lietuvoje gyve
nančiais lietuviais. 
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Afganistano gyventojo šypsena 
į lietuvio dari kalba ištartą žodį 

mainais 

Naujienų agentūros BNS kores
pondentai neseniai lankėsi lietuvių 
taikdarių tvarkomoje Goro provincijoje 
Afganistane. Siūlome žurnalistų įspū
džius iš šios kelionės. 

Kalnuose gyvybė priklauso tiek 
nuo vairuotojo įgūdžių, tiek nuo 
pačių „ratų". Riedėti kalnų atbraila 
vėžlio greičiu, automobilio dešinės 
pusės veidrodėliu braukiant per uo
lą, o pro vairuotojo langą žvelgiant į 
atsiveriančią prarają — to per prieš-
misijinį parengimą neįmanoma iš
mokti. Tikri įgūdžiai atsiranda tik 
žvelgiant į prarają. 

. Keliai, brastos ir ratai 

Afganistaniečiai prie bekelės įp
ratę nuo mažens. Lietuvos vadovau
jamos Goro provincijos atkūrimo 
grupės (PAG) vairuotojai neretai ste
bisi, kaip vietos gyventojai iš sovie
tinės okupacijos laikų išlikusiais su
lopytais „KAMAZais" persirita aukš
čiausias kalnų perėjas, įveikia upes ir 
molio klampynes. 

Kratantis vieškeliu už Cagčara-
no, visureigio vairuotojas, Kroatijos 
karys Vlaho pasakoja apie gimtajame 
Dubrovnike turimą valtį ir savo ais
trą nardymui. Lyg norėdamas Lie
tuvos žurnalistui plačiau atverti Ha-
rirudo upės povandeninį pasaulį, vai
ruotojas nukreipia „tojotą" per bras-

mos. Jau rašyta, kaip praėjusią žie
mą lietuvių kariai su ,,unimogu" už
pustytame kalnų kelyje iš sniego gni
aužtų vietos gyventojų „KAMAZą", 
taip išgelbėdami nųo tikros mirties 
kelias dešimtis juo važiavusių afga
nistaniečių. 

Vis dėlto tirpstančio pavasarinių 
liūčių sukelta klampynė būna pra
gaištinga ir ,,unimogams". Sykį pa
keliui į netoli PAG stovyklos esančią 
šaudyklą vienas po kito „smigo" tiek 
visureigiai, tiek ir sunkvežimiai. Pa
sak vieno Lietuvos karininko, po ilgų 
vargų ištraukus transporto priemo
nes, liko milžiniškos duobės, pana
šios į tankams skirtus apkasus. 

Tik apie mėnuleigius primenan
čių, islandų perdarytų „Nissan Pat-
rol" visureigių, kurių ratų plotis sie
kia beveik metrą, pravažumą, Cag-
čarane sklando legendos. 

Patrulių patirtis 

Lietuvos vadovaujamoje Goro 
provincijos atkūrimo grupėje — pen
kios mobiliosios ryšio ir stebėjimo 
grupės (MRSG), po vieną Islandijos, 
Danijos ir Kroatijos bei dvi Lietuvos. 
Išvykdamos į kelių dienų t rukmės 
patrulius, grupės renka informaciją 
apie saugumo, socialinę ir ekonomi
nę padėtį. Visureigių vilktinės apsi
lankymas — kol kas vienintelis NA
TO pajėgų buvimo Goro provincijoje 

Kariai stengiasi ne konfliktuoti su vietiniais gyventojais, bet jiems padėti. 

tą-
Upė neatrodo labai plati, maž

daug kaip Šventoji prie Anykščių, ta
čiau šniokščianti srovė, regis, tuojau 
nuneš visureigį tolyn. Vanduo apse
mia langus, ritasi per variklio dangtį, 
netgi kelissyk kilsteli sunkią šar
vuotą mašiną. „Nesijaudinkit, tai po
vandeninis laivas", —juokauja kroa
tas. 4 litrų dyzelis nespringdamas iš
neša visureigį į akmenėtą krantą. At
gal per upę persikelti būtina iki pie
tų, prieš tai, kai saulė ištirpdys naują 
porciją kalnų sniego, ir upės vandens 
lygis pakils mažiausiai per metrą. 

Persikėlimas per upę ne visada 
baigiasi sklandžiai. Pernai sykį lietu
viai neįvertino brastos klastingumo 
ir iš nugrimzdusios „tojotos" gelbė-
josi per stoglangį. Mašiną iš upės te
ko t raukt i galiūnu sunkvežimiu 
„Mercedes Benz Unimog". 

Danų karių mobiliosios ryšio ir 
stebėjimo grupės naudojamiems, spe
cialiai parengtiems didelio pravažu
mo sunkvežimiams „Mercedes Benz 
Unimog" net ir patvinusi upė — ne 
kliūtis. Danai į putojančius Harirudo 
vandenis žvelgia iš kabinos auštu-

įrodymas tolėliau nuo sostinės Čag-
čarano. 

Pokalbiuose su kartais užsu
kančiais kariais kaimų seniūnai pasi
dalija bėdomis, papasakoja, k u r 
trūksta maisto, o kur — palapinės 
mokyklėlei. Murzini, bet besišypsan
tys „bača" — vaikai — visureigius 
palydi gniauždami delnuose saldai
nius ar mojuodami balionais. Spal
voti balionėliai — vienadieniai Af
ganistano vaikų laimės palydovai, 
todėl jų reikia daug. Kartą spalvotų 
balionėlių PAG užsakė dešimt tūk
stančių. Per Kabulo ir Herato preky
bos taškus pavyko surinkti vos pen
kis tūkstančius. 

MRSG, kurias pagal anglišką 
santrumpą kariai vadina 
„MLOTais", kariai — neabejotini 
įspūdžių „rekordininkai". Jų pasa
kojimai ir padarytos nuotraukos 
trykšta egzotika, veidai — labiausiai 
įdegę, patirti nuotykiai — pavojin
giausi. 

„3,100 metrų virš jūros lygio 
aukštyje, naktį kasėmės sniege. Pa
keli dešimt kastuvų — atrodo, kad 
krūtinė plyš, kaip trūksta oro. 200 

Goro provincijos genčių vadai. 

metrų kasėme nuo 9 vakaro iki 4 
ryto. Dar, tiesa, spaudė daugiau nei 
30 laipsnių šaltis", — vieną praėju
sios žiemos naktį prisimena lietuviš
kos MRSG vadas majoras Tomas Ma-
tijošaitis. 

Karių turima apranga ir eki-
puotė — neperpučiamos pašiltintos 
striukės ir kelnės, užsivelkamos tie
siai ant uniformos, arktiniai daugias
luoksniai miegmaišiai, palapinės — 
leidžia išgyventi ir trisdešimties laip
snių šaltį. 

T. Matijošaičio teigimu, vietos 
gyventojai sako, kad tokios atšiaurios 
žiemos nebuvo septynerius metus. 
Laimei, šiemet išvengta bado. 2005-
siais, kai Lietuvos vadovaujama Goro 
provincijos atkūrimo grupė buvo tik 
planuojama, per šalčius nuo bado 
mirė mažiausiai šimtas žmonių. 

PAG vadovybė neprisiima nuo
pelnų, jog šią žiemą Goro gyvento
jams pavyko išvengti negandų. Lie
tuvių stovykloje galimai humanita
rinei pagalbai buvo sukaupta kelioli
ka tonų miltų, tačiau jų išdalyti žie
mą neteko. Miltų maišai nukeliavo 
kaip pavasarinės dovanos į tolesnius 
provincijos užkampius. Afganistanie
čiai pratę prie negandų. Praėjusią 
sausringą vasarą, matyt, nujausdami 
rūsčią žiemą, sukaupė pakankamai 
atsargų. 

„Žmonės negandų užgrūdinti, 
tačiau nuoširdūs, nesugadinti, labai 
malonūs bendrauti", — pasakoja ma

joras T. Matijošaitis. Jo grupės patru
liavimo zona — labiausiai į rytus nu
tolęs Lai va Sardžangalo rajonas, ku
riame dauguma gyventojų — chazarų 
tautybės. 

„Chazarai labai uždari , nemėgs
ta įsileisti atvykėlių, todėl ir pavojų 
galintys sukelti * asmenys ten ne
užklysta. Mūsų santykiai su vietos 
policijos pareigūnais — labai geri. 
Nors rajone kyla konfliktų tarp gen
čių, nepastebėjau, kad gyventojai bū
tų nusiteikę prieš ISAF (NATO pajė
gas)", — sako karininkas. 

„Mūsų niekada akmenimis neap
mėtė vaikai. Pagal jų elgesį geriau
siai gali spręsti apie gyventojų nuo
taikas. Kita vertus, stengiamės nepa
sirodyti nedraugiški. Nors nepraran
dame budrumo, niekada nenukrei
piame į žmones ginklo, nenešiojame 
šalmų, — žmonės tai vertina", — pa
sakoja T. Matijošaitis. 

PAG apsaugos būriui vadovau
jantis vyresnysis lei tenantas Rimvy
das Švedas apie Čagčarano gyvento
jų, kurių dauguma — tadžikai, drau
giškumą sprendžia iš jų veidų. 

„Gyventojai nereiškia jokio ne
pasitenkinimo. Didžiausią įspūdį 
jiems padaro, kai prašneki dari kalba, 
jie pradeda šypsotis", — pasakoja lei
tenantas. 

Tęsinį skaitykite a t e i n a n č i o šeš
tadienio numeryje. 

Smulkig siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas j namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje, Baltarusijoje b» Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708599-9682 Tel. 1 800-775-7363 
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Chirurgai 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURCAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 

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

10400 75 St., Kenosha^VVI 53142 
(262) 948-6990 

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

Šeimos daktara i ir chirurgai 
10811 W. 1431*1 St Orland 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 

Ch iro p rak t i ka i r 
manual inė terap i ja 

Amber T e l e f o n a s ( 7 0 8 ) 2 3 9 0 9 0 9 
Health # Manua|jnė terapija 
Cen te r»Chiropraktika 

• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 
Dr. Vilija R. Kerelytė 
Chiroprakt ikos gydyto ja 

6420 West 127th Street, Paios Heights, IL 60463 

S 
Dr. Vida I.Puodžiūnlenė 

Healthy Connection 
CHropradk & Rehab OHc 

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

patarimai. 

16547 W. 159 Street 
Lockport, IL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kaioame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerklės 
ligos 

/ ^ V Y T E N I S GRYBAUSKAS, M. D. 
( SUSAN T. LYON, M.D. 
) Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
C Chirurgija, Klausos aparatai 
\ 7350 W. College Drive, Suhe 208 
U . Palos Heights, IL 60463 

\ Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

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

Burbank, IL 60459 
T e l . 7 0 8 - 4 2 4 - 2 0 2 4 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Ginekologi ja 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
O b s t e t r i c s & G y n e c o l o g y 

3 8 2 5 H i g h i a n d A v e n u e Su i te 4 A 
D o v v n e r s C r o v ė , IL 6 0 5 1 5 

630452-9400 
Valandos pagal susitarimą 

Sandra Rasa Valaitis, MD 
š lap imo pūslės Inkontinencija, 

g imdos, makšties ir pūslės ištrūkimas, 
gydymas bei chirurgija 

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

Tel. 773-834-8622 
Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V^PRUNSKIS, MD 
TTRRIDALLAS PRUNSK1S, MD 

Illinois Pain Inst i tute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

Eik Crove: 847-718-1212 
www.i l l inoispain.com 

Akių ligos 

U N A S S I D R Y S , M . D . 
A k i ų l i g o s / C h i r u r g i j a / A k i n i a i 

9 8 3 0 S .R idge iand A v e . 
C h i c a g o R idge 

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

Tel. (773) 884-7960 

Dr. EUGIJUS LELIS 
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 
V I D A U S U G O S 

Priimami MEDICARE pacientą 
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 V1Ž1NAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6 9 1 8 W . A r c h e r A v e . S t . 5 I r 6 

C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8 
Tel. 7 7 3 - 2 2 9 - 9 9 6 5 

Valandos pagal susitarimą. 

IEŠKO DARBO 

* Moteris ieško senelių priežiūros darbo. 
Tel. 708-833-0417. 

* Moteris ieiko darbo ,,downtown' 
gyvenimu. Tel. 630-915-6062. 

su 

* 50 m. mokytoja, turi žalią kortą, vairuoja 
automobilį, susikalba angliškai, ieško darbo 
iki birželio 22 d. Gali išleisti atostogų ar pa
keisti savaitgaliais. Tel. 773-983-2879. 

JAV LB KV Socialiniu reikalu taryba 

2711 We$t 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-47^2655; fax. 773436^6906 

FINANSŲ TVARKYMAS -
FINANSININKAMS? 

TIK 

Net ir romantiškiausios prigim
ties žmones daugiau ar mažiau ka
muoja piniginiai rūpesčiai. Jei tikė
tume sena patarie, pinigai mėgsta 
būti skaičiuojami. Kasdienybė, deja, 
aiškiai rodo, kad dauguma žmonių 
skaičiuoti nemėgsta - ar bent jau 
nelaiko to pačiu mylimiausiu savo 
laisvalaikio praleidimo būdu. Dar 
daugiau, susimąstydami apie tai, 
kodėl niekaip nepavyksta sutaupyti 
pradiniam nuosavo namo įnašui ar 
užsitikrinti pakankamas pajamas 
senatvei, dažnas mūsų yra linkęs 
kaltinti vienintelį dalyką - pajamų 
trūkumą, net negalvodami, jog gali 
būti ir kitų priežasčių. Nuoširdžiai 
manome, jog uždirbdami bent dvigu
bai daugiau akimirksniu išspręstu
me visas su pinigų trūkumu susiju
sias problemas — deja, vos padidėjus 
pajamoms, staiga padaugėja ir iš
laidų, todėl viskas galų gale lieka 
kaip buvę, tik didėja nusivylimas ir 
bejėgiškumo pojūtis. 

Taigi ką daryti, norint susikurti 
bent šiokią tokią finansinę gerovę? 
Ar įmanoma, gyvenant iš gana kuklių 
pajamų, užsitikrinti ramią senatvę? 
Ar galima rasti išeitį iš susidariusios 
situacijos, kuomet, netikėtai mirus 
vienam iš sutuoktinių, kitas prisle
giamas ne tik moralinės, bet ir finan
sinės naštos, visiškai neišmanyda
mas, kaip tvarkytis nei su likusiu tur
tu, nei su skolomis? Specialistų teigi
mu, išeitis yra. Atsakingo, į piniginės 
gerovės kūrimą nukreipto elgesio 
pagrindas - kruopštus finansų pla
navimas. 

Nuo ko pradėti, nusprendus iš 
pagrindų pakeisti savo elgesį pinigų 
atžvilgiu? Pirmiausia, derėtų atsa
kyti (ir, pageidautina, susirašyti at
sakymus ant atskiro popieriaus lapo) 
į šiuos klausimus: 

• Kiek tiksliai uždirbate ir kiek 
tiksliai išleidžiate per mėnesį? Ne
nustebkite ir nepulkite į paniką, jei 
paaiškės, kad išleidžiamos sumos 
gerokai viršija pajamas. Sutikite, jog 
svarbu tai bent jau žinoti, prieš 
mėginant pažaboti išlaidas. 

• Kokia yra Jūsų kredito istorija 
ir kiek turite skolų, ypač — kiek 
esate skolingi kredito kortelėms? 

• Kokius didelius pirkinius pla
nuojate artimiausioje ateityje? Kokie 
yra pagrindiniai Jūsų poreikiai (ir 
kiek jie vidutiniškai atsieitų per 
mėnesi) ir ką perkate, nes tiesiog no
risi? 

• Jei esate susituokę, koks turtas 
užrašytas Jūsų ir koks — Jūsų su
tuoktinio vardu? Ar visur turto pa
veldėtojais (beneficiaries) paminėti 
tie asmenys, kuriems norite jį pa
likti? Kas yra Jūsų apmokamas fi
nansinis patarėjas ir ar norite toliau 
su juo/ja dirbti? Ar tinkamai surašyti 
finansiniai įgaliojimai (power-of-
attorneys) bei kiti dokumentai (tes
tamentai, „living wills" ir kt.)? Ar jie 
saugiai laikomi? 

Kai viską išsiaiškinsite, galite 
pradėti planuoti bei keisti kai ku
riuos dalykus. Jei nuolat išleidžiate 
daugiau nei uždirbate, apribokite iš
laidas, nors ir kaip tai iš pradžių būtų 
skausminga. Atminkite, jog tai pa
daryti visgi lengviau, kol dar ne-
įklimpote į skolų liūną iki pat kaklo 
— tuomet išsikapstyti bus itin sunku. 
Kad lengviau sektųsi atsisakyti įpras
to išlaidavimo, nusistatykite patrauk
lius taupymo tikslus, pavyzdžiui, įsi
gyti naują automobilį, išvažiuoti 
lauktų atostogų ar pan. 

Peržiūrėkite kredito kortelių siū
lomas sąlygas - gal derėtų vieną ar 
kelias iš turimų pakeisti kitomis? 
Dabar, kai skolintojų rinkoje vyksta 
arši konkurencija dėl klientų, Jums 
visiškai nebūtina mokėti didelius 
procentus, galite būti tikri, jog kiek 
paieškoję atrasite nemažai pasiūly
mų perfinansuoti skolas palankesnė
mis sąlygomis. Tuo pačiu, kiek galė
dami venkite klimpti į naujas skolas 
kredito kortelėms - geriau jau kai ko 
atsisakykite. Atkreipkite dėmesį į 
automobilių bei namų paskolų sąly
gas, žinokite, kad, imdami paskolą 
ilgesniam laikui, neišvengiamai su
mokėsite daugiau pinigų už pirkinį. 
Tarkime, paėmus 250,000 dolerių 
dydžio 7 proc. paskolą namui (mort-
gage) trisdešimčiai metų, galite su
mokėti palūkanų net apie 200,000 
dolerių daugiau, nei paimdami tą pa
čią paskolą penkiolikai metų. 

Nors profesionalų finansų pata
rėją turėti pravartu, ypač ilgalaikių 
investicijų bei pensinių planų val
dymo klausimais, neskubėkite patys 
visiškai nusikratyti atsakomybės už 
savo finansinę ateitį. Privalote nuolat 
žinoti, kas vyksta, kokiais ištekliais 
disponuojate ir aktyviai dalyvauti 
priimant bet kokius finansinius 
sprendimus. Tas pat pasakytina apie 
šeimos finansus, nesuverskite visos 
naštos sutuoktiniui(-ei), stenkitės 
patys tiek dalyvauti planuojant fi
nansus tiek nuolat domėtis išteklių 
bei skolų būkle, santaupomis. Prie
šingu atveju, netikėtai mirus sutuok
tiniui ar įvykus skyryboms, būsite 
visiškai bejėgiai. 

Pradėkite taupyti senatvei kuo 
anksčiau, net ir nedidelės sumos, 
anksti kaupiamos šiam tikslui, il
gainiui virs stambiais ištekliais. Tuo 
pačiu, venkite daryti itin dažną klai
dą, trukdančią užsitikrinti piniginiu 
atžvilgiu saugią ateitį — išimti gry
nus pinigus iš pensijinių fondų, prieš 
išeinant į pensiją. Net jei netekote 
darbo ar neišgalite apmokėti visų 
vaikų mokymosi universitete išlaidų, 
pensiniai fondai (dar vadinami 401 (k) 
fondais) turėtų išlikti neliečiami, ka
dangi būtent jie bus Jūsų finansinės 
gerovės pamatas senatvėje, tuomet, 
kai galimybių gauti kitų pajamų bus 
itin mažai. 

Pagal amerikiečių žiniasklaidą 
parengė Vaida Malecka i t ė 

Kokių temų pasigendate ar norėtumėte ateityje matyti 
„Socialiniu reikalu tarybos" skiltyje rašykite „Draugo" redakcijai 

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

http://www.illinoispain.com
mailto:redakcija@draugas.org
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Kryžiažodis Draugas Nr. 011 Dantų gydytojai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 H • 
Vert ikal ia i : 

1. Nejudrus kolonijinis arba pavienis duobagyvis. 2. Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės žemės valda, paveldima iš tėvų. 3. Prie Nilo įsikūrusi Afrikos 
valstybės sostinė. 4. Kalnai, skiriantys Europą ir Aziją. 5. Laiptų, tilto šoninė 
atrama laikytis einant. 6. JAV valstija. 8. Paukščių baidyklė. 12. Bendramin-
tiškumas, vieningumas, interesų bendrumas, tarpusavio parama. 13. Lietuvių 
poetas, poemos „Anykščių šilelis" autorius. 16. Supresuota vaistų miltelių do
zė, praryjama vienu kartu. 17. Žirnių „namukas". 18. Varpinių augalų, ankš
tinių javų stiebas. 19. Ilga eilė, vora. 23. Ūminis galvos smegenų kraujotakos 
sutrikimas. 24. Protestantizmo pradininkas XVI a. pradžioje Martynas... . 25. 
Reikiamos praktikos atlikimas, stažavimas. 27. Stiprus saldus alkoholinis 
gėrimas. 29. Visi kurios nors šalies gyventojai. 30. Žingsnį atitinkančio tempo 
muzikos kūrinys. 31. Popietinis poilsis karščiausiu dienos metu Ispanijoje, 
Italijoje, Lotynų Amerikos pietinėse šalyse. 

Hor izon ta l i a i : 

7. Per Vezuvijaus išsiveržimą sunaikintas Romos imperijos miestas. 9. 
Stendalio romanas „... ir juoda". 10. Pokštas, juokas. 11. Užpakalinė kaklo 
dalis. 13. Iškilmingi kviestiniai pietūs arba vakarienė kieno nors garbei. 14. 
Hidroakustinis plūduras ar pelengatorius laivo ar kito objekto vietai nus
tatyti. 15. Paplotėlis, kuriuo „vaišina" katalikų bažnyčioje. 18. Metaliniai 
kario drabužiai apsaugai nuo sužeidimo. 20. Žinduolis j anties snapą pana
šiais apragėjusiais žandais. 21. Pagaliukas sujungimui sutvirtinti, skylei už
kalti. 22. Kieta kėdė be atlošo. 24. Lietuvių filologijos specialistas. 26. Tro
besys javams pilti, drabužiams laikyti, miegoti. 28. Iš lanko šaunamas smailus 
plonas strypelis: 30. Didžiulis lendynmečio laikų iškastinis gyvulys, panašus į 
dramblį. 32. Karaliaus valdžios ženklas — lazda, papuošta brangakmeniais ir 
raižiniais. 33. Įvykių seka, atskleidžianti veikėjų charakterius ir sudaranti 
kūrinio turinį. 34. Afrikos, Pietų Eurazijos plėšrus žinduolis, mintantis dvėse
na. 35. Parduotuvės langas prekėms išstatyti. 36. Dziudo imtynių kilimas. 

Kryžiažodžio atsakymas — frazė iš raidžių skaičiais pažymėtuose lange
liuose. 

* * * * * 

Malonu, kad „Draugo" skaitytojai toliau sprendžia kryžiažodžius ir 
siunčia mums atsakymus į juos. Kaip minėjome praeito šeštadienio „Draugo" 
numeryje, siųskite savo nuomonę, ar ateityje nebūtų geriau spausdinti kry
žiažodžius ir atsakymus kas antrą savaitgalį. Laiškus siųskite: „Draugas", 
4545 W 63rd St., Chicago, IL 60629-5589 arba ei. paštu - redakcija@drau-
gas.org. Lauksime! 

„Draugo" kryžiažodį Nr. 007 teisingai išsprendė ir atsakymus mums at
siuntė: 

Vida Bučmienė . Cleveland, OH 
La ima J a k e l a i t i e n ė , Evergreen Park, IL 
J a d v y g a Savickas , Nashua, NH 
Dėkui šioms „Draugo" skaitytojoms ir kryžiažodžių mėgėjoms bei sėkmės 

besprendžiant šios savaitės kryžiažodį. 

www.draugas.org 
<%m?-x®»x 

Dr. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 708-598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų g y d y t o j a 

4635 W. 63 St.rChicago 
Tel. 773-735-7730 

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

Dr . AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

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

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
Dantį) gydytoja 

10745 Wmterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagai susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tel. 708-59&4055 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C DECKER DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 
Te l . 708-422-826C 

Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

TRYLIKOS METŲ PATIRTIS 
persikėlė į naują kabinetą 

318 W. Toahy Avertae 
Park Ridge, IL 60068 
Tel. 847-692-2303 

w w w . p a r k r i d g e s m i i e s . c o m 
Pilna dantų priežiūra: 

• 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 atjauni n i m a s 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, M D 
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523 

T e l . 630 -571 -2630 

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

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

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

B M^M^M^^M^M^^^^^S^^M^^&^^^^^^^2I^M^M^I^M^Q^M^M (a 

VILNIUS 2007 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

ą I 1 1 1 I 1 
1 1 I 1 1 i i 1 
I 

TOJtHM 

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

5 turistinės kelionės t Lietuvą i r Pabaltijį j 
l aplankant Dainų i r Šokių šventę. I 
•Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei; 

* « • - " • 

Web site: www.vytistours.com 

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

E-mall: pencylar@comcast.net 

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

BifgiaigjgfgjgMgMgjgiBigigjgMag^^ 

http://gas.org
http://www.draugas.org
http://www.parkridgesmiies.com
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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Iš Ateitininkų gyvenimo 

Kalbiname Ilona Bučinskytę 

Atkelta iš 2 psl. 

— Įdomi Jūsų įžvalga apie 
grynorių ir dipukų santykius. 
Rašote, kad „Grynoriai veikė 
parapijose, o DP susicementavo 
visuomeniniu pagrindu'7. Ar čia 
galima įžvelgti lietuviškų para
pijų merdėjimo pradžią, dabar 
privedusią prie daugelio parapi
jų uždarymo? 

— Tikrai nesiečiau šiuo metu 
vykstančio lietuvių parapijų nykimo 
su tuo faktu, kad lietuviai, 1944 m. 
pasitraukę į laisvąjį pasaulį, pasi
rinko susiorganizavimą Lietuvių 
Bendruomenės pagrindu. Gal savo 
darbe ne itin aiškiai parašiau, tačiau 
jungimasis į Lietuvių Bendruomenę 
nebuvo priešprieša dalyvavimui pa
rapijiniame gyvenime. Tūkstančiai 
šaltinių byloja, kad lietuviai katalikai 
XX a. 5 deš. pab. - 6 deš. pradžioje 
aktyviai įsijungė į parapijinį gy
venimą (kurį jau buvo pradėję gry
norių emigracijos bangos lietuviai). 
Vis dėlto dipukai į visuomeninį su
siorganizavimą žvelgė plačiau - per
žengdami siauras parapijinio gyve
nimo ribas ir vadovaudamiesi Lietu
vių charta, kiekvieną lietuvį kvietė 
jungtis į Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenę. 

Šiandien vykstantį liūdną lie
tuvių parapijų tuštėjimo reiškinį sie
čiau su kitais procesais: kartų pa
sikeitimu, asimiliacija, kompaktiškų 
lietuvių bendruomenių nykimu. 

— Savo studijoje sutelkėte 
daug vertingos ir įdomios me
džiagos apie išeivijos ateitininkų 
organizavimasi. Detaliai aptarė
te jos organizacinę struktūrą ir 
santykius su kitomis grupėmis. 
Jeigu apie ateitininkus nežino
čiau iš kitų šaltinių ir savo as
meninio patyrimo, sakyčiau, kad 
būtų sunkoka suvokti, ką tie 
ateitininkai iš tikrųjų nuveikė ar 
atsiekė. Ar galėtumėte tuos pa
siekimus glaustai pateikti? 

— Viena vertus, disertacijoje ne
kėliau sau uždavinio fiksuoti atei
tininkų pasiekimus išeivijoje. Šį Jūsų 
klausimą priimu kaip pasiūlymą iš 
šios perspektyvos pažvelgti į ateiti-
ninkiją išeivijoje. Iš tiesų nenorėčiau 

trumpo atsakymo rėmuose vardinti 
ateitininkų pasiekimus, kad gink 
Dieve, ko nepraleisčiau. 

Mano nuomone, vienas svar
biausių ir prasmingiausių ateitininkų 
laimėjimų išeivijoje - tai, kad sun
kiomis tremties ir emigracijos sąly
gomis buvo atgaivinta ir tęsta atei
tininkų veikla. Žvelgiant iš šiandie
nos perspektyvos, itin svarbus nuo
latinis ateitininkų darbas, ugdant 
jaunąją kartą. Manau, kad ši ateiti
ninkų patirtis šiandien, kai Lietuvai 
itin svarbi dabartinės emigracijos 
problema, gali būti praktiškai pritai
koma. 

— Išvadų skyriuje rašote, kad 
„Realiame gyvenime dauguma 
ateitininkų ir samariečiu jautė 
vieni kitiems iš ideologinių 
skirtumų išplaukiant} priešiš
kumą". Kai skaitau „dauguma", 
tai man reiškia daugiau nei 50 
proc. organizacijų narių. Kuo ši 
Jūsų išvada paremta? Ar buvo 
kokie apklausinėjimai ar aptikta 
kokių kitų šaltinių, kurie tokią 
išvadą paremia? 

— Ir istoriniai dokumentai, ir 
amžininkų pasakojimai liudija, kad 
tarp ateitininkų ir santariečių mano 
darbe nagrinėjamu laikotarpiu įtam
pa ir net priešiškumas egzistavo. Ta
čiau sutinku su Jūsų pastaba, kad 
kiekybinio vertinimo apibūdinant 
šiuos santykius reiktų vengti. 

— Istorija yra įdomus moks
las ne tik istorikams. Jis svarbus 
tiek individams, tiek ir jų gru
pėms, organizacijoms. Ar turite 
kokių planų kaip Jūsų diserta
cijos medžiagą būtų galima api
pavidalinti ir panaudoti ateiti
ninkų organizacijos programo
je, siekiančioje asmenybių ug
dymo ir sąmoningesnio paties 
ateitininkų sąjūdžio suprati
mo? 

— Apie mano tyrimų panaudoji
mą ateitininkų organizacijos progra
moje nesvarsčiau. Nesu šios orga
nizacijos narė, tad lyg ir „kiščiau 
nosį" ne į savo reikalus. Tačiau jei iš 
ateitininkų tarpo būtų suinteresuo
tumas, mielai pasidalinčiau savo 
mintimis. 

„Neringos" Stovyklos 
LIETUVIŲ KALBA 

Liepos 1-7 d. — Šeimų stovykla 
Liepos S-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 

ŠEIMYNIŠKAS POKALBIS 
APIE ŠEIMYNIŠKUMĄ 

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

Įvykis: Šeimyniškas pokalbis ateitininkų Čikagoje ir jos apylinkėse. 

Vieta: Ateitininkų namuose, Lemonte, prie Čikagos. 

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

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

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

Tad švęskime Kristų mūsų šeimose ir ateitininkų šeimoje. 

Laikas registruotis vasaros stovykloms 
WL* Dainavoje 

Jaunųjų ateitininkų stovykla, liepos 4 - 1 5 
Pasižiūrėję į Ateitininkų tinklavietę www.ateitis.org rasite registracijos 
anketas ir bendrą informaciją apie stovyklą. Kol vietų bus, visi norintys 
stovyklauti vaikai bus priimami pagal užsiregistravimo eilę. Jei turite 
klausimų, rašykite Laimai Aleksienei la leksa@ameri tech.net 

Moksleiviu ateitininkų stovykla, liepos 1 5 - 2 8 
Registracija prasidės balandžio 15 d. ir tęsis iki gegužės 15 d. 
Visą reikiamą stovyklos informaciją ir registracijos anketas rasite mok
sleivių tinklalapyje: www.mesmas.org Jei turite klausimų, rašykite 
Lionei Kazlauskienei lione_namie@yahoo.com. 

Sendraugių ateitininkų stovykla, liepos 29-rugpjūčio 5 
2007 m. Sendraugių ateitininkų stovyklos tema: Seimą, kaimas, kraš
tas. Registracija naujiems stovyklautojams prasidės balandžio 15 d. 
Sendraugiai ateitininkai, norintys dalyvauti, prašomi skambinti Rūtai 
Kulbienei nuo tos dienos tel. 708-447-7121. Si stovykla yra dažnai vadi
nama šeimos stovykla, nes stovyklauja visos šeimos — vaikai su tėvais ir 
seneliais. Kadangi stovykla labai visų mėgstama, patariama nedelsiant 
registruotis. 
w 

SAAT Studijų savaitgalis, rugpjūčio 31 -rugsėjo 3 
Siaurės Amerikos ateitininkų taryba šiais metais vėl ruošia studijų die
nas per Darbo dienos savaitgalį Dainavoje. Į studijų savaitgalį kviečiami 
visi moksleiviai, studentai ir sendraugiai ateitininkai. Apie registraciją ir 
programą bus pranešta vėliau. 

Nors pirmenybė registruotis teikiama ateitininkams, 
mielai priimami ir neateitininkai pagal laisvas vietas. 

—^Tvvvv.at^otradeusa.conr 

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 

mailto:info@neringa.org
http://www.neringa.org
http://www.ateitis.org
mailto:laleksa@ameritech.net
http://www.mesmas.org
mailto:lione_namie@yahoo.com
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„Seklyčioje" svečiavosi svarbus apylinkės vadovai 
Nors Didžiąją savaitę trečiadie

nio popietė „Seklyčioje" ir nerengia
ma, bet šį kartą, balandžio 4 d., buvo 
padaryta išimtis. Informacinę popietę 
surengti ėmėsi iniciatyvos JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos pirm. 
Juozas Polikaitis ir ilgametis Mar-
ąuette Park gyventojas Joe Kulys, 
kuris visuomet rūpinasi šios apylin
kės gerove ir saugumu. 

Pradžioje trečiadienio popiečių 
vadovė Rita Sakenienė gausiai susi
rinkusiems „Seklyčios" lankytojams 
paaiškino, kad atvyksta 18-to „ward" 
(rinkimų apylinkės) „alderman" 
(miesto Tarybos narė) Lona Lane ir 
8-tos Policijos apylinkės (Chicago 
Lawn district) naujai paskirtas vir
šininkas (Commander). J i paaiškino, 
kad sudarė trumpą popietės prog
ramėlę — vyresnieji margins kiauši
nius bei bus parodyta vaizdajuostė 
apie margučius. Toliau ji pakvietė J. 
Polikaitį vesti programą anglų ir 
lietuvių kalbomis. 

J. Polikaitis pristatė Lona Lane 
(ji bus perrenkama balandžio 17 d.). 
L. Lane teigė, kad ilgai dirbo su buvu
siu „aldermanu" Tom Murphy, kuris 
dabar yra išrinktas teisėju, tad ji 
dabar eina „aldermanės" pareigas. Ji 
nori sukaupti visas jėgas, kad page
rintų 18-tos rinkimų apylinkės žmo
nių gyvenimą, mokyklas, saugumą, 
ekonominę gerovę ir miesto patar
navimus. J o s įstaigos t e l e fono nr. 
773-471-1991. Galima kreiptis įvai
riais klausimais, pvz., dėl apleistų — 
paliktų gatvėse automobilių, šiukšlių 
išvežimo dėžių, žiurkių kontrolės, 
medžių genėjimo, papildomo apšvieti
mo gatvelėse, grafiti ir t.t. J i teigė, 
kad nori suorganizuoti patariamąją 
tarybą iš asmenų, gyvenančių 18-oje 
rinkimų apylinkėje (Ashburn, Au-
burn, Gresham, Marąuette Park, 
North Beverly, Scotsdale ir Wright-
wood). 

Jei e s a t e su in t e r e suo t i , k re ip 
k i t ė s t e l e fonu 773-290-8604. Ji 
priminė, kad norėtų turėti ir iš kiek
vieno bloko (kvartalo) po atstovą — 
koordinatorių, kuris tarpininkautų 
tarp tame bloke gyvenančių žmonių 
ir jos įstaigos. 

L. Lane pranešė, kad bus stato
ma moderni mokykla — High School 
77-os ir Kedzie gatvių sankryžoje. 
Pavasarį atsidarys ir nauja maisto 
parduotuvė 87-tos ir Kedzie gatvių 
sankryžoje. 

J. Polikaitis pakvietė Joe Kulį 
(Kulys) pristatyti naująjį policijos 
viršininką. Tai Leo P Schmidt (Com
mander 008th District), Chicago Po-
lice Department 3420 W 63rd Street. 

L. P Schmidt pasidžiaugė galėjęs 
dalyvauti šios dienos popietėje ir 

pabrėžė, kad jis yra veiksmo žmogus, 
tad jam labiausiai rūpi vyresniųjų, 
vaikų saugumas, jis dės visas pastan
gas, kad čia gyventi būtų saugu ir 
ramu. Jis davė ir savo telefoną 312-
747-8150, kuriuo skambinant galima 
pasiekti jo sekretores arba jį patį ir 
iškelti rūpimus klausimus. (J. Poli
kaitis, jau po programos, paminėjo, 
kad šis policijos viršininkas pats 
važinėja po apylinkę, nesėdi už stalo, 
ir areštuoja, jei reikia, nusižengusius 
prieš įstatymus. 

Kiek vėliau atvyko dar du sve
čiai: 15-tos rinkimų apylinkės „alder-
manė" adv. Felicia Simmons-Stovall, 
kuri irgi bus perrenkama balandžio 
17 d. J i išdalino medžiagą apie savo 
planuojamus darbus 15-oje rinkimų 
apylinkėje, kur numatomas šali
gatvių išliejimas, pagerinimas, sau
gumas, mokyklų pagerinimas ir pan. 
Jos įstaigos telefonas 773-776-7684. 

Joe Kulys pranešė, kad 74-os ir 
Rockwell gatvių sankirtoje statoma 
13 naujų namų (300,000 dol. vertės) 
ir 93-jų butų rezidencija vyresnie
siems su visais patogumais ir patar
navimais. 

Popietėje taip pat dalyvavo ir 
Marąuette Park Special Service Area 
#14 apsaugos tarnybos vadovas 
Narrell Darling. Jo telefonas — 708-
418-3899. Marąuette Park specialios 
apsaugos #14 programos vadovės 
Ingos Dummo telefonas yra 773-476-
5999. Ji dirba nuo 9 v. r. iki 5 v. p.p., 
penkias dienas per savaitę, jai galima 
skambinti dėl reikalų, susijusių su 
Marąuette Park apsauga. Susikal
bėsite ir lietuviškai. Tiesioginis „dis-
patch" tel. nr. yra 925-1111. 

Po šių informacinių pranešimų 
buvo parodyta a.a. Aleksandro Plėnio 
trumpa vaizdajuostė (parūpinta J. 
Polikaičio), kurioje matėme jo žmo
nos a.a. Genovaitės meniškai išskuti-
nėtus margučius bei girdėjome skam
bant Dainavos meno ansamblio relig-
inės muzikos koncerto Svč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje ištrau
kas. Po to buvo gardūs „Seklyčios" 
pietūs prieš kuriuos, visiems susto
jus, vietoje maldos buvo sugiedota 
„Marija, Marija". O pavalgius R. Sa
kenienė ir Inga Dummo įvertino 
kiekvieno stalo gražiausiai išmargin
tą (spalvotais pieštukais) kiaušinį ir 
apdovanojo margintoją Nemiros 
Šumskienės dovanotais krepšeliais, 
kuriuose puikavosi vašku išmarginti 
margučiai. 

Žmonės dar valandėlę šneku
čiavosi, dalijosi įspūdžiais, linkėjo 
vieni kitiems gražių šv. Velykų ir bu
vo dėkingi rengėjams už šia gražią ir 
labai naudinga popiete. 

Aldona Šmulkš t i enė 

Juozas Polikaitis, JAV LB KV Socialinių reikalų tarybos pirmininkas, su apy
linkės viršininke Lona Lane (18); 8-osios Policijos apygardos viršininku Leo 
Schmidt ir advokate Felicia Simmons-Stovail, kandidate i apylinkės 
viršininkus 15-oje rinkimų apylinkėje. Joe Kulys nuotraukos. 

MŪSŲ ŠEIMOSE 
•' :' • ' ; i — _ _ _ „ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ ^ _ _ _ — 

SUSIJUNGUSIĄ ORENTŲ SEIMĄ 
APLANKĖ MIRTIES ANGELAS 

Prieš šv. Velykas įvykusiame susirinkime dalyvavo apie 80 žmonių. 

Kada našlys veda našlę, jų jung
tis sujungia ir jų pirmųjų vedybų 
šeimas. Juozui Orentui, našlavusiam 
keliolika metų, ar ne likimas at
skraidino iš Lietuvos antrąją žmoną? 

Irenai, skrendant per platųjį At
lantą aukštai virš debesų aplankyti 
tetos Amerikoje, tikriausiai net į gal
vą neatėjo mintis, ką žada jai likimas 
toje šalyje. 

Tos vedybos nebuvo atsitiktinės: 
pripuolamai susipažinę, ilgokai drau
gavę pajuto, kad nebegali skirtis... 
Vedybas laimino jų vaikai abejose 
Atlanto pusėse. Tos sujungtos šeimos 
meilės ryšys skriejo per Atlantą kom
piuterio greičiu... 

Juozo Orento trys vaikai: sūnus 
ir dvi dukros. Visi baigę universitetą, 
sukūrę savo šeimas. Irenos — dvi 
dukros Lietuvoje: Auksytė ir Džiul
jeta. Abi su šeimomis. Džiuljeta ir 
Jonas augina dvi dukrytes: Eglutę, 
studentę, ji antrame kurse. Rūtelė 
vienuoliktoje klasėje. Auksytės ir 
Anatolijaus vienas sūnus Artūras — 
studenčiokas. Prie Irenos trijų anūkų 
pridėjus Juozo septynis — gražus 
anūkų pulkelis. 

Mirties angelas, tas neprašytas 
svečias, lanko visus. Spalio mėn. 22 d. 
Lietuvoje mirė Irenos dukra Auksy
tė. Skaudi netektis susijungusioje 
Orentų šeimoje. Laidotuvės Lietu
voje, pakartotos laidotuvių mišios 
Amerikoje, Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijos bažnyčioje, Southfield, Mi-
chigan, kurias atnašavo parapijos 
klebonas kun. Ričardas Repšys. Mi
šių skaitovas buvo Juozo sūnus Li
nas Orentas. Mišioms patarnavo 
Juozo anūkai. Vargonavo Rita Gied
raitienė, giedojo Asta Piestienė. 
Juozo dukros, Daivutė ir Raselė, 
pačios ašarodamos guodė ašarojan
čius — naują mamą ir savo tėvelį. 
Visų besimeldžiančių kartu už Auk
sytės veie veiduose matėsi liūdesys, 
užuojauta 

Po mišių visi buvo pakviesti pie-
tums į parapijos kavinę. Reginos 
pagaminti patiekalai, visiems žino
ma, yra skaniausi, stalų papuošimas 
gražus. 

Kun. Ričardui Repšiui palaimi
nus vaišes, visiems atsisėdus, Juozas 
Orentas atsistojo kalbai. Supažindino 
visus su Irenos šeima Lietuvoje. Kai 

pradėjo pasakoti apie mirusios duk
rytės Auksytės plaučių vėžio ligos 
kelią, nesisekė sulaikyti ašarų, paste
bėjo, jog ir Auksytės mamai Irenai 
rieda ašaros. 

Vėliau iš Irenos girdėta: „Jei aš 
verkiu ir jis verkia, jei jis verkia ir aš 
verkiu. Jei linksma, tai abiem links
ma". Paslaptis tikrosios, neabejotinos 
meilės. Juozas išsakė, kiek pastangų 
buvo dėta siekiant išgelbėti Auksytę. 

_ JĘ 

i JĖM 

\.M*m 

:;xjflH 

^ ^ B F . V 

HJ^A^^^fe. 

•4*: 

• - y • 

Irenos Orentienės dukra Auksytė 
nežinojo, jog tosšv. Kalėdos jai bu
vo paskutinės. 
Ieškota pagalbos net keliose valsty
bėse. J i pati buvo optimistė. Negalėjo 
tos minties įsileisti į savo širdį, skirtis 
amžinai su mylimu vyru, sūnumi, 
mama... 

Deja... Dievo valiai reikėjo nu
silenkti. Su paskutiniu atsikvėpimu 
lūpose ištartas jos paskutinis žodis — 
gelbėkite... Koks skausmingas šitas 
paskutinis jos žodis buvo mylinčiam 
vyrui, sunku įsivaizduoti... 

Dabar, sako, laukia pavasario ir 
sugrįžtančios Auksytės. Jis sulauks 
pavasario. Bet niekad, o niekad jis ne
besulauks Auksytės... 

Giliaus liūdesio surakintos Oren
tų širdys gauna dar vieną liūdna ži
nią - gruodžio mėn. staiga mirė 
Irenos brolio sūnus, antro kurso stu
dentas. 

Visas mūsų lietuviškas telkinys, 
Dievo Apvaizdos parapijos parapi
jiečiai nuoširdžiai užjaučiame liūdin
čius: Auksytės šeimą, susijungusią 
Orentų šeimą. Tegu Dievo meilė guo
džia mamą Ireną, Auksytę tegu puo
šia angeliuko sparnais.... 

R. Ražauskienė 



12 DRAUGAS, 2007 m. balandžio 14 d., šeštadienis 

N E K I L N O J A M A S I S T U R T A S D R A U D I M O PASLAUGOS PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

WHUAM$ 

Daiva Šalkauskienė 
B roke r Associate 

NUOŠIRDUS DflRBflS UŽTIKRINU PASITIKĖJIMAI 
Kreipkitės visais nekilnojamo tarto pirkimo, 
pardavimo, investavimo Ceii: (630) 290-2760 
klausimais... E-mail: daivasalk@kw.com 

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

$ Palatine, IL 60074 

ĮNDERĘN DENT RE ALTORS X 
Reda Blelcys 

708-214-5284 

Aptarnaujame Čikaga ir jos apylinkes 
daugiau kaip 25 metus ^Sfe. 

GREIT PARDUODA 
^ r ^ ^ , First Landmark Realty 

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 

!COU>U»ClL 
S A N D R U VIDA M. 

SAKEVICIUS 
Real Estate Consultant 

R£SJD€NTTAL 
BKOKfcRAGE 

^ 

Neki lnojamojo tur to 
pirkimas, pardauimas 

708 -889 -2148 

SIŪLO D A R B A 

S IŪLOME D A R B U S ! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel, 773-736-7900 

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

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

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

Skubiai reikalingi vairuotojai 
perkraustytojai. dirbti Skokie 
perkraustymo kompanijoje. 
Te l . 8 4 7 - 6 7 3 - 3 3 0 9 

Vairuotojai privalo turėti galiojančius 
lilinojaus vairuotojo pažymėjimus. 

American trucking Company 
iooking for Owner Operators-Semi 
Drivers to the follovving statės: VA, 
MD, NC, SC, AL, CA, MS. Current 
rate $1.22 per mile. This rate vvill 

be adjusted as fuel goes up or 
down. No deductions for insurance 

or trailers. Call Jack Black at 
800-741-8798 

IEŠKO DARBO 

* Moteris, turinti patirties, rekomendacijas, 
ieško darbo su vaikais ar pagyvenusiais 
žmonėmis. Tel. 708-691-1906. 

Audr ius Miku l is 
I s t Choice Real Propertys 
~7e7.; 630-205-9262^ 

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

optimaliausią finansavimą 

72L 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 

Oak Lawn. IHinois 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. 

PASKOLOS 

INTERBANK MORTGAGE COMPANY 
H o m e loans 

Unikalios finansavimo programos ir sąlygos 
GEDIMINAS ZAREiMBA 

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

Illinois Residential Mortgage broker 'Bank 

ĮVAIRUS 

j e i g u j ums re i ka l i nga paga lba , 
r a m y b ė , šviežias l i e tuv iškas mais

t a s — a t e i k i t e Į mūsų mažą šeimą. 
Nuosavas namas, atskiras kambarys 

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

Tel. 773-744-8450 arba 773-968-1639 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

IEŠKO DARBO 

* Moteris, turinti legalius dokumentus, re
komendacijas, patirties, automobilį, kalbanti 
angliškai, ieško prižiūrėti pagyvenusius 
žmones ar kompanjonės darbo su grįžimu 
namo pietiniuose rajonuose. Gali pakeisti 
savaitgaliais. Tel. 708-692-4422. 

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

r^s\ 
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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 F A R M 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 

NAMŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

^ ^ Šildymas 
" & Šaldymas 

6556 S. Kedzie Chkago, IL 60629 

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.o.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

Į 3314 W. 63 St. 
Tel. 773-776-8998 

Prekybą, instaliavimas, aptarnavimas 
— Ucensed — Bonded— Insured 

FRlf 
t STIMATE 

7dknos 
per savaite 

7 7 3 - 7 7 8 4 0 0 7 
773 531 1833 

N A M Ų REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

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 

Atvrąys with Flomers 
- Visada šviežios egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
- Vestuvinės ir proginės kompozicijos 
- Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės 
- Atributikos pokyliams nuoma 
- Bažnyčių, pokylių salių dekoravimas 
- Gėlės visoms progoms { Lietuvą 

1120 State St., Lemont, IL 
Tel. 630 257 0339; 888 594 6604 
www.alwayswithflowers.com tikto** 
www.aIwayswithflowers.net pro 

Pristatymas 7 dienas per savaitę 
Čikagoje, JAV, Lietuvoje 

ir visame pasaulyje 

10TT S Lufthansa S4S Ftnnrur? KLM 

nr-,'z*t£r/rnr{r, c r t C ' r-r.rr 

PIGIAUSI AV IABIL IETAI Į L I E T U V Ą IR EUROPA 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Ave., C h k a g o , IL 60638 

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

KAVINĖS 
Kepyklos produktai Ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chkago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 W. Roosevelt, 
Chkago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

mailto:daivasalk@kw.com
http://daiva.yourkwagent.com
mailto:spaconstantine@sbcglobal.net
mailto:amikulis@usa.com
http://www.alwayswithflowers.com
http://www.aIwayswithflowers.net
http://vvvvw.racinebakery.com
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Nors ore vis dar sukasi retos snaigės ir žiema, atrodo, kaip niekad nesku
ba mūsų palikti, širdyje jau gyvename pavasariu. Kokios spalvos madingos šį 
pavasarį, kokiais drabužiais paįvairinti savo pavasarinį stilių, kokią segę, 
rankinę ar batelius įsigyti šiais metais — to turbūt savęs ne vieną kartą per 
dieną paklausia moterys. Jūsų dėmesiui mūsų bendradarbės Aušrinės Kin-
kienės parengti straipsniai apie šių metų pavasario madas ir makiažą. 

2007 METŲ PAVASARIO 
MADOS 

NĖRA VIENOS SPALVOS 

Atskubėjus ilgai lauktam pava
sariui ir vėl sunerimome. Kokius 
siurprizus šiais metais atneš mums 
mados vėjai? Kiek dizainerių, tiek 
spalvų. Kiekvienas siūlo įvairias spal
vines gamas. Populiari tampa kūno 
odos spalva, derinama su juoda. 

GĖLIŲ MOTYVAI 

Dizaineriai, kaip susitarę, kabina 
rožių žiedelius kur tik įmanoma. 
Chanel mados namai siūlo vietoj sagų 
naudoti dirbtinių gėlių imitacijas. 

Louis Vuitton, garsėjanti savo ran
kinėmis ir aksesuarais, pavasariui 
skirtą kolekciją puošia didelėmis 
gėlių puokštėmis. Garsaus japonų 
dizainerio Kenzo gerbėjoms — šis pa
vasaris tikra palaima, žinant, kad 
dizainerio mėgstamiausi motyvai gė
lės ir lapeliai. Jo net vardinių kve
palų buteliukai lapelių ir rožių for
mos. Suknelėms, palaidinėms ir sijo-
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nėliams siūloma rinktis gėlėtą audi
nį. Rūbų apdailai taip pat pasirenka
mi rožių motyvai. Dirbtinės gėlės 
naudojamos kaip sagės į plaukus, 
apyrankės, jomis puošiamos ranki
nės ir avalynė. 

IR VĖL „MINI" 

Dar vis madingi trumpi sijonėliai 
ir šortukai. Tiek dienai, tiek vakarui. 
Dieną siūloma juos nešioti su baleto 
tipo bateliais, o vakare — su aukšta
kulniais bei tunika ar aptemptu 
švarkeliu. 

Kiekvienam amžiui ir figūros su
dėjimui — savo mini. Jaunoms pane
lėms siūlomas net labai šokiruojantis 
trumpumas, pabrėžiant kojų ilgį, vy
resnio amžiaus moterims — „mini" 
apsiriboja ties keliais. 

DIDELĖS IŠKIRPTĖS 

Dekoltė — vienas iš moteriš
kumo siluetų. Madingos gilios, vos 
ne taliją siekiančios iškirptės, iš ku
rių lyg netyčia kyšo daili kitos spal
vos liemenėlė ar mezginiuota palai
dinukė. Taip pat madinga plati, ati
dengianti abejus pečius iškirptė, kar
tais valiūkiškai atidengianti vieną 
petį. 

tutinumas — baleto „puantus" imi
tuojantys bateliai, visiškai žemi, su 
nedidelėmis sagtelėmis, elastiniais 
kaspinėliais, prakirpimais kojų pir
štų priekyje, šonuose, gale ar uždari. 
Batų priekiai tiek buki, apvalūs ir 
smaili. 

. AKSESUARAI 

Čia jau kiekviena moteris gali 
pasikliauti savo skoniu. Labai madin
gos nedidelės, „teatrinės" rankinės-
vokeliai, kurios papuoš kiekvieną 
moterį ne tik pokylio metu, bet ir kas 
dieną. 

Kas mėgsta dideles rankines, jos 
vis dar madingos, ypatingai imituo
jančios tinklą. Pavasariui rinkitės 
lengvesnes, ryškesnes spalvas. Diržai 
įvairaus pločio ir medžiagos, juosiami 
ties talija. Naujovė — labai platus 
diržas „korsetas". 

AVALYNĖ 

Nuo vieno kraštutinumo iki kito. 
Dar vis madingos platformos, tik 
šiais metais jos įgauna dar įman
tresnes formas ir spalvas. Padas puo
šiamas įvairiais raštais. Kitas kraš-

MAKIAŽAS 2007 — 
PAGRINDINĖS TENDENCIJOS 

PAGRINDINIS DĖMESYS — 
LŪPOMS 

Šių metų pavasarį pagrindinis 
dėmesys skiriamas lūpoms. Mūsų pa
mėgtus lūpų blizgesius po truputį išs
tumia lūpdažiai. Madingiausia spalva 
— įvairiausių atspalvių rožinė. 

Kaip ir drabužių madoje, taip ir 
darydamos makiažą, vadovaukitės 
rožės įvaizdžiu. 

AKYS — NE TAIP SVARBU 

Dieninis akių makiažas apsiribo
ja tik blakstienų tušu. Didelis dėme
sys skiriamas antakių formai: jie 
brėžiami aukščiau plaukelių augimo 
linijos, neužlenkiant kraštelių, tuo 
lyg atverdami akis. Dar Jacąueline 
Kennedy yra sakiusi, kad didžiausia 
moters makiažo paslaptis yra sutvar
kyti antakiai. Tačiau nepersistenki
te, viskas turi atrodyti kuo natūra
liau, dėl to patartina naudoti švieses
nį antakių pieštuko atspalvį. Vakari
niam makiažui madingos „katino 
akys", naudojant smaragdo, samanų 
spalvos pravedimą ar siaurą akių 
šešėlių liniją. 

PORCELIANINIS VEIDAS 

Veido odos spalva primena porce
lianinę lėlę, o skruostai arbatinės ro
žės žiedlapius. Nicole Kidman, garsi 
Holivudo aktorė, geriausias šių metų 
pavasario makiažo pavyzdys. Dieną, 
jei turite puikią odą, naudokite tik 
drėkinamąjį kremą. Vakarui, rinkitės 
lengvos konsistencijos ir kuo švieses
nę kreminę pudrą. 

Skruostams naudokite perla
mutrinius švelniai rausvus skaista-
lus. 

ROŽIŲ KVAPAS 

Madingi visi kvepalai, kurie dvel
kia rožių ir įvairių gėlių aromatu. 
Naujovė — dizainerės Vera Wang 

„Truly Pink" kvepalai. Jie skleidžia 
ne tik gaivų rožių aromatą, bet ir yra 
rožinės spalvos. 

ŠUKUOSENOS 

Ilgi, tiesūs, žvilgantys plaukai šių 
metų pavasario etiketė. Didžiausias 
dėmesys skiriamas ne įmantriai šu
kuosenai, bet plauko sveikumui. Ba
lerinos įvaizdis, nedidelis kuodelis 
apačioje, puoštas dirbtinės ar natū
ralios gėlės žiedu, labai tiks vakarui. 
Nepagailėkite investuoti į geresnį 
šampūną, balzamą ar kaukę. Tačiau 
reikia atsiminti, kad plaukai, kaip ir 
oda ar nagai, yra mūsų organizmo 
veidrodis. Todėl ypač pavasarį at
kreipkite dėmesį į savo dietą. Gerkite 
daugiau vandens, žolių arbatos, val
gykite daugiau produktų, turinčių 
ląstelienos, daržovių, žuvies. Daugiau 
judėkite ir praleiskite laiką gryname 
ore. Raskite laiko poilsiui. Ne veltui 
dienos pogulis yra vadinamas „grožio 
miegeliu". 

Rimanto Kinkos nuotr. 
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Į NAUJĄ „PASAULIO LIETUVIO 
NUMERĮ ŽVELGIANT 

99 Nauja Amerikos lietuvių 
verslo organizacijos taryba 

EDVARDAS SULAITIS 

Žurnalas daro geresni Įspūdi 

Nuo 1963 m. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės leidžiamas žurnalas 
„Pasaulio lietuvis" per beveik 45 savo 
gyvavimo metus ne kartą keitė 
spaustuves, miestus ir net valstybes, 
kur jis buvo leidžiamas. Ilgesnį laiką 
leistas ir redaguotas JAV prieš porą 
metų šis žurnalas „išsikraustė" į 
Lenkiją, kur gyveno jo tuometinė re
daktorė Živilė Makauskienė, ten pat 
buvo ir spausdinamas. Tačiau nuo 
pernai metų paskutinio numerio (nr. 
12) leidinį pradėjo redaguoti Vilniuje 
gyvenanti žurnalistė Audronė V Skiu-
daitė, nors spaustuvė dar liko ta pati 
— „Aušra", esanti Lenkijos „lietuviš
kame" mieste Punske. 

Neseniai mus pasiekė jau ketvir
tasis „Pasaulio lietuvio" numeris 
(2007 m. nr. 3/447), redaguotas nau
josios redaktorės. Reikia pasakyti, 
kad šis leidinys darosi vis gražesnis 
bei įdomesnis, geresnis maketavimo, 
vaizdinės medžiagos atžvilgiu, įdo
mesnis turiniu. A. V Skiudaitė yra 
profesionali žurnalistė, kuri išmano 
savo darbą; tai atsispindi ir jos darbo 
rezultate. Ji anksčiau ne vieną kartą 
po pusmetį atvykdavo į Čikagą ir čia 
padėdavo redaguoti dienraštį „Drau
gas". Tuo laikotarpiu ir šis leidinys 
būdavo įdomesnis. 

Naujas sumanymas — rašyti 
pasaulio lietuvių istoriją 

Redakcijos skiltyje naujoji „Pa
saulio lietuvio" redaktorė kviečia su
sirūpinti savo kraštų bendruomenės 
istorijos rašymu." Pažymėjusi, kad 
JAV buvo išleista knyga „Lietuvių 
pėdsakai Amerikoje", neseniai pana
šią knygą išleido Estijos lietuviai ir 
tokio pobūdžio knygą ruošia Aust
ralijos lietuvių bendruomenė, rašo: 
„Raginkime išeivius organizuotis ir 
įamžinti savo gyvenamosios vietos 
lietuvių istoriją. Lietuvių bendruo
menės čia galėtų būti kaip telkianti 
jėga, kaip centras. O 'Pasaulio lietu
vis' įsipareigoja skelbti įdomiausius 
momentus, papasakoti apie iškiliau
sias asmenybes, kurias šiandien pri
mena nuveikti darbai". 

„Ketiname žurnale steigti dar 
vieną skyrelį, kurio pavadinimas ga
lėtų būti 'Iš pasaulio lietuvių isto
rijos', — rašo redaktorė ir pabaigoje 
dar prideda: — Per 100 lietuvių emig
racijos metų yra gyvenę ir veikę daug 

P A S A I 7T J O 
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Naujasis žurnalo 
numeris. 

.Pasaulio l ietuvis" 

Gabrielius Žemkalnis svečiuojasi 
pas kanklių karalienę Oną Mikuls
kienę. 

Nuotrauka iš „Pasaulio lietuvis" 

lietuvybei pasišventusių žmonių, 
daug garsių žygių Lietuvos ir žmoni
jos labui yra padarę mūsų protėviai. 
Neužmirškime jų. Įamžinkime jų gy
venimus, tai ne tik lietuvių pasaulyje, 
tai — Lietuvos istorija". 

Žurnalo puslapiuose — 
įdomi medžiaga 

Siame „Pasaulio lietuvio" nume
ryje plačiai rašoma apie iš Amerikos į 
Lietuvą persikėlusią gyventi kanklių 
karalienės vardą turinčią Oną Mi
kulskienę, kuri 2007 m. sausio 30 d. 
atšventė savo 102 m. gimtadienį. Cle-
veland „Čiurlionio" ansamblio kank
lininkėms vadovavusi moteris dabar 
yra įsikūrusi Vilniaus gerontologijos 
ir reabilitacijos centre. 

Dr. Linas Saldukas pasakoja apie 
Lietuvių išeivijos institutą Kaune. 
Tai pelno nesiekianti organizacija — 
viešoji įstaiga, vykdanti išeivijos or
ganizacijų ir atskirų asmenų kul
tūrinio, politinio ir mokslinio paliki
mo, kaupimo, tyrimo išsaugojimo ir 
eksponavimo funkcijas. „Mūsų stei
gėjas — Vytauto Didžiojo universite
tas, kuris mums, darbuotojams, mo
ka algas, ir Kauno miesto savivaldy
bė, kuri mums suteikė patalpas", — 
teigia šio instituto Išeivijos studijų 
centro mokslo darbuotojas, istorikas, 
centre dirbantis nuo pat įkūrimo. 

Taip pat šiame numeryje randa
me aprašymus apie kultūros veikėją 
Laimą Sileikytę-Hood iš New York, 
Vasario 16-osios gimnaziją Vokie
tijoje, Australijos lietuvių dienas Gee-
long mieste, Argentinos ir Kanados 
lietuvių gyvenimo naujienas. 

Rašoma apie Čikagos Brighton 
Park veiklią LB pirmininkę Salomėją 
Daulienę, Antano Mončio muziejų 
Palangoje bei kitus dalykus. 38 šio 
numerio puslapiai pilni įdomios žo
dinės ir vaizdinės medžiagos. 

Laikinai laiškus „Pasaulio lietu
viui" galima siųsti PLB atstovybės 
adresu: 

Gedimino 53 
LR Seimo III rūmai, 215 k. 

01109 Vilnius-2 
Lithuania 

Kviečiame susidomėti šiuo reto 
pobūdžio leidiniu, kuris tikrai sten
giasi informuoti ir apjungti visame 
pasaulyje gyvenančius mūsų tau
tiečius, ką pasako ir jo pavadinimas. 
Ypatingai tie mūsų tautiečiai, kurie 
dėl vienokios ar kitokios priežasties 
negali skaityti kitos spaudos, šis žur
nalas jiems galėtų duoti reikalingos 
informacijos. 

Reikia pažymėti, jog žurnalo pre
numerata nedidelė — tik 30 dol. me
tams. Čekius prenumeratai siųsti ad
resu: Elena Skališius (Pasaulio lietu
vis), 119 Sheridan Court East, 
VVaukegan, IL 60085-2101. 

Amerikos lietuvių verslo orga
nizacija (The Lithuanian Chamber 
of Commerce of America), kuri jau 
nuo 1935 metų veikia kaip viena iš 
svarbiausių lietuvių pramonininkų 
organizacijų, neseniai vykusiame 
susirinkime išrinko naują tarybą. 
Naujieji tarybos nariai: Stanley Bal-
zekas, Jr. (prezidentas), Stanley 
Balzekas III, (viceprezidentas), Eve
lina Oželienė (viceprezidentė), Ca-
simir G. Oksas (ryšių su visuomene 
viceprezidentas), Ruth Katauskas 
(finansų sekretorė), Vincent Samas-
ka (iždininkas), Vytenis Kirvelaitis 
ir Frank Zapolis (direktoriai). 

Si organizacija, per visus savo 
veiklos aštuonis dešimtmečius, ak
tyviai puoselėja verslo ir komercijos 
galimybių plėtrą lietuviams versli
ninkams Jungtinėse Amerikos Vals
tijose. O per pastaruosius Lietuvos 
nepriklausomybės metus, organiza
cija praplėtė savo veiklą ir dabar 
stengiasi užmegzti vis daugiau ry
šių su Lietuvos verslininkais ir ug
dyti tarptautinius komercinius ry
šius tarp Lietuvos ir JAV 

Ateityje susitikinėti ir ben

drauti numatoma vis dažniau. 
Vienas iš svarbiausių tikslų — su
pažindinti Amerikos ir tarptautinių 
verslo organizacijų žmones su Čika
goje esančiomis kultūros, komerci
jos, pramonės ir švietimo instituci
jomis bei bendravimo galimybėmis. 

Visi verslininkai ir tie, kurie do
misi komercija, kviečiami stoti į or
ganizaciją ir įsijungti į veiklą, pasi
dalinti savo patirtimi bei žiniomis, 
užmegzti ryšius su verslo srities 
bendraminčiais bei bendradarbiais. 
Visa tai prisidėtų prie verslo sėk
mės. Nario mokestis — 25 dol. vie
neriems metams. Organizacijos 
darbuotojai gali atsakyti į Jūsų 
klausimus apie organizaciją ir atei
tyje vyksiančius renginius. 

Jei norite įstoti į Amerikos lie
tuvių verslo organizaciją, arba turi
te klausimų, prašome kreiptis šiuo 
adresu: The Lithuanian Chamber of 
Commerce, 6500 S. Pulaski Rd., 
Suite 218, Chicago, IL 60629. Tele
fonas: 773-582-5143 (kviesti Ritą 
Janz). 

Giedrė Gillespie 

Grupė naujai išrinktos tarybos narių (iš kairės): iždininkas Vincent Sa-
maska. Giedrė Gillespie. finansų sekre torė Ruth Katauskas. prezidentas 
Staniey Balzekas, Jr., viceprezidentas Casimir G. Oksas ir viceprezidentas 
Stanley Balzekas III. 

Ritos Janz nuotr. 

„Aviacijos pasaulis 99 

Balandžio 12 dieną žurnalas 
„Aviacijos pasaulis" pažymėjo 5 metų 
sukaktį. Startavęs kaip laikraštis, 
„Aviacijos pasaulis" 2006 metų rug
sėjo mėnesį virto žurnalu, nepakeis
damas periodiškumo — išeina kas dvi 
savaitės. Tai vienintelis periodinis 
leidinys apie aviaciją Pabaltijyje. 

Lietuvoje aviacinės periodinės 
spaudos ištakos siekia 1935 metus, jau 
daugiau kaip septynis dešimtmečius 
rašoma apie aviacijos ypatumus. 

„Aviacijos pasaulis" skirtas ne tik 
profesionalams, bet visiems, besido
mintiems aviacija. Žurnalo temos — 
aktualijos, naujienos, garsūs žmonės, 
teohnika, išskirtinės sėkmės istorijos, 
maršrutai, aviacijos verslas, pramo
nė, krovinių gabenimas, aviakompa
nijos ir jų veikla, sportas, aviacinis 
turizmas, istorija, pramogos, nuoty
kiai, humoras. Straipsnių santraukos 
publikuojamos anglų kalba. 

Viešoji įstaiga „Aviacijos pasau
lis" ne tik leidžia žurnalą, bet ir ki
tais projektais siekia populiarinti 

aviaciją, sudominti ja kuo daugiau 
žmonių, nepriklausomai nuo jų am
žiaus ir užsiėmimo. 

„Aviacijos pasaulis" kasmet orga
nizuoja tarptautinius aviacinės foto
grafijos konkursus, kurių kulminaci
ja — keliaujančios parodos bei gims
tantys fotografų albumai. Parodų 
ekspozicijos keliauja po didžiuosius 
Lietuvos miestus ir miestelius, užsu
ka į angarus, buvo eksponuotos Lat
vijoje, Lenkijoje, Vokietijoje. 

Šiemet — jau penktoji aviacinės 
fotografijos paroda — bus atidaryta 
gegužės viduryje. Naujas fotografijų 
albumas, pristatomas parodoje, tal
pina brandžiausius penkerių metų 
konkursų darbus. 

Balandžio mėnesio pabaigoje 
startuos atnaujinta interneto sve
tainė www.aviacijospasaulis.lt 

Vilnia Jankienė 
VšĮ „Aviacijos pasaulis" 

generalinė direktorė 

http://www.aviacijospasaulis.lt
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Lietuvos pramonė už elektrq moka 
brangiausiai 

Optimizmas, kad Lietuvos įmo- didelėms pramonės įmonėms dauge-
nės perka elektrą bene pigiausiai lyje išsivysčiusių šalių - Suomijoje, 
Europoje, ir po Ignalinos atominės Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje, 
uždarymo gresiantis elektros bran- Norvegijoje, taip pat Latvijoje bei 
gymetis ne itin skaudžiau kirs jų kon- Estijoje. Tokias išvadas daro mok-
kurencingumui, pagrįstas tik iš da- slininkai, parengę energijos išteklių 
lies, teigia „Verslo žinios". Jeigu elek- įtakos šalies pramonės konkurencin-
tros kaina būtų lyginama su atitinka- gumui studiją. 
mais rodikliais kitose šalyse, atsižvel- Tiesa, lyginant elektros kainas 
giant į perkamosios galios pariteto vien pinigine išraiška, Lietuvos pra-
principą, Lietuvos stambiosios pra- monė atrodo kol kas esanti gana 
monės vartotojams ji būtų pati di- palankioje padėtyje. Stambioms įmo-
džiausia ES. nėms ji labai panaši kaip ir Čekijoje, 

Taip skaičiuojant, elektros kaina Vengrijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, 
Lietuvos stambiesiems vartotojams, Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje ir 
nevertinant mokesčių dedamosios, gerokai mažesnė nei Italijos, Vokie-
šiuo metu siekia 32,8 ct/kWh, o su tijos ar Austrijos pramonininkams, 
mokesčiais išauga iki 38,7 ct/kWh. Ji 
gerokai aukštesnė nei elektros kaina Pagal www.vz.lt 

„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 o f Roseland" "Family Ovvned & Operated' 

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9236 S. ROBERTS RD 

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

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

GAIDAS - D Al MID 
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 

PETKUS & SON ' 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

Tautinių šokių ansamblio „Grandis" ilgametei vadovei 
A t A 

IRENAI SMIELIAUSKIENEI 

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame jos dukrą 
VIOLETĄ FABIANOVICH, sūnus ALEKSĄ, VALDĄ ir 
jų šeimas. 

Tautinių šokių grupė 
„Lietuvos Vyčiai" 

PADĖKA 
A f A 

POVILAS GINTAUTAS 
Mano mylimas vyras mirė 2007 m. kovo 30 d. 
Nuoširdžiai dėkoju giminėms, draugams, pažįstamiems ir ben

dradarbiams, dalyvavusiems šermenyse, šv. Mišiose, pareiškusiems 
užuojautą asmeniškai ar per spaudą, mano skausmo ir liūdesio 
valandose. 

Nuoširdi padėka kun. A. Zygui už gražias maldas koplyčioje ir 
už aukotas šv. Mišias bažnyčioje. 

Nuoširdus ačiū vargonininkui A. Barniškiui už gražų giedojimą 
šv. Mišių metu. 

Labai ačiū karsto nešėjams bei laidojimo namų direktoriui 
Donald M. Petkui už rūpestingą patarnavimą. 

Dėkoju už gėles, užprašytas šv. Mišias, aukas „Drauguin . 
Nuoširdi padėka Markvaldų ir Niek Zimmer šeimoms už pagal

bą man. 
Visiems nuoširdžiausias ačiū. 

Nuliūdusi žmona ir giminės 

A f A 
PRELATAS DR. 

JUOZAS PRUNSKIS 

1907.XII.22 — 2003.IV26 
Ketvirtųjų mirties metinių proga koncelebruotos šv. Mišios už 

a.a. prelatą JUOZĄ PRUNSKĮ bus atnašaujamos balandžio 29 d., 
11:30 vai. r. Viešpaties Atsimainymo bažnyčioje, Maspeth, NY. 

A.a. Prelatas, įsteigęs per 30 įvairių fondų, visas likusias san
taupas testamente paliko Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai, Inc., 
kad ir toliau būtų remiama lietuvių tautos religinė, moralinė, kultū
rinė bei socialinė veikla. 

Visus maloniai kviečiame atsilankyti šv. Mišiose. 

Lietuvių Katalikų Rel ig inė Šalpa ir 
Lietuvos Vyčių 110 kuopa 

••• ' 

Tai - |ust| laikraštis 
T M £ L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E O A I L V 

http://www.vz.lt
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://1907.XII.22
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APYLINKĖSE 

• B a l a n d ž i o 15 d., sekmadienį , 
PLC, Lemont, moterų komitetas ruo
šia Atvelykio vaišes. Po 11 vai. r. šv. Mi
šių visus maloniai kviečiame į didžiąją 
salę pabendrauti. Vietas galite užsi
sakyti tel. 708-448-7436 (Aldona). 

•Balandžio 18 d., Lietuvių centre 
„Seklyčia" 2 vai. p.p. tradicinio pabend
ravimo metu lankysis „New York Life 
Insurance Company" vadovas ir agentė 
Jolanta Magle. Jie papasakos apie naują 
draudimą vyresnio amžiaus žmonėms 
ir atsakys į klausimus. „Seklyčia" kvie
čia visuomenę dalyvauti. Bus pietūs. 

• B a l a n d ž i o 20 d., penktadien į , 
7:30 vai. v. Čiurlionio galerijoje Jau
nimo centre atidaroma žinomos Lie
tuvių grafikės Jū ra tės Stauskaitės 
darbų paroda „Toli — arti". Parodos 
atidaryme dalyvaus autorė. Parodoje 
galėsite įsigyti J. Stauskaitės knygą 
„13x13. Trylika klausimų trylikai vy
rų" ir jos vyro Tomo Sakalausko kny

gą „Missa Vilnensis". Gegužės 4 d. J. 
Stauskaitės parodos atidarymas LR 
generaliniame konsulate New York. 

• B a l a n d ž i o 21 d., šeštadienį , 
nuo 12 iki 2 vai. p.p. vyks Generolo 
Povilo Plechavičiaus Lietuvos vieti
nės rinktinės karių savanorių steigia
masis susirinkimas Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje, 6500 S. Pulaski 
Rd. Tel. pasiteiravimui: 773-847-2614 
(Povilas Juodvalkis) arba 773-506-8602 
(Jonas Marčiulionis). Prašome atsi
nešti nuotraukas ir pakviesti į susi
rinkimą šeimos narius. Bus vaišės. 

• B a l a n d ž i o 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". 

SKELBIMAI 
• „Saulutė", Lietuvos vaikų glo

bos būrelis dėkoja už aukas padėti 
našlaičiams, beglobiams ir invali
dams vaikams, daugiavaikėms šei
moms bei s tudentams Lietuvoje. Au
kojo; Ona ir Jonas Treška $25, An-
thony Kozlowski $60, Willowbrook 
Ballroom $25, Chipain's Finer Foods. 
$25, dr. Gailė Černiauskas $100, dr. 
Aras Žlioba $50, First Personai Bank 
$50, Food Depot International $50, 
Lietuvių fondas $100, Sigita ir Ge
diminas Damašius $35 , Midland 
Federal Savings & Loan Assoc. $50. 
Labai ačiū. „Saulutė" (Sunl ight 
Orphan Aid for Lithuania) , 414 
Freehauf St. , Lemont , IL 60939, 
tel. (630) 243-7275. Aukos nurašo
mos nuo mokesčių. 

• Karal iaučiaus krašto l ietu
višku mokyklų paramai per Ma
žosios Lietuvos lietuvių draugiją Či
kagoje aukojo: $60 Vytautas J. Grau
žinis, Vytas ir Valda Rašytinis, dr. Li
nas Sidrys. $50 Rimas Domanskis, 
kun. dr. Eugenius Gerulis, Marija 
Vaitkus, Ema Žobrienė, a.a. sesutės 
Halinutės Plaušinai t ienės atmini
mui. $40 Feliksas ir Janina Bobinai, 
Viktoras Makiejus. $35 Ona Daugir
dienė. $25 Eugene Bartkus, Vytautas 
ir Aldona Čepėnai, Juozas ir Giedrė 
Končiai, Vytautas ir Genovaitė Muso-
nis, Agota A. Tiškus, Narimantas ir 
Janina Udrys. $20 Birutė Biskis, Va
cys ir Alfonsą Laniauskas, Henrikas 

Laucius, Vincas Salčiūnas, Vytautas 
Vizgirda. $15 Jonas ir Valerija Juod-
walis, Irena Sušinskas. $10 Bronė 
Karaska, Henry Stasas. $5 Petronėlė 
Meižienė. Dėkojame visiems rėmė
jams. „Karaliaučiaus krašto lietu
vybei", 1394 Middleburg Ct., 
Napervil le , IL 60540-7011. 

• Lithuanian Mercy Lift dėko
ja už aukas, skirtas padėti LML įgy
vendinti įvairius medicininius projek
tus sergantiems ligoniams Lietuvoje. 
Aukojo: $25 — Ramutė ir Algirdas 
Česnavičius, NY; Anne Niedvares, IL; 
Majorie Klickna, IL; VVilliam Morris, 
MD; Louis ir Sherry Senunas, MI, 
Anthony Paznokas, NJ; R. ir A. Gruo
dis, MD; A. Nockunas, Vytenis Miš
kinis, OH; Jonas Gudenas, OH; Wil-
liam Burimaukas, NY; Vytas Dūkas, 
CA; Gražina Kenter, CT; Vitas ir 
Danutė Sirgedas, MI; Joseph ir Kris
tina Masiulis, IL; Rimantas Bitėnas, 
NJ; Mary Cojean, NJ; Eugenijus ir 
Danguolė Bartkus, IN. $20 — Elaine 
ir Edmund Pultinas, OH; Pranciškus 
Kaunelis, MI; George ir Billie Bedro, 
MI; Stephen Paukštys, IL; Mary Mit-
chell, MI; Sofija Vashkys, FL; Irene 
Sullivan, IL. L i thuanian Mercy 
Lift, E O. Box 88, Palos Heights, 
IL 60463. Tel. 708-636-6140. Tax 
ID #36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 

r Ji II 

Advokatas 
Jonas Cibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. K e d z i e A v e n u e 
C h i c a g o , IL 60629 
Tel . 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www.johngibaitis.com 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės \ 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

TeL (773) 847-7747. 

Advokatas 
D A R I U S R. D I R M A N T A S 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel . 8 7 7 - G y n e j a s a r b a 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 
Tel,: 773-585-9500 

DRAUGO FONDO PAVASARIO VAJUS 
Sėkmingai prasidėjo pavasarinis 

Draugo fondo vajus. Aukos ateina, ta
čiau pasigendame didesnių įnašų, ku
rie sudaro pagrindinį kapitalą. Kiek
vienas mažas ar didelis įnašas svar
bus ir laukiamas, už ką kiekvienam 
tariame nuoširdų ačiū. 

Draugo fondo raštinėje yra daug 
grįžusių laiškų, kurių narių jau ne
bėra tarp gyvųjų. Aukotojų sąrašas 
mažėja, nes mažėja skaitytojų skai
čius. „Draugo" administracijoje ka
bančiose lentose surašyti garbės au
kotojai, kurie paaukojo tūkstantį ar 
daugiau dolerių. Tie aukotojai sudėjo 
pagrindinį Draugo fondo kapitalą. 

Kaip pavasarį atsinaujina gamta, 
taip ir „Draugo" dienraštis atsinauji
na. Ateina naujos jėgos, nauji bend
radarbiai. Daug bendradarbių yra iš 
Lietuvos, kuriems už straipsnius rei

kia mokėti honorarus. Šioms „Drau
go" išlaidoms reikalinga didesnė 
Draugo fondo parama. Tad būtina 
tolimesniam dienraščio augimui, tu
rinio gerinimui ir plėtimui nauji ben
dradarbiai ir gausesnė finansinė 
parama. 

„Draugo" dienraščiui ateina aukos 
įvairiomis progomis, tačiau to nepa
kanka, kad „Draugas" išsilaikytų. 
Todėl kreipiamės į tuos skaitytojus, 
kurie dar nėra Draugo fondo nariais, 
prisidėti prie krikščioniškos kultūrin
gos spaudos. Laukiami ir garbės au
kotojai. Remkime Draugo fondą. Rū
pinkimės dienraščiu, kad jis būtų 
mano laikraštis — kasdieninis, nuo
latinis draugas. 

Marija Remienė 
DF tarybos pirmininkė 

Nauji įnašai Draugo fonde 
S u 1,000 dolerių: 
Donatas Januta, garbės narys, 

iš viso 2,400 dol., Oakland, CA. 

S u 200 dolerių: 
Raminta Jautokas, iš viso 200 

dol., San Pedro, CA. 
Marija Kuprienė, iš viso 600 dol., 

Cicero, IL. 
Vida Kuprytė, iš viso 200 dol., 

Riverside, IL. 

S u 100 dolerių: 
Jadvyga Gruodienė, garbės na

rė, iš viso 2,700 dol., Chicago, IL. 
P Stasiulis, garbės narys, iš 

viso 1,650 dol., Lemont, IL. 
Thomas J. Quinn, garbės na

rys, iš viso 1,550 dol., Orland Park, IL. viso 5,195 dol., Cleveland, IL. 

Orland Park, IL. 
Romanas ir Rasutė Stropai, iš vi

so 700 dol., Lockport, IL. 
Izabela Naujalienė, iš viso 200 

dol., Cicero, IL. 
Aldona L. Baltch, iš viso 395 dol., 

Menands, NY. 
Aleksas ir Magdalena Liutkai, iš 

viso 110 dol., Euclid, OH. 
Violetta Petrik, iš viso 50 dol., 

Ridge, NY. 
Dana Norvilaitė-Chotin, iš viso 

50 dol., Brooklyn, NY. 

Nuo 30 iki 10 dolerių: 
Marcella Bytautas, iš viso 30 dol., 

Darien, IL. 
Jadvyga Kliorys, garbės narė, iš 

Ona Budejienė, iš viso 500 dol., 
Palos Heights, IL. 

Dr. Algis Norvilas, iš viso 210 
dol., Oak Lawn, IL. 

Feliksas ir Janina Bobinai, iš viso 
100 dol., Berwin, IL. 

Kęstutis ir Dalia Ječiai, iš viso 
784 dol., Villa Park, IL. 

Domas Lapkus, iš viso 350 dol., 
Hinsdale, IL. 

Šarūnas Landys, iš viso 150 dol., 
Solana Beach, CA. 

Gailė Černiauskaitė, iš viso 100 
dol., River Forest, IL. 

S u 75 doleriais: 
Viktoras ir Teresė Lesniauskai, iš 

viso 75 dol., Palatine, IL. 
Kostas ir Vida Stankai, garbės 

nariai , iš viso 2,250 dol., Homer Mėsa, AZ. 
Glen, IL. Stasys ir Mary Eringiai, iš viso 

10 dol., Dearborn Heights, MI. 
S u 60 dolerių: Adelė Rysavy, iš viso 35 dol., 
Irena Veleckytė, iš viso 60 dol., Jackson, NY. 

Chicago, IL. Mr. ir Mrs. K. Kazlauskai, iš viso 
35 dol., W. Bloomfield, MI. 

S u 50 dolerių: 
Gabrielė Ročkuvienė, garbės Nuoširdžiai dėkojame visiems, 

narė, iš viso 1,500 dol., Oak Park, IL. iki šiol ats i l iepusiems į pavasa-
Vytautas ir Dalia Aukštinaitis, r io vajaus prašymą. Jūsų aukos 

garbės nariai, iš viso 1,150 dol., — „Draugo*' gyvavimo šaltinis. 

Veronika Paovys, garbės narė, 
iš viso 1,770 dol., Grand Rapids, MI. 

Liudas ir Albina Ramanauskai, iš 
viso 650 dol., Oak Lawn, IL. 

Margaret Petrikas, iš viso 580 
dol., Saint Petersburg, FL. 

Karolina Kubilienė, iš viso 225 
dol., Willowbrook, IL. 

Eugenija Kolupailaitė, iš viso 900 
dol., Chicago, IL. 

Jurgis ir Jūra tė Augiai, iš viso 95 
dol., Oak Brook, IL. 

Marija Arštikienė, iš viso 240 
dol., No. Riverside, IL. 

Petras ir Aldona Gobužiai, iš viso 
20 dol., Blauvelt, NY. 

Birutė Tamulis, iš viso 25 dol., 
Garden Grove, CA. 

Sophie Palionis, iš viso 270 dol., 

Kazys Daulys, Chicago, IL, atsiuntė „Draugui" 60 dol. 
Dėkojame! 

auką. 

G. V. PI ūkas. gyv. Santa Monica, C A, tikrai parodė dosnią širdį 
lietuviškai spaudai, atsiųsdamas „Draugui" 80 dol. auką. Dėkui! 

mailto:lithuanianmercylift@yahoo.com
http://www.lithuanianmercylift.org
http://www.johngibaitis.com

