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Amnestija KGB Tal ino ir Maskvos konfl iktas 
dokumentų a f d o £ S $ a n t y k i u s $ u R u $ į j a 
grąžintojams 

Viliiiiis, gegužės 4 d. (BNS) — 
Du Seimo komitetai jau pritarė laiki
nojo įstatymo projektui, kuriuo siū
loma pusmečiui paskelbti amnestiją 
asmenims, kurie savo noru grąžintų 
neteisėtai įgytus arba saugomus do
kumentus. 

Jeigu nustatytu laiku asmenys 
kompetentingoms institucijoms at
neštų Lietuvos teritorijoje veikusių 
buvusios SSRS specialiųjų tarnybų 
dokumentus, jie būtų atleisti nuo 
baudžiamosios ir administracinės at
sakomybės. 

Kaip sakė Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto narys 
Alvydas Sadeckas, parengti tokį pro
jektą paskatino pernai rudenį Ilius
tracijos komisijos pirmininkės Dalios 
Kuodytės gautas didelis kiekis ar
chyvinių KGB dokumentų ir buvu
sios vadinamosios Balio Gajausko, 
1991—1992 metais tyrusios Aukš
čiausiosios Tarybos-Atkuriamoj o 
Seimo, medžiagos. 

Dešimtyse dėžių ir maišų D. 
Kuodytė teigė aptikusi šimtus asme
nų prisipažinimų dėl ryšių su KGB, 
taip pat — buvusio KGB archyvo do
kumentų. 

„Sis įstatymas iš tikro svarbus 
visiems procesams — socialiniams, 
politiniams, doroviniams, — teigė A. 
Sadeckas. — Po to, kai Liustracijos 
komisijos pirmininkei buvo perduoti 
dokumentų maišai, komitetas ir pa
siūlė Vyriausybei, kad reikėtų pa
skatinti žmones atiduoti tuos doku
mentus ir atleisti juos nuo baudžia
mosios bei administracinės atsako
mybės". 
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Vilnius, gegužės 4 d. (BNS) — 
Jeigu Rusijos ir Estijos kivirčas už
sitęs, gali būti atšauktas ES ir Ru
sijos viršūnių susitikimas, rašo Pa
ryžiuje leidžiamas JAV laikraštis 
„The International Herald Tribūne". 

Laikraštis primena, kad ES ir 
NATO „atlieka užkulisinį darbą, 
siekdami nuraminti krizę Estijos ir 
Rusijos tarpusavio santykiuose", 
nuogąstaudami, kad ji gali atsiliepti 
Maskvos ir Briuselio santykiams. 

„Kol kas ES šalys oficialiai ne
prašė nukelti susitikimą, — pažymi 
leidinys. — Tačiau diplomatai reiškia 
susirūpinimą: jeigu jos ir Estijos ki
virčas užsitęs, ES gali atšaukti vir
šūnių susitikimą". 

ES aptaria santykių su Rusija 
paaštrėjimą, neatmesdama galimy
bės užkirsti kelią jos stojimui į Pa
saulinę prekybos Nukelta į 6 

Rusų jaunimo organizacijos „Naši" nariai Maskvoje protestavo persirengę raudo
narmiečiais. 

Senate priimta Estiją palaikanti rezoliucija 
Čikaga, gegužės 4 d. („Draugo" 

info.) — Gegužės 3-osios vakarą JAV 
Senatas priėmė rezoliuciją, kurioje 
smerkiamas agresijos protrūkis Es
tijoje ir išreiškiamas solidarumas su 
šios šalies gyventojais. 

Rezofeuciją prfetatė senatorius 
George'as V Voinovichius (R-OH), jos 
rengime taip pat dalyvavo senatoriai 
Josephas Bidenas (D-DE), Gordonas 
Smithas (R-OR), Josephas Lieber-

manas (D-CT) ir Barbara Mikulskį 
(D-MD). 

„Jungtinės Valstijos solidarizuo
jasi su Estijos žmonėmis pasta
riesiems stengiantis susidoroti su 
smurtu. Mes esame labai susirūpinę 
agresija ir vandalizmu, kurie buî o 
panaudoti prieš Estijos ambasadą vi
same pasaulyje. Smurtas ir mėgini
mas sutrikdyti žmones šiame regione 
yra pavojinga sovietmečio liekana, to

dėl kviečiu kolegas prisijungti ir pas
merkti šiuos pažeidimus", — sakė 
įstatymo iniciatorius G. Voinovichius. 

Rezoliucijoje išreikštas susirūpi
nimas padėtimi Estijoje. Viso pa
saulio šalys raginamos pasmerkti Ru
sijos agresiją bei palaikyti taikius 
protestus prieš Vienos konvencijos 
pažeidimus. Rezoliucija taip pat pa
laikomos Estijos Vyriausybės pastan
gos pradėti dialogą su Rusija. 

Pilietybes reikalus būtina 
spręst i kuo skubiau 

Airijoje gimusių vaių tėvams nelieka 
nieko kito, kaip suteikti savo atžaloms 
šios šalies pilietybę. Eltos nuotr. 

Vilnius, gegužės 4 d. (ELTA) — 
Airijos Lietuvių Bendruomenė atviru 
laišku kreipėsi į Lietuvos prezidentą 
Valdą Adamkų, prašydama ypatingos 

skubos tvarka spręsti dviprasmišką 
situaciją, kai, pasikeitus šalies įstaty
mams ir atsisakius dvigubos piliety
bės, Airijoje gimę Lietuvos piliečių 
vaikai yra priversti tapti Airijos pi
liečiais arba likti be pilietybės. 

Šiuo metu Airijoje atsirado dvi 
didžiulės problemos, dėl kurių Lie
tuvos piliečių vaikai, net tėvams pa
geidaujant, negali tapti Lietuvos pi
liečiais. 

Abiejų problemų priežastis yra 
Lietuvos Respublikos Migracijos de
partamento pareigūnų reikalaujama 
pažyma dėl neįgytos Airijos piliety
bės, nors tokių pažymų išdavimas 
nėra numatytas Airijos teisės aktuo
se. Iki šiol Airijos pareigūnai jas 
išduodavo tik savo geros valios pa
grindu. 

Į Airijos Lietuvių Bendruomenę 
jau kreipėsi Lietuvos piliečiai, kurių 
vaikai dėl tokios (netobulos) Lietu
vos pilietybės suteikimo tvarkos bu
vo priversti tapti Airijos piliečiais. 

PERIODICALS 

> 
00 
X 
Z O H O 
z 

O) 
m 
> 
r~ 
oo 
O 
< 

C 

m H 
e i 

m a? 

m 

> 
m 

O 
0 
z 
o 
H 
o 
m 

o o 

to 
O 
d 
o 

> 
z 
m 
> o 
z 
o 

J3 
> 
73 
< 
O ~n 
O 
O 

8g gm 
S oo 

00 
L. t 

0> 
Ui 
Oi 
TJ 
cn 

o :. 
o r 
o "*d 
73 C* 

Ui' 
X 
m 
C) 

co 
<*> o 

DRAUGAS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL.. 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

(t 

2 
JT 
o. 
o 
Vi 
I i 
o 

http://WWW.DRAUGAS.ORG


DRAUGAS, 2007 m. gegužės 5 d., šeštadienis 

Iš Ateitininkų gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org 

Vadovai pradeda „Saulės giesmę" 
JAS stovyklos 
vadovy kursai 

(arba, kas prižiūrės jūsų 
vaikus jaunučių stovykloje?) 

Pagaliau saulei ir šilumai išsiver
žus iš žiemos gniaužtų ir padova
nojus mums nuostabiai gražų sa

vaitgalį, jaunimas iš įvairių Amerikos 
kampelių rinkosi trijų dienų kursams 
Lemonte. Tikslumo dėlei reikėtų pridė
ti — ne bet koks jaunimas, tačiau patys 
šauniausi, ryžtingiausi, kupini idėjų, 
kurie rašė prašymus vadovauti Jaunųjų 
ateitininkų vasaros stovykloje Dainavo
je. Šiais metais JAS centro valdyba, 
vadovaujama Laimos Aleksienės, atrin
ko didelį būrį būsimųjų vadovų ir pagal
bininkų. Na, o patys kursai — ne tik 
smagumėlis. Per nepilnas tris dienas 
jaunuoliai gavo milžiniška porciją in 

Būsimi Jaunųjų ateitininkų vasaros stovyklos vadovai išklausę paruošiamuosius kur
sus. Monikos Mikuiionytės nuotr. 
pagarba ir meilė vaikams, ypač tiems, nuosekliai aiškino apie skirtingus dva-
kurie yra vieniši, ir dėl to sunkiau iš
moksta, kaip kalbėtis ir bendrauti su 
kitais vaikais. Vija paaiškino vadovams, 
kaip vadovauti taip, kad visi vaikai jaus-

formacijos. Stovyklos vyriausybė pasis- t l*s i e s a n t y s svarbi stovyklos bendruo-
tengė sudėlioti dienotvarkes ir paskai
tas kaip galima dinamiškiau, tačiau ne
pamirštant esmės — paruošti būsimus 
vadovus atsakingam darbui. 

Šių metų jaunučių stovyklos tema 
— pagal Šv. Pranciškaus „Saulės gies
mę". Kiekviena stovyklos diena bus pa
skirta vienam Giesmės posmui - pvz., 

,,Linksmos jaunos, kiegančios..." būsimos vadoves Aleksa Miškinytė. Rima Gied^a1-
tytė. Diana Jankute. Diana Karvelyte. Aista Kazlauskaitė. Monikos Mikuiionytės ' ^z\Y 

vieną dieną dainuosim „saulei sesutei 
ir broliui mėnuliui", kitą — ramybės 
ieškosim „motinoj žemėj, kuri duoda 
mums įvairiausių vaisių". 

Kursai oficialiai prasidėjo penkta
dienio vakarą, balandžio 20 d., Vainio ir 
Laimos Aleksų namuose. Laima Alek
sienė pradėjo subuvimą malda ir supa
žindino su kursų tikslais bei programa. 
Tada ji vedė užsiėmimą, per kurį vado
vai pagalvojo, kaip technologija keičia 
vaikų draugavimą vienas su kitu šiais 
laikais. Vadovai pastebėjo, kad jauni
mas, paveiktas kompiuterių bendravi
mo priemonių, šiuo metu nepripratęs 
žiūrėti kitam į akis, ar ilgai išlaikyti dė
mesį, kai kalbasi vienas su kitu. Užtat 
buvo svarbu, kad vadovai sugalvotų tik
slius pavyzdžius, ką sakyti ir daryti, 
kad padėtų stovyklautojams sukurti ir 
išlaikyti draugystes. 

Tą patį vakarą kursantai išklausė 
ir kalbos patologijos specialistės Vijos 
Sidrytės paskaitos, kaip efektyviai kal
bėtis su vaikais, kad bendravimas būtų 
abipusis ir naudingas. Vija pagrindė 
savo pavyzdžius naujausiomis mokslo 
žiniomis. Vijos pokalbyje spindėjo gili 

sinius, fizinius, socialinius kiekvieno 
žmogaus poreikius, padėdama jaunuo
liams suprasti jauno stovyklautojo psi
chologiją. 

Kai jau rodės, kad diena ištįso ir 
nuovargio šėšėliukai prabėgo vadovų 

Vakaras baigėsi pašnekesiais apie veidais, pasirodė visų mylimas kun. A. 
ateitininkų stovyklos tikslus, pagrindi- Saulaitis, nešinas šokoladinių saldainių 
nių ateitininkijos principų išlaikymą, maišeliu! Kas nuspės, ar tie šventi sal-
bendravimo ypatumus. Būsimi vadovai dainiai (kaip pats kunigas sako — jei 
turėjo progos pamąstyti ir išreikšti savo duodami su meile, tai ir šventi), ar jo 
mintis. paskaita apie krikščionišką vadovavimą 

Šeštadienio rytas švytėjo ne tik pripildytą meilės, pavyzdžių iš didžiulio 
patirties kraičio, juokelių ir šilumos, 
bet visi klausantys gavo progą pasi
juokt ir „užsikrėst" puikia krikščioniš
ka dvasia. 

Dienos pabaigą vainikavo šv. Mi
šios ir vakarieniavimas Pranckevičių 
namuose. Žibutė ir Pranas Pranckevi-
čiai dosniai atvėrė savo namų duris vi
sai gausiai jaunimo grupei, kur visi pa
tys kepė vakarienę, artimiau susipažino 
vieni su kitais, dalijosi įspūdžiais ir 
žaidė žaidimus. 

Sekmadienis pasitiko visus dar kai
tresne saule ir, rodos, tiesiog „pakvipo" 
Dainava. Mat šį rytą dar kartą Laima 
Aleksienė ir Daiva Kisielienė galutinai 
žingsnis po žingsnio, perėjo nagrinėtas 
temas, sudedamos visus taškučius ant 
,,i". Žibutė Pranckevičienė, būsima 
sporto koordinatorė Dainavoje, supa
žindino visus su numatomomis progra
momis ir sportiniais užsiėmimais. Jau
nimas čia pat siūlėsi prisidėti prie orga
nizavimo. Dar reikėtų pridurti, kad 
Laima, kaip JAS stovyklos direktorė, 
ypač rūpinasi, kad kiekvienas — ir ma
žas, ir didelis patirtų pačius nuosta
biausius patyrimus stovyklaudamas ar 
vadovaudamas. Ant jos pečių guli di
džiulė atsakomybė. Gal todėl ir būsimi 
vadovai sutartinai skandavo sekmadie
nio rytą — „Ačiū, ponia Laima!" Ačiū ir 
kitai bendravardei — Seselei Laimutei, 
kuri šeštadienio rytą atgabeno savo pa
gamintą nuostabaus skonio skruzdėly
no pyragą! Mes visi iš to skanumo vos 
liežuvių neprarijom! JAS centro valdy
ba dėkinga visiems paskaitininkams, 
visiems būsimų vadovų tėveliams, išlei
dusiems ar net patiems atvežusiems iš 
toli ir arti savo atžalas. Ir — svarbiau
sia — patiems būsimiems vadovams! 
Prieš išsiskirstant namo, karštoj prieš
piečio saulėj vadovai pabiro Ateitininkų 
kiemely — linksmi, jauni, klegantys.... 

galimybės, problemų sprendimai, sto- Merginos bėgdamos susikabino ranko-
vyklautojų gerovės užtikrinimas. mis ir šoktelėjo visos kartu aukštyn! 

Po pietų pakviesta paskaitininke Ech> koka nuostabi jaunystė! Ir kokia 
Laima Šalčiuvienė kalbėjo tema „JAS P u i k i i r prasminga „Saulės giesmė" 
stovyklos tikslai ir kaip juos įgyvendin- kiekviename iš jų. 
ti". Įtraukdama vadovus į paskaitą ji Asta Žimkuvienė 

saule, bet ir susirinkusiųjų draugišku 
klegesiu bei tiesiog puikia nuotaika. Tai 
ilgiausia kursų diena, kuri buvo pripil
dyta paskaitų. Laima Aleksienė savo 
dėstyme pabrėžė vadovų gero pavyzdžio 
svarbą jauniesiems stovyklautojams. 
Daugelis mažiukų tiesiog įsimyli savo 
vadovus, seka jų elgesį, kopijuoja juos 
kiekviename žingsnyje. Štai čia yra pui
kiausios sąlygos stovyklautojus ugdyti 
kaip asmenybes — su lietuvišku žodžiu, 
katalikišku pavyzdžiu, pagarbos rody
mu, tolerancija ir kūrybingumu. 

Daiva Kisielienė detaliai supažindi
no su stovyklos taisyklėmis ir atsako
mybėmis. Jaunuoliai gavo progą pasi
reikšti, suvaidindami ar kitaip pristaty
dami įvairias situacijas. Daug dėmesio 
buvo skirta būsimų jaunųjų stovyklau
tojų charakterio savybėms, ko galima 
tikėtis iš įvairaus amžiaus vaikų. Na
grinėtos vidinės ir išorinės motyvacijos 

VASAROS STOVYKLOS 
DAINAVOJE 

Jaunųjų ateitininku 
stovykla, liepos 4-15 
Registracijos anketas rasite 
www.a te i t i s . o rg . Jei turite 
klausimų, rašykite Laimai Alek
sienei l a l e k s a @ a m e r i t e c h . n e t 

Moksleivių stovykla, 
liepos 15-28 
Registracijos anketas rasite 
w w w . m e s m a s . o r g Jei turite 
klausimų, rašykite Lionei Kaz
lauskienei l i one_namie@ 
y a h o o . c o m . 

Sendraugiu stovykla, 
liepos 29- rugpjūčio 5 
J a u visos vietos stovykloje užim
tos. Paskambinus Rūtai Kulbie-
nei, tel. 708-447-7121, būsite 
į t raukti į laukiančiųjų sąrašą. 

Studijų savaitgalis, 
rugpjūčio 31 -rugsėjo 3 
Kviečiami moksleiviai, studentai 
ir sendraugiai ateitininkai ir 
visi, kurie norėtų susipažinti su 
ateitininkų veikla. 
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AMinpo.ro EOBI 
Artumas maldoje 

ir visuotinė kunigystė 
Trečiadienio, gegužės 2-osios, 

rytą vykusios bendrosios audiencijos 
metu popiežius Benediktas XVI dar 
kartą kalbėjo apie Egipto Aleksand
rijoje gyvenusį didįjį trečiojo amžiaus 
pradžios krikščionių rašytoją Orige-
ną. Prieš savaitę jam skirtoje bendro
sios audiencijos katechezėje buvo 
apžvelgtas Origeno mokymas apie 
Šventojo Rašto skaitymą ir jo pag
rindu vėliau Milano vyskupo šv. Am
braziejaus ir ypač šv. Augustino 
suformuluotą „Lectio divina". Šį tre
čiadienį, Origenui skirdamas dar 
vieną katechezę, popiežius priminė jo 
mokymą apie maldą ir apie visuotinę 
kunigystę. 

Origeno teologiniai raštai nebuvo 
vien akademiniai, bet visuomet rė
mėsi giliai išgyventa maldos ir ryšio 
su Dievu patirtimi — kalbėjo po
piežius bendrosios audiencijos daly
viams. Origenas skelbė, jog norint 
suprasti Raštą, negana jį vien studi
juoti, bet reikia maldos ir artumo su 
Kristumi. Norint pažinti Dievą, rei
kalinga meilė. Neįmanoma pažinti 
Kristaus, jo nemylint. Šitokiam arti
mam bendravimui reikia ištvermės. 
Jei gilinantis į Šventąjį Raštą matai 
uždarytas duris, — mokė Origenas, 
— belskis tol, kol jos bus atidarytos. 
Origenas taip pat atkreipia dėmesį, 
kad hebrajiškas žodis „pažinti" reiš
kia ne tik protinį pažinimą, bet taip 
pat artimą asmeninį ryšį. Pradžios 
knygoje skaitome: „Adomas pažino 

savo žmoną Ievą, ji pradėjo ir pa
gimdė". Vadinasi, meilė yra aukščiau
sias pažinimo laipsnis. Kaip vyras ir 
moteris meilėje tampa vienu kūnu, 
taip Dievą mylintis tikintysis su juo 
susivienija dvasiškai. 

Svarbus taip pat Origeno moky
mas apie visuotinę kunigystę. Ko
mentuodamas Petro pirmojo laiško 
žodžius: „Jūs esate išrinktoji giminė, 
karališkoji kunigystė, šventoji tauta, 
įsigytieji žmonės", taip pat Senojo 
Testamento Kunigų knygos pasako
jimą apie paliepimą Aaronui prieš 
žengiant į šventyklą apsivilkti kuni
gišką šventinį rūbą, Origenas aiški
na, jog kunigystė — tai kiekvieno pa
reiga gyventi šventą ir teisingą gy
venimą, visuomet būti susijuosusiam 
ir apsivilkusiam kunigiškąjį rūbą, vi
suomet turėti uždegtą tikėjimo žibin
tą. Šventu ir teisingu gyvenimu vyk
domas visuotinės kunigystės pašau
kimas skirtas visiems — ir šventimų 
sakramentą priėmusiems kunigams, 
ir kiekvienam pakrikštytajam. Vi
siems skirta eiti tobulumo keliu, visų 
žvilgsniai privalo kontempliuoti Die
viškąją Išmintį ir Tiesą, tai yra Jėzų 
Kristų. Aukščiausias šitaip vykdomos 
kunigystės laipsnis, pasak Origeno, 
yra kankinystė. Tai yra tobulas seki
mas Kristaus, kuris mirdamas ant 
Kryžiaus buvo ir kunigas, ir ant Die
vo altoriaus paaukota atnaša. 

Pagal Vatikano radiją parengė 
N. Smerauskas 

Vilniuje vėl sužibo lietuviška 
Europos žvaigždutė 

Trečiųjų Lietuvos narystės Euro
pos Sąjungoje (ES) metinių ir artė
jančios Europos dienos proga gegužės 
4 d. sostinės Gedimino prospekte 
penktadienį prasidėjo šventinė pro
grama „Lietuva — Europos žvaigž
dutė" ir Europos šalių mugė. 

Trečius metus rengiamos šventės 
organizatoriai neabejoja, kad kasmet 
Lietuvoje minint narystės ES sukak
tis daugės optimizmo ir linksmų 
veidų. 

„Europa yra gerai — tai pagrin
dinė žinia, kurią noriu jums perduoti. 
Gerai yra ne tik tai, kad gauname 22 
milijardus litų, bet ir tai, kad nuo 
2004 metų Lietuvos istorija yra susie
ta su likusio Senojo žemyno istorija ir 
niekada negalės būti nuo jos atplėšta. 

Gyvensime geriau ar blogiau, bet liki
mas mūsų bus neatsiejamas", — sakė 
užsienio reikalų ministras Petras 
Vaitiekūnas, pradėdamas programą 
„Lietuva — Europos žvaigždutė". 

Vilniečius ir gausiai sostinę lan
kančius turistus pasveikino ir prem
jeras Gediminas Kirkilas bei Vilniaus 
meras Juozas Imbrasas. 

Vidurdienį šventinę programą 
pradėjo linksma Valstybinio pučia
mųjų orkestro „Trimitas" eisena. 
Gedimino prospekte atidaryta tradi
cinė ES šalių — Lietuvos, Lenkijos, 
Čekijos, Vengrijos, Italijos, Vokietijos, 
Ispanijos, Airijos, Graikijos ir kt. 
mugė, pristatanti tradicinius valgius, 
gėrimus, pramogas, turizmo gali-
mvbes. 
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Sąlyčiai su 
netolima praeitimi 

DALIA C1PZIKAITĖ 

Kartais verta ne tik po kaimynines, bet ir kiek toliau nuo Lietuvos 
nutolusias šalis pasižvalgyti. Į Ispaniją, pavyzdžiui. Praėjusią 
savaitę Ispanijos valdžia pirmą kartą po Francisco Franco režimo 

viešai išdrįso ne tik prabilti, bet ir mesti iššūkį ne vieną dešimtmetį truku
siai Franco diktatūrai — ji sutiko svarstyti Istorinės atminties įstatymą, 
kuris, jeigu bus priimtas, paskelbs, jog 36-erius metus trukusios Franco 
diktatūros metu vykę politiniai teismai, persekiojimai ir susidorojimai 
buvo neteisėti. 

Kaip pastebi politikos apžvalgininkai, toks Ispanijos požiūris į savo 
netolimą praeitį gerokai skiriasi nuo kitų Europos valstybių, kurios gana 
greitai po Antrojo pasaulinio karo ėmėsi įvertinti karo metu įvykdytus 
politinius susidorojimus, nuteisti kaltus ir išteisinti aukas bei jų artimuo
sius. Nuo 1975 metų, kai Franco režimas sugriuvo, Ispanija sugebėjo 
atsispirti būtinybei pažvelgti į praeitį, užvesti teismo bylas ir taip ati
taisyti neteisybę, kurią patyrė ne vienas režimo persekiotas ispanas. Vie
toj to, garsiajam diktatoriui Franco mirus 1975-aisiais, tuometinės parti
jos laikėsi „tylos pakto", kuris, dabartinių Ispanijos politikų įsitikinimu, 
užtikrino taikų ir ramų perėjimą prie normalios valdžios sukūrimo šalyje. 

Atrodo, jog toks Ispanijos požiūris į savo neseną praeitį yra iš tiesų 
pribrendęs ir savalaikis, mat bandymų atsigręžti atgal būta jau ir anks
čiau. Vienas tokių — 2006 metais pastatytas, beje, meksikiečių režisie
riaus, Guillermo del Toro filmas „EI Laberinto del Fauno" (angliškai 
„Pan's Labyrinth", lietuviškai „Pano labirintas"). Filmo veiksmas vyksta 
Ispanijoje, Franco atėjus į valdžią — 1944 metais. I r nors diktatorius jau 
mėgavosi neribota valdžia, sunkiai prieinamose Ispanijos kalnuotose vie
tovėse vis dar ruseno pilietinis pasipriešinimas. 

Mane, pripratusią ir pripratintą ieškoti istorinio tikslumo ir tikrovės 
neiškraipymo, nustebino režisieriaus pasirinktas pasakos žanras. Tiesa, 
istorinių detalių filme yra nemažai, tačiau jau vien tai, kad istorija pasa
kojama per dar paauglystės nepasiekusios mergaitės akis, yra tikrai kiek 
neįprasta. Neįprasta, pavyzdžiui, lyginant su penkeriais metais senesniu 
lietuvišku filmu „Vienui vieni", kuriame režisierius Jonas Vaitkus taip 
pat pasakoja apie pasipriešinimą režimui — lietuvių rezistenciją, sovie
tams jau įsitvirtinus Lietuvoje. 

2001 metais sukurtas lietuvių filmo pagrindinis herojus Juozas 
Lukša-Daumantas, vėliau tapęs partizanų legenda, kovoja ginklu besi
priešinančių partizanų gretose. Prasibrovęs pro „geležinę uždangą", 
Daumantas išvyksta į užsieni ieškoti paramos kovojančiai Lietuvai. Jis 
žūva, sulaukęs vos 30-ties metų, sovietų kruopščiai paruoštos likvidavimo 
operacijos metu. Kaip skelbia filmo kūrėjai, tai istorija apie laikmetį, kai 
kiekvienas turėjo apsispręsti kieno jis pusėje. Tai istorija apie išdidžius ir 
narsius žmones, kurie pernelyg brangino savo tėvynę, kad galėtų nulenk
ti galvą prieš okupantus, apie žmones, kurie kovojo vienui vieni. 

Nors abiejų filmų tema panaši, o vietomis ir ta pati (sutapimas — 
abiejų filmų istorinis laikas yra 1944-ieji metai ir vėliau), dviejų taip vie
nas nuo kito besiskiriančių filmų turbūt vargu ar surasime. Lietuvių fil
mas sukurtas remiantis tikrais faktais. Juodai balta kinematografija tokį 
filmo kūrėjų sumanymą dar labiau sustiprina — įspūdis toks, tarsi žiūrė
tume ne vaidybinį, bet dokumentinį filmą. Šalia jo meksikiečių režisie
riaus filmas atrodo lyg egzotinis tropikų vaisius, kuris tik per keistą 
sutapimą ar nesusipratimą analizuoja tą patį tiek lietuviams, tiek ir 
ispanams skaudų laikmetį. 

Du ta pačia tema sukurti filmai rodo skirtingą mūsų bandymą sug
rįžti į praeiti, prabilti apie abiejose tautose ilgai nutylėtą ir slėptą laiką: 
ispanų filmas pasitelkia pasaką ir fantaziją (galbūt taip paprasčiau pažvel
gti į pilietinio karo nuoskaudas ir praradimus?), lietuviai kruopščiai seka 
istorija, bandydami griežtai atskirti balta nuo juodo, nepalikti jokių šešė
lių, pilkų atspalvių. 

Vis dėlto, kad ir kokie skirtingi filmai būtų, abiejų jų atsiradimas 
būtent šiuo metu — ne anksčiau ir ne vėliau — leidžia klausti dar vieną 
klausimą. Kas pasakys, kiek laiko turi praeiti, kad galėtume ir norėtume 
sugrįžti į netolimą savo praeitį? Ir ne tik sugrįžti, bet ir į ją pasižiūrėti ki
tomis — vaiko ar suaugusio, pasakos ar dokumentikos — akimis. Įvertin
ti ir gal net iš naujo pervertinti. 

Vilniaus meras Juozas Imbrasas dalyvauja festivalio „Lietuva - Europos 
žvaigždutė" atidaryme Savivaldybės aikštėje. www.vilnius.lt 

Gedimino prospektu ta rp Sa
vivaldybės ir Katedros aikščių nu
sidriekė šviečiančiomis girliandomis 
dekoruoti paviljonai, kviečiantys 
susipažinti su šešiolika ES šalių. 
Atskiras paviljonas skirtas platesnei 
pažinčiai su Europos Sąjunga —jame 
galima rasti dominančios informaci
jos iš Lietuvos užsienio reikalų minis
terijos ir Europos Komisijos. 

Šventės rengėjai šįmet tikisi 

sulaukti rekordinio vilniečių ir sos
tinės svečių susidomėjimo nemoka
mais koncertais ir pramoginiais ren
giniais. Šventės programoje per tris 
dienas numatyta net dešimt įvairių 
muzikos koncertų ir modernaus šo
kio pasirodymų, laukiama dar dau
giau žiūrovų negu pernai, kai jų buvo 
per 50 tūkstančių. 

ELTA 

http://AMinpo.ro
http://www.vilnius.lt
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APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO 
IUOZAS GAILA 

Žvelgiu į kelis egzempliorius iš 
Čikagos gautų ten leidžiamų dviejų 
savaitraščių. Jie nemokami, veltui 
dalinami. Savo išdėstymu ir rašiniais 
panašūs į mano prenumeruojamą sa
vaitraštį, tik aišku, daug daugiau 
reklamų. Galima tik pasidžiaugti, 
kad jų leidėjai sugeba tiek reklamų 
surinkti, jog gali net veltui savait
raščius leisti. Juk to nesugebėjo nei 
senoji, nei pokarinė emigracija. Rek
lama tampa ne tik mūsų spaudos 
rėmėja, bet ir padeda skaitytojui 
susirasti norimą prekę ar patarna
vimą, bet... Tad kodėl „bet"? Štai 
pusės puslapio skelbimas — 
„Andžela nusako likimą". Skaitau: 
„Ji turi galią, susijusią su Dievu... Jos 
Dieviška galia jai padeda padėti tūks
tančiams žmonių... J i gali nuimti 
,blogą akį' ir apsaugoti jūsų aurą...". 
Tačiau, jei kam Andželos vardas 
nepatrauklus ir jei kas abejotų jos 
galiomis, tai iš kito pilno puslapio j 
skaitytoją žvelgia „Aiškiaregė Ma
rija". Net iš dviejų nuotraukų. Su 
tokia malonia, net kuklia šypsena, 
neveltui skelbime rašoma, kad ji „Pa
dedanti žmonėms jau 25 metus". 
Anot reklamos, Dievas apdovanojo ją 
stebuklinga galia gydyti kūnus ir 
sielas, ji matanti tiesą, ji suves iš
siskyrusius, panaikins nužiūrėjimą 
ar prakeikimą. Žvelgiu į kitus skel
bimus. Mano prenumeruojamo sa : 

vaitraščio redakcija, turbūt norėda
ma patenkinti tuos, kurie netiki Die
vą ar jo suteiktomis galiomis An-
dželai ir aiškiaregei Marijai, visą pus
lapį skiria „Neprilygstamajai poniai 
Nainai", kuri viską atlieka „Magiš
kų ritualų pagalba". Rašoma, kad 
ponia „Naina panaikina giminės ir 
paveldėtą prakeikimą, nužiūrėjimą, 
užkeikimą, užkalba kiaušinio išriden-
imu, išliedama vašką, degindama 
žvakę, numesdama ant druskos". 

Keista visą tai skai tyt i lietu
viškuose laikraščiuose. J u k dabar 
2007 metai! Deja, neužtenka tų trijų. 
Kitas skelbimas pavadintas: „Pasau
lio sensacija, daugelio prašymu vėl 
JAV kontaktuotojas su kosmosu 
Anatolijus". Visi trys naujųjų ateivių 
savaitraščiai net du puslapius skiria 
jo reklamai. Rašoma, kad „Anatolijus 
- vienas iš 17 šiandieną gyvenančių 
Žemėje žmonių, tiesiogiai kontaktuo
jančių su kitų planetų civilizaci
jomis". O pats Anatolijus štai ką 
teigia: „Visi priprato, kad gydo gydy
tojai, vaistai, sanatorijos, procedūros, 
dietos, bobutės, žiniuoniai, ekstra
sensai, bet mažai kas žino, kad ge
riausiai gydo kosmosas. Mano kos
moso mokytojai nuolat tvirtina man: 
,Tu vedlys, tu Žemėje atlieki svar
biausią misiją' (...) net neprisilietęs 
prie žmogaus, o tik pasižiūrėjęs į ji 
arba apie jį pagalvojęs, išgelbsčiu nuo 
priešlaikinės mirties..." 

Kažkaip esu Įsikalęs į galvą, kad 
lietuvis turi būti protingesnis. Neži
nau, ar tai likę iš DP stovyklinių lai
kų Vokietijoje jaunystėje, kai mums 
vis kalė, kad kibtume į mokslus, kad 
būtumėm ir protingesni, ir sąžinin
gesni, ir darbštesni, nes esame pa
vergto krašto ambasadoriai laisva
jame pasaulyje... Tai va, net senatvės 
sulaukęs ir visko matęs, vis dar 
negaliu likti abejingu lietuvio kvailu
mui. Juk Andželos, „aiškiaregės" 
Marijos, ponios Nainos ir „su kosmo
su kontaktuojantys" Anatolijai (grei
čiausiai rusai), tikrai neužpirktų tų 
sieksninių reklamų, jei lietuviai pas 

juos nesilankytų. Argi jie nesijuokia 
uždarbiaujantys iš kvailų lietuvių. 
Jie puikiai žino, kad svetur, gal ir 
nelegaliai gyvenantį lietuvį, sunkiai 
už menką atlyginimą dirbantį ir apie 
šviesesnę ateitį svajojantį, galima 
suvilioti tokiomis nesąmonėmis ir 
ištraukti iš jo prakaitu uždirbtus 
dolerius. Bet kaip su tų lietuviškų 
savaitraščių, daugiausiai taikomų 
naujai atvykusiems, leidėjais? Ar jie 
neprisideda prie bendro likimo savo 
tautiečių, bet naivių, gal ir neviltin 
kritusių, apgaudinėjimo? 

Besišnekučiuojant telefonu su 
bičiuliu, kalba pasisuko apie Ame
rikos paštą ir vėluojantį mūsų spau
dos pristatymą. Abu dejavome, kad 
jau savaitė, kai negauname „Draugo" 
dienraščio. Laiškanešiai jį užtikrinę, 
kad pristato tai, ką gauna. Kreipėsi 
jis į savo vietovės paštą ir gavęs tą 
patį atsakymą. Jis prasitarė, kad 
ateinantį mėnesį baigiasi jo „Draugo" 
prenumerata ir jis jos nepratęsiąs. 
Kodėl? Ar dėl redakcijos pasikeitimo? 
Ne. Neatrodė, kad jis apie tuos pa
sikeitimus žino, prenumeratos ne
pratęs, nes kai gauna dienraštį, ži
nios jau pasenę ir jame nieko įdo
maus nerandąs. Keistoka, nes tiek 
metų prenumeravus, tai tik žinios tu
rėję tenkinti, o vėlavimasis ne laik
raščio kaltė. 

Padėjus telefono ragelį mane 
apima nemalonus jausmas. Koks aš 
skystas, juk mane savotiškai pavei
kia, net kai pamatau užsidarančią 
parduotuvę, nors jei ten niekada ir 
nesu buvęs. Tuoj galvoju, kaip ją kaž
kas stengėsi įkurti, svajojo, kad vers
las klestės, plėsis, bet viskas subliūš
ko. Įsivaizduoju, kaip jaučiasi laik
raščio redaktoriai, patyrę, kad po tiek 
metų skaitytojas atsisako prenume
ratos. Juk kasdieną kūrė laikraštį. 
Rinko straipsnius, taisė bendradar
bių kalbą, rašė vedamuosius ir štai jų 
kūrinys atmetamas... 

* * * 

Gražią sekmadienio popietę va
žiuoju aplankyti savo giminės, atsi
dūrusios tolokai nuo Baltimorės 
senų, ligos pakirstų žmonių slaugos 
namuose. Pravėręs duris ir įžengęs į 

koridorių išgirstu muziką „Lietuva 
brangi". Neįtikėtina. Šie slaugos na
mai, kiek girdėjau, įsteigti ameri
kiečio dantisto žmonos. Juose tik 
devynios senutės atskiruose kamba
riuose, įskaitant ir mano giminę, ir 
vienas vyras, iš kurio kambario ir 
sklinda ta muzika. Tai Vytautas 
Vaškys. Randu jį skaitantį „Draugą" 
ir beklausantį muzikos iš kompak
tinės plokštelės. Ta muzika patinkan
ti amerikietėms senutėms, net ir per
sonalui, taigi jis garsiai ją paleidęs. 
Kambarys, kaip ir visi kiti, nedidelis, 
bet švarus, tvarkingas. Rodo jis man 
lietuviškos ir klasikinės muzikos 
plokštelių kolekciją, giria mano ap
mąstymus „Drauge", ragindamas 
dažniau rašyti. Persikeldamas iš savo 
namų čia, paprašė, kad „Draugas" 
būtų siunčiamas šiuo adresu. Savo 
namus paliko, bet „Draugo" nepaliks. 
Jo kambariuko sienas puošia meno 
drožiniai — jo paties išdrožti. Vy
tautas Vaškys ir jo a.a. žmona Albina 
— abu talentingi, galima sakyti, 
liaudies menininkai. Jos megzti, 
lietuviškais raštais išmarginti rūbai, 
ne vieną žavėjo savo originalumu, 
taip kaip ir jo medžio drožiniai, 
puošiantys Baltimorės Lietuvių Na
mus ir ten esantį muziejų. Puikios 
buvo ir jo daromos kanklės. 

* * * 
Internete nueinu į Lietuvos 

Bernardinų internetinį laikraštį, 
skaitau keletą rašinių, liečiančių 
pasikeitimus „Draugo" redakcijoje, ir 
skaitytojų komentarus. Daugiau 
nei šimto komentarų susilaukia iš 
„Draugo" (balandžio 5 d.) perspaus
dintas Donato Janutos straipsnis 
„,Draugo' persitvarkymas laukiamas 
ir remtinas". Nuomonės įvairiausios. 
Vieni sveikina pasikeitimus, giria 
straipsnio autorių, kiti piktinasi, o 
dar kiti, pasinaudoję slapyvardžiais, 
pereina į asmeniškumus. Taip jau 
įprasta internetiniuose komenta
ruose, nes retas ten pasirašo savo 
pavarde. Neiškenčiu neatsiliepęs į 
vieną komentarą. Savo pavardės 
nepasirašęs, skelbiasi, kad pasipik
tinęs pasikeitimais redakcijoje, at
sisakysiąs prenumeratos. Parašau, 
kad aš, kažkada pyktelėjęs ant redak
torės, nustojau rašinėti, bet niekad 

negalvojau atsisakyti prenumeratos. 
Žinojau, kad be mano vieno kito ra
šinio dienraštis nenukentės, bet pre
numeratoriaus netekimas leidėjams 
— piniginis nuostolis. Iš tikro, tai 
„Draugo" niekad neatsisakyčiau. Su
sipažinau su juo dar Diephozo DP 
stovykloje, Vokietijoje, kai jį man 
atsiųsdavo a.a. dr. Vytautas Vygantas. 
Tarnaudamas kariuomenėje (1951-
1953 m.) nesiskyriau su juo. Suras
davo jis mane, kai mūsų desantinis 
laivas sustodavo kokiame Viduržemio 
jūros uoste ar Centrinės Amerikos 
salų uostuose. 

Taip man mąstant, kompiuterio 
ekrane iššoko Arvydo Barzduko ko
mentaras: „...„Draugą" prenume
ravau, ne tik karves melždamas, bet 
ir ta rnaudamas Amerikos kariuo
menėj. Mano draugai kareiviai nega
lėjo atsistebėti, kad man, kažkur 
Kentucky, įdomu, kas darosi kokioj 
ten Chicagoj, bet aš jiems sakydavau, 
jog ten pažįstu daug gražių merginų 
ir noriu žinoti, ką jos be manęs 
veikia.... Nors ūky dirbau tik 1949 
m., vos atvykęs į Ameriką (melžiau 
karves)... Jei galiu dar kartą pacituoti 
savo labai gudrų ir gerą sūnų, neat
sisakykime 'Draugo', net jei jame kas 
nors nepatiks ar bus nepriimtina, nes 
vienas dalykas, kurio net Dievas 
negali, tai visiems įtikti...". Mano 
nuotaiką dar labiau praskaidrina 
vienas komentaras, skirtas straipsnio 
autoriui Donatui Janutai: „O Jūs 
šaunuolis. Mačiau, kad ,Draugui' 
paaukojote tūkstant į dolerių. Su
pratau, kad jūs norite ne vien žo
džiais, bet ir veiksmais, kad ,Drau
gui' pasisektų". 

Tikrai norime, kad „Draugui" 
pasisektų ir jis išliktų. Reikalingas jis 
mums taip, kaip reikalingas jau oku
pacijos metais gimusiam ir laisvos 
prieškarinės Lietuvos nemačiusiam, 
rašytojos a.a. Peronėlės Janutienės-
Orintaitaitės sūnui dr. Donatui Ja
nutai , t rumpai Amerikoje karves 
melžusiam lituanisto a.a. Stasio 
Barzduko sūnui architektui Arvydui 
Barzdukui ir senelių slaugos na
muose, Parkinsono ligos paliestam, 
virpančiais pirštais „Draugo" pus
lapius besklaidančiam, buvusiam Lie
tuvos mokytojui ir liaudies meistrui 
Vytautui Vaškiui. 
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Lydi Geroji Naujiena ir Ganytojo žodis 
NERIIUS ŠMERAUSKAS 

Visuot inės Bažnyčios 
laivas 

Bendrųjų audiencijų salė - tai 
šiuolaikinis originalios konstrukcijos 
statinys Popiežiaus Pauliaus VI inici
atyva pas ta ty tas netoli šv. Petro 
Bazilikos. Jo autorius - pasaulinio 
garso italų inžinierius architektas 
Pier Luigi Nervi, gimęs 1891 m. Lom
bardijoje ir mokęsis Bolonijoje. Tai 
kūrybingas ir nepaprastai darbštus 
architektas bei statytojas, savo krašte 
ir Europoje bei visame pasaulyje 
išgarsėjęs naujosios architektūros 
statiniais. 

Popiežiaus priėmimų salė - vie
nas iš vėlyvųjų architekto Nervi dar
bų, - kaip savaitraštyje „Inžinerija" 
(2003 m. Nr. 33, Vilnius) rašo Julius 
Norkevičius. Šį pastatą architektas 
baigė s ta tyt i būdamas aštuonias
dešimties metų. Statinys gana kuk
lus, iš didžiosios šv. Petro aikštės net 
nepastebimas, nors yra visai greta. 
Pati susitikimų salė - trapecijos for
mos, mažasis pagrindas yra priešaky
je prie pakylos, ant kurios stovi jam 
skirta kėdė ir Kristaus vietininkas 
žemėje - popiežius bendrauja su mal
dininkais. Gilumoje matomas įspū
dingas platus ir aukštas bronzinis 
reljefas „Prisikėlimas". Specialiai šiai 
salei 1977 metais baigtas kurti italų 
skulptoriaus Pericle Fazzini relje
fas vaizduoja Getsemanės sode tarp 
linkstančių alyvų šakų ir nuogų 
augalų šaknų išganymo judesyje išky
lantį Kristų. Tai biblinė scena, kai 
Jėzus sielvartavo ir meldėsi Getse
manės vynuogių spaudyklos ūkyje 
prašydamas Tėvą atitolinti kančios 
taurę, tačiau iki galo atsidavė ir liko 

ištikimas Dievo valiai. 
{ audiencijų salės sijas atsiremia 

keturiasdešimt viena arka. Tai su
daro bangavimo įspūdį, primenantį 
kai pats Kristus mokė netoli vandens 
ar net iš valties. Primena jo mokinių 
žvejonę bei nutikimus ežero bangose, 
vėliau Bažnyčios pasiuntinybe tapu
sią ir šiandien vykstančią žmonių šir
džių žvejybą paties Kristaus žodžiu. Į 
salę įeinama iš visų pusių vienu 
metu, todėl ji greit prisipildo ir greit 
ištuštėja, nors čia yra 7 tūkstančiai 
sėdimų vietų. Nemažai žmonių telpa 
ir vestibiulyje, iš kurio atsiveria 
tiesioginis vaizdas į pagrindinę erdvę. 

Kėdės salėje paprastos medinės, 
kietos ir tvirtos, praėjimo takai pla
tūs . Lankytojų dėmesį patraukia 
originalios gelžbetoninės atramos. 
Popiežiaus audiencijų salė stebina 
kukliu paprastumu. 

Piligrimų gausa 

Žiemos metu į audiencijas kiek
vieną trečiadienį susirenka nuo 5 iki 
10 tūkstančių žmonių, su jais po
piežius taip pat susitinka šv. Petro 
Bazilikoje. Nuo pavasario iki rudens 
bendrosios audiencijos vyksta atviro
je šv. Petro aikštėje, kur atvyksta de

šimtys tūkstančių maldininkų. Kaip 
teigia statistika, per 27-erius Jono 
Pauliaus II pontifikato metus buvo 
surengta iš viso 1160 bendrųjų audi
encijų, kuriose dalyvavo 17 mln. 642 
tūkst. 800 žmonių. Nuo Benedikto 
XVI pontifikato pradžios bendrųjų 
audiencijų dalyvių skaičius per dvejus 
metus jau viršijo milijoną. Šių metų 
balandžio 18-osios bendrojoje audien
cijoje, Popiežiaus Benedikto 80-mečio 
jubiliejinės savaitės trečiadienį, susi
tikime dalyvavo per 50 tūkstančių 
žmonių, atvykusių pasveikinti Šven
tąjį Tėvą. 

Lietuviu ,e; ia,d Benarojoje audiencijų salėje. 

Taip iš senovės prosenių pasakojimų pamal
džiai yra užrašę katalikų bažnyčios daktarai, ir tas 
atrodo visai tikra; kaipgi galėjo atlaikyti ta švelni 
Mergelės Motinos širdis, pamačius tokias baisias 
jos mielojo sūnaus kančias, tokį žiaurų, niekada lig 
tol nematytą reginį. Tą vietą ligi šios dienos krikš
čionys tebevadina šv. Mergelės Alpimu. 

Nuo ten paėję apie penkiasdešimt žingsnių, 
išėjome į ilgą gatvę, vedančią į Damasko var

tus. Ten, sukant į kairę, kelias uola eina stačiai že
myn. Mat Jeruzalės miestas visas pastatytas uo
lose. Be tų keturių ir dabar tarp miesto sienų tebe
sančių kalnų, yra daug nemažų kalvų. Prieš iš
griaunant, pačiu miesto žydėjimo metu, čia buvo 
trys žymūs kalnai. Daugiau apie juos bus parašyta 
vėliau, kai bus kalbama apie Erodo rūmus ir apie 
gerą, puikų miesto gatvių planą. 

Minėtame kelio posūkyje Viešpats Kristus, 
sunkaus kryžiaus slegiamas, parpuolė nuslydęs ir 
atsitrenkė į akmenį. Matydami jį nusilpusį, su sun
kenybe nebegalintį toliau paeiti, žydai Simoną Ki-
renietį privertė nešti Jėzaus Kryžių. Šioje vietoje 
piligrimai įgyja septynerius metus ir tiek pat 
keturiasdešimtinių atlaidų. 

Toje pat miesto gatvėje, kairėje pusėje, yra di
delis erdvus namas ano puotautojo, nepagailėjusio 
vargšo Lozoriaus. Įeiti tenai negalėjome, nes ten 
gyvena labai nepakenčiąs krikščionių turkas. Bet 
vartai buvo atviri, tai iš kiemo didumo matėme, 
kad tas namas buvęs puikus. 

Toliau, apie trisdešimt žingsnių paėjus į deši
nę, išeinama į kitą ilgą gatvę, vedančią tiesiai į 
Kalvarijos kalną. Beveik priėjus tos gatvės vidurį, 
reikia lipti aukštyn, nes ta gatvė visą laiką kyla į 
kalną. Kairėje yra šv. Veronikos namas. Iš jo išėjusi, 
šv. Veronika drobule nušluostė baisiai sukruvintą 
garbingąjį Kristaus veidą. Netoliese yra maža kal
vutė. Joje stovėdamos, moterys verkusios. Kristus 
jas prakalbinęs sakydamas: „Jeruzalės dukterys, 
neverkite manęs". Nuo ten pusantro strėlės lėkimo 
atstumu yra du aukšti, stori akmeniniai stulpai. 
Tarp jų buvo Teismo vartai. Pro juos pasmerktieji 

KELIONE! JERUZALĘ 
M I C RADVILA NAŠLAITĖLIS 

Nr.23 

nusikaltėliai būdavo išvedami į bausmės vietą, į 
Golgotos kalną. Tuose vartuose, kaip katalikai pa
maldžiai tiki, Kristus vėl parpuolė po kryžiumi. 
Tam įvykiui atminti daugelis, kur eidami pro mies
to vartus, žegnojasi. Ir čia teikiami septyneri metai 
ir septynios keturiasdešimtinės atlaidų. 

Išėjus pro tuos Teismo vartus, truputį toliau 
kaip per akmens metimą, stovi Viešpaties 

Karsto bazilika. Ji apima visą Kalvarijos kalną. 
Netoli nuo didžiųjų, į bažnyčią vedančių, durų, 
šventoriuje (kapinėse), guli labai didelis akmuo. 
Šioje vietoje, pačioje kalno papėdėje, mūsų Išga
nytojas trečią kartą parklupęs po kryžiumi. Ir čia 
septyneri metai ir septynios keturiasdešimtinės 
atlaidų. Iš čia jau užlipo į kalną numirti už mus. 

Praeidami pro bažnyčią, sukalbėjome „Vieš
paties maldą", „Angelo pasveikinimą" ir nuėjome į 
vienuolyną. Po pietų pasisamdėme vežimus vykti į 
Betliejų. Norėdami saugiau nukeliauti, pasiėmėme 
du raitus ir du pėsčius sargybinius. 

LIEPOS MĖNUO 

Liepos pirmosios rytą, išėję iš brolių vienuoly
no, iš miesto išvykome pro Žuvų vartus. Kairėje 
liko pilis, ir dabar tebevadinama Pizanumu (Pi-
sanum). Apie ją čia bus dažniau užsimenama, tai 
verta įsidėmėti įvairių žmonių įvairias nuomones: 
vieni tvirtina, kad tai buvusi Dovydo pilis, kur jis 
pats gyvenęs. Kiti sako Dovydo pilį buvus Siono 
viršukalnėje; ten matyti didžiuliai senovinių rūmų 
griuvėsiai. Kad ši nuomonė teisingesnė, įrodo Ber-

sabėjos (Betsabėjos?) tvenkinys. Jis taip prigludęs 
prie Siono kalno, kad iš tų karaliaus rūmų balkono 
priešais visai gerai galėjo būti matoma tvenkiny 
besiprausianti moteris (Karalių kn., 2.11). Nors 
nuo Pizanumo pilies tas tvenkinys visai netoli, 
tačiau per tokį atstumą iš to pastato žiūrint nega
lima moters pažinti. Todėl teisingiau sprendžia ir 
aiškiais argumentais įrodo tie, kurie tvirtina, kad 
vadinamoji Pizanumo pilis buvusi labai seniai Ma
kabėjų statyta. Apie ją rašo Makabėjų knygose ir 
Juozapas Flavijus. Pagaliau, kad ir kieno ji būtų 
buvusi, pirmiausiai aišku, kad ji, nors ir senovinės 
statybos, buvusi labai gerai sutvirtinta: keturkam
pė, bokštai iš kvadratinių akmenų, aukšti ir tvirti. 
Griovys labai gilus, iš abiejų pusių išklotas skaldy
tais akmenimis. 

Krikščionių į tą pilį neįleidžia. Einant iš vie
nuolyno į Siono vartus, ji buvo dešinėje pusėje. 
Tada jos vartai buvo atviri, tai mes žvairakiuoda
mi, — nes tiesiai žiūrėti būtų buvę pavojinga, — 
pastebėjome, kad kiemas nelabai didelis, kaip ir 
pati pilis. Žemėje padrikai mėtėsi keletas vidutinių 
patrankų, neįstatytų į jų pastolius. Prie vartų sė
dėjo keletas sargybinių. 

Išėję už miesto, užsėdę ant asilų, leisdamiesi 
nuo kalno žemyn, kairėje pusėje matėme ką tik 

minėtus Dovydo rūmų griuvėsius, dešinėje — Ber-
sabėjos tvenkinį. Pro ten eina kelias į Betliejų. Tven
kinys apie šimto uolekčių ilgio, kiek siauresnis, ap
linkui išklotas keturkampiais akmenimis, iš visų pu
sių laiptai. Jais tiek nulipdavo prie vandens, kiek jo 
kada buvo. Pilnas vandens galėjo būti apie aštuo
nių uolekčių gylio. Virš to tvenkinio, netoli vartų, te
ka nemažas upelis, iš kurio miestiečiai semia van
denį. Pats tvenkinys be vandens. Pajojus toliau, už
lipus ant nedidelės kalvos, dešinėje pusėje, strėlės 
lėkimo atstumu, yra apgriuvę rūmai. Juose vyriau
sieji kunigai ir tautos vyresnieji tarėsi suimti ir nu
žudyti Kristų. Pastatas vadinosi Nedoro nuospren
džio namu (Domus mali consilii). Už jo, kiek toliau 
į dešinę, yra kitas apleistas namas. 

Bus daugiau. 
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I T I J\ P I E M U S 
Ar reikės į lietuvio budo savybių sąrašą įtraukti agresyvumą? 

„Angry Man". 

Vladas Krivickas 

Per kelias pastarąsias savaites 
Klaipėdoje užpulti ir sumušti keli 
tarptaut inės aukštosios mokyklos 
studentai užsieniečiai. Mokyklos va
dovai studentams saugoti pasamdė 
saugos tarnybą, nes teigia manantys, 
kad išpuoliai yra rasistiniai. Policijos 
atstovai sako, kad tai eilinių chuliga
nų darbas ir kad tai esą tik izoliuoti 
išpuoliai, nors ir pažadėjo atkreipti 
dėmesį r tai, kas dedasi mokyklos 
apylinkėse. 

Uostamiestyje Įsikūrusioje Lietu
vos krikščioniškojo fondo aukštojoje 
mokykloje mokosi apie 600 studentų. 
Trečdalis iš jų - užsieniečiai, i Klai
pėdą atvykę iš pačių Įvairiausių pa
saulio šalių: Kirgizijos, Tailando, Ni
gerijos, Egipto, Jungtinių Valstijų. 

Pasak mokyklos vadovo Jameso 
Miningerio, nuo 2001-ųjų, kai čia 
pradėjo mokytis kitų rasių studentų, 
pasitaikydavo pavienių jų Įžeidinė
jimų ar išpuolių prieš juos. Kovo pa-
baigoje-balandžio pradžioje prie mo
kyklos ir bendrabučio apiplėšti net 4 
studentai, du iš jų - juodaodžiai. 

„Būtų sunku šiuos išpuolius pa
vadinti ne rasistiniais, nes užpulti 
studentai yra kitataučiai, afrikiečiai. 
Nė vienas lietuvis užpultas nebuvo, 
todėl sunku patikėti, kad tai papras
tas chuliganizmas", - naujienų agen-

Laurenein Lucindos van der Molen nuotr. 

turai BNS pasakojo mokyklos vado
vas. 

Jis kreipėsi Į miesto ir policijos 
vadovus, prašydamas padėti užtik
rinti studentų saugumą. Tačiau poli
cija, jau sulaikiusi Įtariamuosius dėl 
dviejų užpuolimų, tikina, kad pani
kuoti kol kas nėra dėl ko - tai esą ne 
rasistų darbas. 

Tačiau, anot policijos atstovo, po 
incidentų prie mokyklos ir bendra
bučio dažniau patruliuojama. Aky
liau stebimos netoli esančios jaunimo 
susibūrimo vietos. 

Mokyklos vadovybė po išpuolių 
pasamdė saugos tarnybą, kurios ap
saugininkai studentų bendrabutyje 
budės visą parą. 

Rektoriaus prašymu, bendra
mokslius, kurie dėl odos spalvos ar 
užsienio kalbos gali tapti užpuolikų 
aukomis, i mokyklą ar bendrabuti 
pavežėjami kitų automobilius vairuo
jančių studentų. Prie bendrabučio 
planuojama Įrengti vaizdo kameras. 

Žinios apie izoliuotus, kaip kad 
juos Įvardijo policijos vadovai, Įvykius 
Klaipėdoje jau spėjo išeiti ne tik už 
uostamiesčio, bet ir Lietuvos ribų. Iš
puoliai prieš užsieniečius mūsų šalyje 
jau aptarinėjami interneto dieno
raščiuose (bloguose), neseniai apie 
juos informavo žydams iš buvusių so
vietinių respublikų skirtas interneti-
nis portalas UCSJ („Union of Coun-

cils for Jews in the Former Soviet 
Union"). 

Šie Įvykiai skat ina dar kartą sug
rįžti prie lietuviškojo agresyvumo te
mos. Būtų galima parinkti ir kitus 
žodžius, tokius kaip nepakantumas 
ar netolerancija, tačiau pastaruosius 
jausmus galima laikyti užgniaužus 
savyje, tuo tarpu agresija anksčiau ar 
vėliau virsta veiksmu. 

Kol gyvename Lietuvoje, dažnai 
nė nelaikome savęs agresyvia tauta . 
Didelio čia daikto — kokia nors gru
puotė koncerte susimušė, paaugliai 
mokykloje vieni kitiems dantis iš
mušė ar „smulkūs" nusikaltėliai se
nutę vienkiemyje dėl 10 litų kirviu 
sukapojo. Tačiau kad ir t rumpai pa
gyvenęs Vakaruose, bet kuris mąs
tantis žmogus suvokia, jog Lietuvos 
gyvenojai iš tiesų sunkiai tvarkosi su 
agresija. Tą pačią autobuse neman
dagiai visus plūstančią moteriškę ar 
vidury Gedimino prospekto Vilniuje 
duoti „Į snukĮ" grasinantį vaikėzą 
noromis nenoromis imi suvokti kaip 

Neseniai skaityti komenta
rai viename Lietuvos inter-
netiniame leidinyje tiesiog 
sukrėtė. Vienas po kito ko-
mentuotojai siūlo prievar
tauti moteris, spardyti 
joms į kepenis ir plūstasi 
visais įmanomais necen
zūriniais žodžiais. 

bendros visuomenės negalios at
spindį. 

Ir nežinia, a r tai sovietmečio pa
likimas, o gal dar iš Viduramžių 
atėjęs nedraugingų kaimynų užgrū
dintos tautos genuose Įspausta ag
resyvumo žymė. (Vienoje senoje vi
kingų kronikoje Įrašyta malda, ku
rioje prašoma Dievo apsaugoti nuo 
karo, maro, bado ir ... lietuvių.) Ta
čiau viena, kai agresyvieji pliekiasi 
tarpusavyje, an t r a — kai užkabinėja 
niekuo dėtus asmenis, šiuo atveju — 
Į Lietuvą studijuoti atvykusius užsie
niečius. Pastariej i nėra Lietuvos 
Respublikos išlaikytiniai —jie studi
juoja privačioje mokykloje ir susimo
ka už mokslą. (Žinoma, net jei būtų 

priešingai, tai nenupirktų lietuviams 
teisės juos prilupti, kada panorėjus.) 

Lietuviškojo rasizmo ir ksenofo
bijos ištakų galima ieškoti daug kur. 
Svetimšalių priespaudą nuo seno 
kentėjusi ir ant išnykimo ribos ne 
kartą atsidūrusi tauta, be abejo, turi 
savų nuoskaudų. Tačiau ir vėlgi — 
kuo čia dėti iš Įvairių, niekuomet Lie
tuvai niekuo negrasinusių pasaulio 
šalių atvykę užsieniečiai? 

Chuliganiškų išpuolių Klaipė
doje priežasčių reikėtų ieškoti dabar
tinės visuomenės nuotaikose. Jas, 
pavyzdžiui, neblogai atspindi prie in-
ternetinėje žiniasklaidoje dirbančių 
žurnalistų straipsnių paliekami 
anoniminiai komentarai. 

Dalis jų iš tiesų leidžiasi i šiokią 
tokią diskusiją ar bent jau rašo ,,į 
temą". Tačiau dauguma* rašinėtojų 
mėgaujasi anonimiškumu ir užsiimi
nėja tuo, už ką kitose šalyse labai 
rimtai baudžiama: tai ir šmeižtas, ir 
rasinė bei tautinė neapykanta, ir 
diskriminacija dėl lyties ar seksuali
nės orientacijos. 

Neseniai skaityti komentarai 
viename Lietuvos internetiniame lei
dinyje tiesiog sukrėtė. Tiesiai šviesiai 
vienas po kito komentuotojai siūlo 
prievartauti moteris, spardyti joms i 
kepenis ir plūstasi visais Įmanomais 
necenzūriniais žodžiais. Deja, tai ne
rūpi nei leidinio redaktoriams, nei 
teisėsaugos institucijoms. Bet bai
siausia tai, jog tai nerūpi ar net atro
do normalu Lietuvos gyventojams. 

Šiuo metu Lietuvoje vyksta net 
kelios akcijos, kuriomis garsūs vi
suomenės žmonės ragina vaikus ir 
jaunimą liautis tyčiotis bei žeminti 
vieniems kitus. Ne paslaptis, kad ša
lies mokyklose situacija — viena 
prasčiausių Europoje. Didžioji dalis 
vaikų mokyklose patiria smurtą arba 
patys smurtauja. Tai rodo. kad agre
sija ir tolerancijos stoka yra palietusi 
net jauniausiąją lietuvių kartą. 

Atsakyti Į klausimą, iš ko kyla 
agresyvumas kaip tautos savybė, nė
ra paprasta. Tačiau jo pasekmės, ku
riančios nepakantumo atmosferą ir 
eskaluojančios ją sniego gniūžtės 
principu, priartina Lietuvą prie Ru
sijos, kurios mentaliteto ir bendravi
mo su kaimynėmis būdų daugelis 
kratomės. 

Talino ir Maskvos konfliktas ardo ES santykius su Rusija 
psl. Atkelta iš 1 psl. 
organizaciją ir nukelti aukščiausio ly
gio susitikimą, praneša penktadienį 
Europos laikraščiai. 

„Slaptas ES dokumentas konsta
tuoja, kad Europos sostinėse senka 
kantrybė dėl Rusijos, aštrėjant preky
bos ginčams ir šią savaitę vykstant 
išpuoliams prieš Estijos diplomatus 
Maskvoje", — rašo Londono „The 
Daily Telegraph". 

Jos duomenimis, Europos atsto
vai ketina pareikšti nepasitenkinimą 
numatytame gegužės 18 dieną Sa
maroje ES ir Rusijos aukščiausio ly
gio susitikime. 

„Šie ginčai susiję su naftos tieki
mo į Lietuvą sustabdymu, krovinių 
gabenimo geležinkeliu vidaus ir tarp
tautinių kainų skirtumais, medienos 
eksporto muitais, draudimu impor

tuoti mėsos produktus iš Lenkijos", 
— rašoma straipsnyje. 

Laikraštyje pateikiama ištraukų 
iš minėto slapto dokumento, kuris 
rengiamas ES delegacijos, vyksian
čios į Samarą, nariams: „Paaiškinti, 
kad ES pasirengusi remti Rusijos sie
kį kuo greičiau įstoti į PPO, bet ne 
bet kuria kaina". 

„Dvišalės problemos ir esamų įsi
pareigojimų nesilaikymas bus pagrin
dinės kliūtys. Priminti, kad įstojimas 
i PPO yra išankstinė sąlyga toles
nėms dvišalėms deryboms su ES pre
kybos klausimais", — sakoma doku
mente. 

„Susitikimas turi įvykti, jis leis 
iškelti memorialo kariams problemą, 
elgesį su diplomatais ir daug kitų te
mų", — cituoja straipsnio autorius 
laikraštyje „The International He

rald Tribūne" diplomato, pageidavu
sio neskelbti savo pavardės, žodžius. 

„Le Monde" praneša, kad pra
ėjusį trečiadienį Briuselyje Europos 
Komisija apsvars tė santykius su 
Maskva. 

Pasak laikraščio, EK siekia kon
struktyvaus dialogo su Rusija, bet 
„be Kosovo statuso ir žmogaus teisių 
klausimo, taip pat naftos ir dujų tie
kimo, pastaraisiais mėnesiais atsira
do dar daugiau priežasčių trinčiai di
dėti". 

„Europiečiai nesivilia, kad ne
trukus prasidės derybos dėl naujos 
partnerystės su Maskva sutart ies su
darymo", — pažymi straipsnio auto
riai. 

„Komisijai jau aišku, kad politi
niais motyvais Rusija paskelbė drau
dimą importuoti lenkišką mėsą ir 

daržoves, dėl kurio, savo ruožtu, Var
šuva vetavo derybas su Maskva", — 
pažymi jie. 

Estijos užsienio reikalų ministras 
Urmas Paetas pareiškė, kad Rusija el
giasi taip, tarsi vis dar gyvuotų Sovie
tų Sąjunga. Jis pabrėžė, kad ne
paisant audringo ginčo dėl paminklo 
sovietų kariams perkėlimo Talinas 
pasirengęs toliau bendradarbiauti su 
Maskva. 

„Rusija, ne kartą patvirtinusi no
rą palaikyti partnerystės ir bendra
darbiavimo santykius, dabar vėl el
giasi taip, tarsi neseniai miręs Bo
risas Jelcinas 1991-aisiais nebūtų su
griovęs Sovietų Sąjungos", — švedų 
dienraštyje „Svenska Dagbladet" ra
šo Estijos užsienio reikalų ministras 
U. Paetas. 
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Anna Politkovskaja. „Rusiškas dienoraštis n 

Nuolatinis A. Politkovskajos kritikos taikinys — prezidentas Vladimiras Putinas. 

(Tęsinys iš balandžio 28 d.) 

Praėjusių metų spalio mėnesį 
nužudyta Rusijos žurnalistė Anna 
Politkovskaja nespėjo išleisti rengtos 
spaudai knygos „Rusiškas dienoraš
tis". Atrodo, kad šios knygos Rusijoje 
nesirengiama išleisti ir artimiausiu 
metu. Tačiau kovo 20 dieną išėjo 
„Rusiško dienoraščio" vertimas ang
lų kalba. Jūsų dėmesiui pateikiame 
ištrauką, kurioje A. Politkovskaja ap
rašo Rusijos demokratijos mirtį. 

2003, gruodžio 7 d. 

Rinkimų į Dūmą diena. Taip pat 
diena, kai V Putinas pradėjo savo an
tros kadencijos prezidento rinkimų 
kampaniją. Iš ryto jis pasirodė rinki
mų apylinkėje. Buvo linksmas, netgi 
pakilios nuotaikos ir šiek tiek jaudi
nosi. Tai neįprasta — paprastai jis at
rodo bejausmis. Plačiai šypsodamasis 
Putinas pranešė susirinkusiesiems, 
kad jo numylėtoji labradore Koni 
naktį atsivedė šuniukų. „Vladimiras 
Vladimirovičius labai jaudinosi, — 
stovėdama už savo vyro pritarė ponia 
Putina. — Mes labai skubame na
mo", — pridūrė ji, nekantraudama 
grįžti pas kalę, kurios nepriekaištin
gas gimdymo laiko pasirinkimas at
nešė dovaną „Vieningosios Rusijos" 
partijai. 

Tą rytą nedideliame šiaurės Kau
kazo kurorte, Jesentukuose, buvo lai
dojamos pirmosios 13 aukų, žuvusių 
per teroristinį traukinio užpuolimą. 
Tai buvo rytinis traukinys, dar vadi
namas studentų traukiniu, ir jauni
mas juo važiavo į paskaitas. Kai po 
balsavimo Putinas priėjo prie žurna
listų, atrodė, kad jis turėtų pareikšti 
užuojautą. Galbūt net atsiprašyti už 
tai, kad valdžia ir vėl nesugebėjo ap
ginti savo piliečių. Tačiau vietoj to jis 
pasakė, kaip džiaugiasi labradorės 
šuniukais. 

Man skambino draugai. „Šįkart 
jis pasielgė labai netaktiškai. Rusijos 
žmonės tikrai daugiau nebalsuos už 
„Vieningąją Rusiją". Apie vidurnaktį 
pradėjo pasirodyti pirmieji rinkimų 
rezultatai. Daugelis žmonių buvo pri
blokšti. Rusija nebyliai pasidavė Pu
tinui. 

Pranešimai iš regionų rodo, kaip 
tai buvo padaryta. Prie vienos iš rin
kimų apylinkių stovėjo moteriškė ir 
nemokamai dalijo degtinę su šūkiu: 
„Balsuokite už Tretjaką" („Vieningos 
Rusijos" kandidatą). Tretjakas lai
mėjo. Vienam iš opozicijos kandidatų 
pro namų langą du kartus buvo įmes

ti plastikiniai maišai su žmogaus or
ganais: kažkieno ausimis ir širdimi. 

Gruodžio 8 d. 

Ar Putino eroje mes regėjome 
Rusijos parlamentinės demokratijos 
krizę? Ne, mes regėjome jos mirtį. 
Pirma, tarpusavyje susiliejo įstatymų 
leidžiamoji ir vykdomoji valdžios, o 
tai reiškia, kad atgimė sovietinė sis
tema. Dūma yra grynai simbolinė, — 
tai forumas, mechaniškai pritariantis 
Putino sprendimams. 

Antra, Rusijos žmonės davė suti
kimą. Nebuvo jokių demonstracijų. 
Rinkėjai sutiko, kad su jais elgtųsi 
kaip su idiotais. Jie pasakė: grįžkime 
į SSRS — šiek tiek retušuotą, pert
varkytą ir modernizuotą, tačiau seną 
gerą Sovietų Sąjungą, kurioje viešpa
tauja biurokratinis kapitalizmas, o 
valstybės vadovas yra pagrindinis oli
garchas, daug turtingesnis už kurį 
nors kapitalistą. O jei mes grįžtame 
atgal į SSRS, vadinasi, 2004-ųjų ko
vo rinkimuose laimės Putinas. Tai 
aišku iš anksto. 

Gruodžio 23 d. 

Maskvoje vyksta ritualinės 
žmogžudystės. Per pastarąją parą at
rasta jau antra nupjauta galva — šį
kart rytiniame Golianovo rajone. J i 
buvo rasta šiukšlių konteineryje. Va
kar vakare Krasnojarskajos gatvės 
kieme ant stalo plastikiniame maiše
lyje buvo rasta dar viena galva. 

Abi aukos buvo nužudytos dau
giau nei prieš parą. Aplinkybės be
veik identiškos: nužudytieji yra kau-
kazietiškos kilmės tamsiaplaukiai 30-
40 metų vyrai. Jų tapatybės nenusta
tytos. Tokie yra rinkiminių kampani
jų rasistinės propagandos rezultatai. 
Mūsų žmonės lengvai pasiduoda pro
pagandai ir linkę greitai reaguoti. 

Gruodžio 26 d. 

Putinas ne šiaip stokoja varžovų. 
Visa mūsų politinė aplinka yra inte
lektualinė dykynė. Siame procese nė
ra nei logikos, nei sveiko proto, nei 
menkiausios nuoširdaus rimto mąs
tymo kibirkštėlės. Kandidatas Nr. 1 
žino geriausiai ir jam nereikia patari
mų. Niekas negali sutramdyti jo aro
gancijos. Rusija yra pažeminta. 

Gruodžio 28 d. 

Ivanas Rybkinas pranešė, kad jis 
stos prieš Putiną. Rybkinas yra Pu

tino pagrindinio priešininko Boriso 
Berezovskio, gyvenančio tremtyje — 
užsienyje, statytinis. Anksčiau Ryb
kinas buvo Dūmos ir Saugumo tary
bos pirmininkas. Kas jis šiandien? 
Laikas parodys. 

2004, s aus io 6 d. 

Mūsų visuomenės viršūnės ir 
apačios gyvena tarsi skirtingose pla
netose. Nuvažiuoju aplankyti labiau
siai nuskriaustųjų — į psichoneuro
loginę vaikų prieglaudą Nr. 25, 
Maskvos pakraštyje. Patalpos čia šil
tos ir švarios. Vaikų prižiūrėtojos ma
lonios, labai pavargusios, persidirbu
sios moterys. Viskas čia gerai, iš
skyrus tai, kad vaikai neverkia. J ie 
arba tyli, arba staugia. Ir čia nesigir
di juoko. 

Kai negriežia dant imis , 15-os 
mėnesių Danila tyli ir atidžiai stebi 
nepažįstamus žmones. Jo žvilgsnis 
ne toks, kokio galėtum tikėtis iš jo 
amžiaus vaiko; jis žiūri tiesiai į akis 
kaip FSB tardytojas. Danila patyręs 
katastrofiškai mažai žmogiško švel
numo. 

garchų, kurie aprūpina šias didžiules 
įplaukas dviem tūkstančiams išrink
tųjų favoritų. Kalbos sukasi apie sėk
mę, apie pagautą už uodegos laimės 
paukštę, apie pasitikėjimą, sklindan
tį iš valdžios pareigūnų. 

„Labdara" valdininkijai, dar ži
noma kaip korupcija, yra greičiausias 
kelias į Kurševelį. -

Saus io 16 d. 

Rastas sausio 10 dieną iš namų 
pagrobto Aslano Davletukajevo kū
nas su kankinimo žymėmis. Jis nu
šautas į pakaušį. Aslanas buvo gerai 
žinomas Čečėnijos žmogaus teisių 
aktyvistas. 

Mūsų demokratija toliau ritasi 
žemyn. Rusijoje niekas nebepriklau
so nuo žmonių. Putinas atgaivina 
senąjį mūsų stereotipą: „Palaukime, 
kol sugrįš mūsų feodalas. Jis mums 
pasakys, kaip viskas turi būti". 

Reikia pripažinti, kad Rusijos 
žmonėms patinka būtent tokia val
džia, vadinasi, netrukus Putinas ga
lės nusimesti žmogaus teisių gynėjo 
kaukę. J i jam bus nebereikalinga. 

Ar Putino eroje mes regėjome Rusijos parlamentinės 
demokratijos krizę? Ne, mes regėjome jos mirtį. <...> 
Tarpusavyje susiliejo įstatymų leidžiamoji ir vykdomoji 
valdžios, o tai reiškia, kad atgimė sovietinė sistema. 

Labdaros dovanų banga Rusijoje 
nutrūko 2002 metais, kai Put ino 
administracija atšaukė labdaringoms 
akcijoms mokesčių lengvatas . Iki 
2002 metų vaikų namų globotiniai 
buvo apipilami labdara ir nauja
metėmis dovanomis. O dabar turt in
gieji daugiau nebeduoda jiems dova
nų. Pensininkai atneša jiems savo se
nų sudriskusių skarmalų. 

Tuo tarpu mūsų nouveau riche 
(naujieji turčiai) per Kalėdas slidinė
ja Kurševelyje. Per 2000 rusų, kurių 
kiekvienas uždirba daugiau nei pusę 
milijono rublių (~ 50 000 Lt) per mė
nesį, susirenka į „Saison russe". 
Viešbučių meniu siūlo aštuonių rū
šių austres, o vyno skiltyje galima 
rasti butelių už 5,000 Lt. 

Gali būti tikras, kad tokių nou
veau riche palydoje visada aptiksi ir 
valdžios atstovų, mūsų tikrųjų oli-

Vasario 6 d. 

08:32. Maskvos metro įvyko 
sprogimas. Traukinys piko metu va
žiavo į miesto centrą, kai prie pirmų
jų antrojo vagono durų sprogo bom
ba. Trisdešimt žmonių žuvo vietoje, 
dar devyni vėliau mirė nuo nude
gimų. 140 sužeista. Aplink guli dau
gybė mažyčių, neatpažįstamų žmo
gaus kūno dalelių. Iš tunelio pabėgo 
daugiau kaip 700 žmonių — jie eva-
kuavosi patys, be niekieno pagalbos. 

Praėjus daugiau nei dviem va
landom po sprogimo, buvo pradėtas 
vykdyti nenumatytos padėties pla
nas „Vulkanas-5". 

Kažin ką jie tikisi pagauti? Jei šį 
sprogdinimą surengė nusikaltėliai, 
jie jau seniausiai pabėgo. 

B u s daugiau. 

8801 78t"h Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599 9682 Tel. 1 800-775-7363 
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Chirurgai 
MARIUS KATILIUS, M . D . 

CHIRURGAS 
Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 

žarnyno, endokrinologinė ir 
laparoskopinė chirurgija. 

500 Barney Dr., Sulte A 
joliet, IL 60435 

Tel. 815-744-0330; 
lietuviškai 815-744-8230 

wv«vv.cEnterforsurgeryandbreastheaith.ca 

GEDAS M. GRINIS, MD 
lnkstų,puslės ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

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

Chiropraktika ir 
manualinė terapija 

Amber 
Health 
Center 

Telefonas ( 7 0 8 ) 2 3 9 - 0 9 0 9 
Manualinė terapija 

• Chiropraktika 
• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 
Dr. Vilija R. Kerely tė 
Chiropraktikos gydytoja 

Į 6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463 

S 

L 

Dr. Vida I.Puodžiūnienė 
Healthy Connection 

CHropractic & Rehab Clnfc 

Manualinė ir f izinė terapija, sporto 
t raumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vi taminų 

patarimai. 

16547 W. 159 Street 
Lockport, IL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame 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, Suite 208 

W Palos Heights, IL 60463 
l Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
4901 W. 79th St. 

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

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. te l . 773-471-3300 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, M D SC 
Obstetrics & Gynecology 

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

630-852-9400 
Va landos p a g a l sus i ta r imą 

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

Šeimos d a k t a r a i ir c h i r u r g a i 
10811 W. 143 r d S t Ortand PanV, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Šilver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

Sandra Rasa Valaitis, M D 
Šlapimo pūslės inkontinencija, 

gimdos, makšt ies ir pūslės i š t rūk imas , 
gydymas bei chirurgija 

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

Tel. 773-834-8622 
Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERR! DALIAS PRUNSKIS, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

Eik Grove: 847-718-1212 
www.ill inoispain.com 

Akių ligos 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

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

Tel. (773) 884-7960 

Dr. ELIGIJUS 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 

jol iet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road, 

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

išskyrus sekmadienį 

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 Ave. St. 5 I r 6 

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

Va'andtn pagal susitarimą 

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBOS 
PAGUODOS TELEFONAS 1 866 438 7400 

Skamb ink i t e n e m o k a m a i kiekvieną 
ke tv i r t ad ien į , nuo 6 va i . v. iki 9 va i . v. 

JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 

2711 West 71 Street 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-2655; fax. 773^136-6906 

KREDITO KORTELIŲ 
SPINDESYS IR SKURDAS 

Smunkant dolerio kursui tarp
tautinėje rinkoje ir prastėjant JAV 
ekonominiams rodikliams, pastaruo
ju metu didžiulės vartotojų skolos 
kredito kortelėms nieko nebestebina. 

Kredito kortelės savaime nėra 
blogas dalykas - jos neretai gelbsti, 
jei trūksta santaupų įsigyti branges
niam pirkiniui ar staiga iškilus nenu
matytiems piniginiams sunkumams. 
Susirūpinimą kelia tai, kad nemažai 
amerikiečių, tiek jaunų, tiek pagy
venusių, linkę neatsargiai elgtis su 
suteiktu kreditu — švaistydami „sve
timus" (t.y. paskolintus) pinigus į 
kairę ir dešinę, dažnas mūsų net ne
pajunta, kaip prisidaro tiek skolų, 
kad jų iš esmės negalės grąžinti. Va
dinamoji „skola ne pagal išgales" 
(unaffordable dėbt) dažnai baigiasi 
rimtais finansiniais nuostoliais, turto 
praradimu ar net bankrotu. 

Nereikia manyti, kad žmonės 
tokiu būdu sąmoningai neriasi sau 
ant kaklo kilpą — daugelis, skolin
damiesi pinigus, iš tiesų ketina juos 
grąžinti, ir netgi planuoja konkrečias 
išmokas. Tačiau, kaip įprasta, planai 
bei gyvenimo aplinkybės dažnai 
keičiasi, skolos lieka neišmokėtos, o 
kredito kompanijos pradeda grasinti 
vis didesnėmis palūkanomis ir griež
tesnėmis sąlygomis. 

Greta tradicinių priežasčių, le
miančių vartotojų skolų didėjimą 
(mažėjančios pajamos arba perkamo
ji galia, dėl kokių nors priežasčių 
išaugę asmeniniai poreikiai), nema
žai kaltės dėl susidariusios padėties 
tenka ir kredito kompanijoms. Bū
tent jos dažnai sąmoningai siekia ne 
tik prisivilioti kuo daugiau klientų, 
tačiau taip pat ir įklampinti juos į 
kuo gilesnes skolas. Tai gali būti at
liekama keletu būdų: 

• Siekiant įsigyti kuo daugiau 
naujų klientų, sūlomas kreditas re
miasi vien asmens kredito istorija, o 
ne jo pajamomis. Kitais atvejais, jei 
skolinant klausiama apie pajamas, 
dažnai neįvertinami asmens jau turi
mi įsiskolinimai (kurie gali sutruk
dyti išmokėti naujai paimtą skolą, 
nepaisant gaunamų nemenkų paja
mų). Kai kada kreditas teikiamas ir 
jau prieš tai bankrutavusiems as
menims. 

• Liberalizavus JAV vartotojų 
kredito sistemą, kredito kompanijos 
iš esmės turi teisę nustatyti bet 
kokias joms tinkamas skolinimo sąly
gas. Tai neretai reiškia nuolat kin
tančias (t.y. augančias) palūkanas bei 
įvairių papildomų mokesčių (išimant 
pinigus grynais, vėluojant sumokėti 
mėnesinį mokestį ir pan.) buvimą. 
Pažymėtina, kad įvairios „bausmės" 
vartotojams pastaruoju metu dauge
lyje kompanijų taikomos itin greitai 
ir be pasigailėjimo, o kartais net ir 
niekuo nenusikaltus. Kitaip tariant, 
sąlygos, kurių kažkada buvo imtasi, 
siekiant užkirsti kelią vartotojų pikt

naudžiavimui, atvėrė kelią piktnau
džiauti kreditoriams, pavertusiems 
papildomų mokesčių ėmimą atskiru 
pelno šaltiniu. 

• Sunku suskaičiuoti, kiek varto
tojų užkimba ant jauko, žadančio 
ypatingas sąlygas tam tikros kortelės 
turėtojams — nuolaidas kelionėms 
bei nemokamą jų draudimą, tam 
tikrą procentą grynų pinigų nuo iš
leistos kredito sumos, ar „papildomų 
taškų" (bonus points) už pirkinius 
sistemą. Deja, neretai vėliau paaiškė
ja, kad procentas grynais mokamas 
tik pirkus tam tikrų prekių (kurių 
nei jūs, nei daugelis jūsų pažįstamų 
beveik neperkate), o surinktų taškų 
kiekis per metus leidžia įsigyti tik 
niekam nereikalingą pakabuti rak
tams, už kurio atsiuntimą dar turė
tumėte primokėti papildomai. Vilio
jančios sąlygos (pvz., palūkanų nebu
vimas tam tikrą laiką nuo kortelės 
įsigijimo ar metinio mokesčio nebuvi
mas) lieka praeityje, vos gaunate laiš
ką iš kompanijos, kuriame praneša
ma apie „pasikeitusias sutarties sąly
gas" (atidžiau panagrinėjus kredito 
kortelių sutartis, akivaizdžiai matosi, 
kad daugelis kompanijų specialiai 
pasilieka teisę keisti pradines sąlygas 
— vartotojams to anaiptol nepabrėž-
damos). 

• Pagaliau, griebiamasi ir aki
vaizdžių apgavysčių — kreditorių 
veiklą reguliuojančios institucijos 
nuolat gauna pranešimų apie ne
teisingai priskaičiuotus „pavėlavimo 
mokesčius" (late fees) ar kredito pe
reikvojimo nuobaudas (overlimit pe-
nalties), kai kompanija paankstina 
galutinę mokėjimo datą ar staiga su
mažina kredito limitą, apie tai iš 
anksto nepranešusi vartotojams. 
Neretai vartotojams keliamos skolų 
išieškojimo bylos, kurias nagrinėjant 
paaiškėja, kad vartotojai visiškai ne
žinojo apie naujas kredito sąlygas. 
Šiuo atveju, itin didelis pavojus gre
sia nesaugojusiems pradinės sutar
ties su kredito kompanija — netu
rint dokumentų, apibrėžiančių, ko
kiomis būtent sąlygomis kreditas 
buvo paimtas, gali būti visiškai neį
manoma Įrodyti savo teisumą. 

Tad būkime budrūs — atidžiai 
skaitykime visus kredito kompanijų 
siunčiamus dokumentus, o gavę mė
nesinę ataskaitą (statement), at
kreipkime dėmesį ne vien į skolos bei 
reikalaujamo minimalaus mokesčio 
dydį. Pasidomėkime ir palūkanų pro
centais, priskaičiuotomis jų sumomis. 
Jei kuo abejojame, nesidrovėkime 
skambinti kompanijos atstovams ir 
prašyti paaiškinti — patikrinti visas 
sąskaitos operacijas neturėtų būti 
sudėtinga, o sugaištas laikas su 
kaupu atsipirks, išvengus galimų 
nemalonių netikėtumų.' 

Pagal amerikiečių žiniasklaidą 
parengė Vaida Maleckai tė 

Kokiu 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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Kryžiažodžio Draugas Nr. 012 atsakymai 
Ver t ika l i a i : 
2. Rėva. 3. Apelsinas. 5. Gyvatvorė. 6. Nida. 7. Maištas. 8. Stulpai. 10. Me

dus. 12. Plomba. 14. Abitas. 16. Autoritetas. 17. Brazdžionis. 21. Tymai. 
23. Linai. 26. Oblius. 27. Viktorija. 28. Pamušalas. 29. Estija. 31. Transas. 
33. Triumas. 34. Akimi. 38. Ekiu. 40. Akla. 

H o r i z o n t a l i a i : 
1. Presas. 4. Iguana. 9. Galvoje. 11. Vendeta. 13. Liepa. 15. Lašo. 

18. ULEB. 19. Pusiausvyra. 20. Bastionas. 22. Brazilija. 24. Imtis. 25. Ožena. 
30. Botičelis. 32. Favoritas. 35. Raktikaulis. 36. Urna. 37. Tuoj. 39. Rumba. 
41. Jankiai. 42. Liukras. 43. Suecas. 44. Įsakas. 

Kryžiažodžio atsakymas: Žalčio nuotaka . 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBOS 

P R A Š Y M A S 

Dantų gydytojai 

Prašome, visus įsijungti į rengia
mą JAV LB Socialinių reikalų tarybos 
pastato remonto vajų. JAV LB Socia
linių reikalų tarybos pastatas, esantis 
Marąuette Park rajone, nupirktas 
1985 metais, iki šiol nėra kapitaliai 
remontuotas. Dėl natūralaus senėji
mo ir amortizacijos per pastaruosius 
keletą metų ypač pablogėjo pastato 
būklė. Aiškiai pastebimi įtrūkimai ir 
plyšiai lubose, pro kuriuos, esant 
prastam orui, į pastato vidų varva 
vanduo. Plyšių gausu visame pastate, 
todėl norint sutaisyti stogą nuodug
niai ir ilgam laikui, būtinas kapitali
nis remontas. 

Smarkiai pablogėjus stogo būk
lei, lietus veržiasi į pastato vidų bei 
gadina vidaus apdailą. Nuo pastovaus 
vandens lašėjimo genda lubos, sienos 
ir netgi grindys. Remontas yra būti
nas. Nuo pastato įsigijimo (1985 m.) 
praėjo jau daug metų ir nemažai 
liūčių sezonų, kurie sugadino stogo 
bei lubų dangas, lubose net susidarė 
didžiuliai plyšiai, kurie ne tik negra
žiai atrodo, bet ir yra pavojingi. 

Pastato vidus atrodo neestetiš
kai, nemalonu kviestis svečius, kurių 

tikrai atvyksta nemažai, kadangi čia 
veikia nemažai komitetų. Be Vyres
niųjų centro „Seklyčia", lietuviško 
radijo „Margutis II", įsikūrusi ir 
„Marąuette Park specialioji apsau-
ga . 

Dabartinė situacija kenkia pasta
to estetiniam vaizdui, ir, tuo pačiu, 
bendram lietuviškų organizacijų 
įvaizdžiui, mažina rinkos vertę bei 
sukelia daug nepatogumų šioje įstai
goje dirbantiems žmonėms. 

Prašome visų, nebūti abejingais 
lietuviškoms organizacijoms! Mums 
reikia Jūsų paramos! 

Aukas siųskite: Marąuette Bank, 
sąskaitos numeris — 775655. Fed. 
Tax ID 36-3163350 (parašykite — 
pastato remontui). 

Soc. reikalų tarybos adresas: 
2711-15 W. 71st Street, 
Chicago, IL 60629. 
Tel. 773-476-2655; 
Fax 773-436-6909; 
ei. paštas: 
lhservices@sbcglobal .ne t 
tinklalapis: 

www. l i e tuv iu -bendruomene .o rg 

Always with Flowers 
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 i Lietuvą 

1 1 2 0 S t a t e St . , L e m o n t , IL 
T e l . 6 3 0 2 5 7 0 3 3 9 ; 8 8 8 5 9 4 6 6 0 4 
www.alwayswtthflowers.com teleflora 
www.alwayswithflowers.net prj) 

Pristatymas 7 dienas per savaitę 
Čikagoje. JAV, Lietuvoje 

ir visame pasaulyje 

Nuo gegužės 15 d. gėlių parduotuvė „Alvvays with Flovvers Too" iš 
Justice išsikelia į Lemont, adresu 1120 State St. Tel. 708-594-6604 

IEŠKO DARBO 

* Moteris ieško senelių ar vaikų prie
žiūros darbo nuo birželio 10 d. rusų, lie
tuvių ar prancūzų šeimose su gyvenimu. 
Gali išleisti atostogų. Tel. 708-543-
7703. 

* Moteris ieško senelių priežiūros dar
bo su grįžimu namo. Siūlyti ir kitus va
riantus. Tel. 773-799-1148. 

* Moteris ieško darbo su grįžimu na
mo (dokumentai, automobilis, kalba) 
pietiniuose rajonuose. Siūlyti įvairius 
variantus. Gali pakeisti savaitgaliais. 
Tel. 708-692-4422. 

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

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

* Moteris ieško senelių priežiūros dar
bo su grįžimu namo ar 5-6 dienas per sa-
vaię. Siūlyti ir kitus variantus. Vairuoja, 
turi rekomendacijas, buitinė anglų kal
ba. Tel. 708-833-0417. 

Dr . JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 708-598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. L INA POŠKUS 
D a n t ų gydytoja 

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

10 S. 640 S. Kingery Hwy, W0lowbrook 
Tel. 630-323-5050 

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Wil lowbroo\ FL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALiS 
Dantų gydytoja 

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

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tel. 708-598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C DECKER DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

TRYLIKOS METŲ PATIRTIS 
persikėlė į naują kabinetą 

318 W. Touhy Avenue 
Park Rtdge, IL 60068 
Tel. 8 4 7 - 6 9 2 2 3 0 3 

www.parkridgesmHes.com 
P i l n a d a n t i i p r i e ž i ū r a : 

• implantai 
• tiltai, karūnos, protezai 
• vaikų dantų gydymas 
• šaknies kanalų valymas 
• chirurgija 
• parodontozės specialistas kabinete 
• kosmetinės procedūros — „veneers", 

balinimas 

Odos ligų specialistai 

Dermatologi jos l igų i r odos vėžio 
specia lybė , k o s m e t i n ė ch i rurg i ja , 

viso veido a t j a u n i n i m a s 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, M D 
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523 

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

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

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St Chkago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 
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VILNIUS 2007 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JA V miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIA USIOS KAINOS!!! 

40-24 235th Street 
40-24 235th Street Douglaston, NY 11363 

Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS 

• 3 turistinės kelionės į Lietuvą ir Pabaltijį \ 
l aplankant Dainų ir Šokių šventę. * 
•Dėl informacijos skambinkite Ritai PenčyMenei * 

• • 

VVeb site: www.vytistours.com 

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

E-mail: pencylar@comcast.net 

Bronė Barakauskienė tel. 708-403 5717 
Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com 
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mailto:lhservices@sbcglobal.net
http://www.lietuviu-bendruomene.org
http://www.alwayswtthflowers.com
http://www.alwayswithflowers.net
http://www.parkridgesmHes.com
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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^Y W MRAHJ©®9* 
Redaktorė Laima Apanavičienė 

Sveikiname 
mamytes ir močiutes! 

Ar kada nors kas išmatuos 
Kiek žemėj skausmo ir kančios, 
Kiek ilgo nemigo naktų 
Pabėgus vilčiai iš namų. 
Tame skausme ir ilgesy 
Tu visada šalia esi. 
Tik Tavo rankų liečiama 
Į šalį traukiasi kančia 
Tik šiluma Tavos širdies 
Bėdas įveikt greičiau padės. 
Tame džiaugsme ir nevilty 
Tau ačiū, kad šalia esi. 

Motinos diena 
Motinos diena šven

čiama pirmąjį gegužės 
sekmadienį. Ši šventė lie
tuviams žinoma dar nuo 
senų senovės. Šią dieną 
motinas sveikina vaikai ir 
vyrai, tądien jie stengiasi 
už jas atlikti visus namų 
ruošos darbus. Motinos 
diena ne šiaip sau šven
čiama pavasarį. Motina 
tapatinama su žeme. Kaip 
ji Išaugina vaikus, taip 
žemė išaugina derlių. 
Taigi pavasarį, kai garbi
nama žemė, kad butų 
derlinga, nepamirštamos 
ir motinos. 

Kai moksleivių lituanistinėje mokykloje paklausi, kokias jie žino šventes, 
pirmiausia įvardijama šventė — Kalėdos, toliau visos kitos šventės ir datos. 
Ir tik vienas kitas prisimena Motinos dieną... Kodėl? Gal, kad paskubom ji 
ateina ir praeina? O gal, kad mama ir yra visų švenčių ruošimo siela... O gal 
vertybės šeimose keičiasi... Bet palikim šiuos spėliojimus kitiems aiškintis, o 
mes prisiminkim šią nuostabią šventę, kuri Lietuvoje visda buvo ir yra 
švenčiama pirmąjį gegužės sekmadienį. 

Mums ją švęsti padeda net gamta: tarsi užsakytos pražįsta gėlės darže
liuose, medžiai soduose apsiberia žiedais, ir labai dažnai pražysta „širdies 
gėlės", pačių vaikų padarytos — pieštos, lipdytos, spalvintos ir nuoširdžiai 
„augintos". 

Lituanistinėse mokyklose šiai šventei ruošiamasi ypatingai. Jau prieš 
keletą savaičių pasėta žolytė vazonėlyje, sužaliuoja svogūno galvutė stiklainy
je, suklijuota gražiausia popierinė rožė, o kur dar eilės, dainos, šokiai... Tik ar 
visi vaikai turės kam tai padovanoti, ar visų mamos išgirs dainas, pamatys tą 
vienintelį jai skirtą šokį? 

Vyresnieji vaikai jau nebedaro žiedų, nebedeklamuoja eilėraščių ir nebe-
piešia piešinių. Jie paprasčiausiai jau užaugo... Jie mokosi būti dėkingi ir sten
giasi savo mintis dėlioti popieriaus lape. 

Kuo vaikai vyresni, tuo sudėtingiau jiems parodyti savo jausmus ir širdį, 
o dar sunkiau ištarti tuos nuoširdžius meilės ir padėkos žodžius. Štai keletas 
laiškų, skirtų Mamai. 

A u d r o n ė S i d a u g i e n ė 
Čikagos lituanistinės mokyklos mokytoja 

m Aš noriu <-*„ Mama, 
£**S». l££2* .** 'abai myliu T kot' "ž rūpestį i r u7 T "~ , i ū d n a s M ' ' - 3 V e i r •* 
c ' au nei v i e n o s e m e , ) ę B * Tavęs , ? " " t a u pade-
^ g a J ė f i a u

e ; ° a
S

d ^ o s , n e s Tu m a n ^ ^ ! ^ * 

»• S S T h ^ Tau «*nZT bran^ia. m a n ° didele mei ię
Bet * • * « * t o p ^ W *«*». 

"egaliu, priimi 

4 B klasės mokiniai iš anksto ruošėsi mamyčių šventei. Jau kovo mėnesio 
pradžioje jie sodino gėlyčių sėklytes i vazonėlius, kad Motinos dienos pro
ga mamytes galėtų sveikinti savo išaugintomis gėlėmis. 

Ramunės Palubinskaitės nuotr. 

f^«*ta . viaklerts 

Norėčiau tau padėkoti U T, « >. ̂ y l i m o J ' m a m a , 
JĮ mane į base .na ' se u t ę i bl l" ?£*£? " ^ ~ 6 i n i ' d a r b * — 
kompanija ir dar priž.ūri mus O t l ™ f - S a ™ n a U J a o r t»P«'-niv batų 
mokyklos bibliotekoje P m s e s t a dienia is dirbi lietuviškos 

" Pas-mošus, atskubėt, man į p a g a lb ą . ? * " " * 

Tavo dukra Viltė Ba l iu tav ič iū tė 

Mama, _ 

d». u, j . SSTiSS'Jff*- — • 
Ariii T o , . 1 i M , . * 

• •Sm 

Ačiū Tau, kad padedi man ruošti pamokas K*i .« K- f 
visada žinai, ką pasakvti J l L

 M b u n u n u s iniinusi, tu 
« nuperki ^ A S ^ * ^ * " * A Č * ' k a d • -

^ ^ S a n d r a Valent inavič iūtė 

Mama, 
M n 0 n u Tau p a s a k y t a s Tave laba, j f c * -

geriausia mama ir nonų t a r t , ^ , k ^ ^ 
gera, kad visada padedi, ^ ^ ' ^ k s m a . Linkiu Tau 
Tikiuosi, kad Motinos d i e n a ^ J ~ n o r a l l š s i pU-
laimės, džiaugsmo, meiles ir^kad i a

 T a u M o t i n o s 
dytų. Aš Tave labai myliu. Džiaugsmingos 
dienos! ^ ^ V i k t o r i j a B a d a r a i t ė 

J 
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V 

SMENO 
DAIVA LITVINSKAITE 

Cape May — tai nedidelis pusia
salis Amerikos rytinėje pakrantėje, 
garsėjantis kaip seniausias Amerikos 
pajūrio kurortas. Pusiasalio pietuose 
įsikūrusio miestelio tuo pačiu pava
dinimu istorija datuojama 1620 me
tais, kai pirmą kartą čia apsilankė 
danų tyrinėtojas K. J. Mey. Po keleto 
metų Cape May Įsikūrusios pirmosios 
anglų kolonijos vertėsi žemdirbyste ir 
banginių medžiokle, tačiau nuosta
baus grožio apylinkės, raminantis ir 
gydantis Atlanto vandenyno poveikis 
suformavo naują verslo idėją. 

1766 metais arklių traukiamais 
vagonais, pašto karietomis ir laivais 
pradėjo plūsti pirmieji atostogautojai 
iš Filadelfijos. Devynioliktojo am

žiaus pradžioje ir viduryje kurortas 
patraukė garsių politikos ir verslo 
veikėjų — Henry Clay, Abraham Lin
coln, Benjamin Harrispn, Henry Ford 
ir kitų — dėmesį, išpopuliarindamas 
Cape May vardą visoje Amerikoje. 
Klestint ekonomikai, pusiasalyje 
pradėjo kilti ambicingo dydžio pas
tatai, tokie kaip didžiausias pasaulyje 
Mt. Vernon viešbutis, talpinęs apie 
3,500 klientų, ar Congress Hali. Bet 
1878 metais kilęs didžiausias mieste
lio gaisras, pavertęs pelenais apie 
trisdešimt kvartalų gyvenamųjų pas
tatų, sužlugdė verslą ir viltis jį 
atstatyti. Vis dėlto už kelių dešimt
mečių Cape May kurortas vėl buvo 
pasiruošęs priimti poilsiautojus nau
jai pastatytuose, nors žymiai mažes
niuose, viešbučiuose. 

sšsma 

os du'vs oas'dž:cug*: s-
toriniu interjeru, tačiau kurorte vis ky-
a1"* oacastiems, architektūra nie
kuo "e'šs'sk^'a^ie^s be+ D'gesme^s 
v ešo^č a"~s <elis kartus per metus su-
ruošiamos atvirų durų dienos. Šiuo me
tu Cape May yra apie 600 pastatu, 
įtrauktu į istorinio paveldo sqrašq. 

Cape May pajūrio kurortas garsėja nepaprastai dailia Viktorijos laiku 
architektūra. Nors dauguma po gaisro išlikusių* ar atstatytų namu savininkai 
pamėgo šviesius atspalvius, kartais ir ryškesnius spalvų kontrastus, šie Pie
tiniai rūmai, statyti apie 1 860 metus, yra autentiškas anu laiku statinys. Jam 
būdinga didžiulė, aukščiau pakelta veranda, medinės kolonos, medžio dro
žiniais puošti stogo kraigai ir bokštelis bei tamsesnio kolorito spalvų derinys. 

Physick dvaras — labiausiai išsiskiriantis pastatas visame Cape May 
miestelyje. Skirtingai nei kiti statiniai, šis buvo konstruojamas pagal avan
gardinį Stiek stilių. Pastato projektavimo 1879 metais ėmėsi garsus architek
tas Frank Ferness, Filadelfijoje sumodeliavęs daugiau nei 600 pastatu (vėliau 
dingus sus žavėjimui šiuo architektu, dauguma jo statinių buvo nugriauti). 
Emlyn Physick, paveldėjęs didžiulį palikimą, paprašė architekto suprojektuoti 
kuklu namq, kuriame ruošėsi gyventi tik trys asmenys (kuklumas - reliatyvus 
daiykas). Namui būdingos įvairios medinės dėžutės pavidalo konstrukcijos, 
švieslangiai, bokšteliai; apverstos formos kaminai, nesimetriškas namo sto
gas. Paprasti geometriniai dekoratyviniai elementai būdingi tiek namo išorei, 
t iek interjerui, yra tikra priešingybė Viktorijos laikų architektūros puoš
menoms. 

Cape May yra ne tik turistų, bet 
ir ornitologų dėmesio centras. Pa
vasarį, o ypatingai rudenį, pelkin-
gose Wetland teritorijose trumpam 
apsistoja migruojančių paukščių ko
lonos. Nors nepavyko nufotografuoti 
balandžio pradžioje pusiasalį užplū
dusių plėšriųjų paukščių, tačiau šis 
žavus didysis mėlynasis garnys nebu
vo toks greitas. 

Ilgq istoriją ir patirtį turintis 
A~e- <os DOK-a^e e 

r- 0 K j _ y žvejybinis uostas yra antras pagal didumą komercinis uostas rytinėje 

Daivos Li tv inskai tes ' Giedr iaus Šulniaus ~ _ : " ~ , --- . 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS DRAUDIMO PASLAUGOS PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

KELLER 
WflJLIAMS 

Daiva Šalkauskienė 
Broker Associate 

NUOŠIRDUS DARBAS UŽTIKRINU PASITIKĖJIMAI 
Kreipk i tės visais nek i lno jamo turto p i r k imo , 
pa rdav imo , investavimo Cell: ( 6 3 0 ) 290 -2760 
k laus ima is . . . E-mail: da ivasa lk@kw.com 

Web: daiva.yourkwagent.com 

~~ 800 E. Northvvest Highway Suite #200 
Palatine, IL 60074 t=i 

INDEPENDEMT REALTORS 
OF ILL INOIS I N C . 

Pfeter Paulius Reda Blekys 
* 

Aptarnaujame Čikaga ir jos apylinkes 
daugiau kaip 25 metus 

GREIT PARDUODA 
-n£ ^ First Landmark Realty 
Į tSa i i i >. i 

Bus. 
Res. 

773-590-0205 
708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

Audrius Mikulis 
IstChoice Real Propertys 

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

(va i rus nek i lno jamas t u r t a s : 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas $ 
* Pardavimas 
* Surandame "X-*? 

optimaliausią finansavimą 

«- r I I 

T ui» Y, 

IŠNUOMOJA 

Išnuomojamas 3 mieg. (2 didel i ir 1 
mažas) butas 4125 S. Rockvvell, 

B r i g h t o n Park. netol i bažnyčios. 
Kaina 5500, įskaitant dujas ir karštą 

vandenį . Te l . 7 0 8 - 4 2 4 - 1 2 3 2 
nuo 5 val.v., Jenevieve. 

SIŪLO DARBĄ 

Spa C o n s t a n t i n e Day Spa 
is currently seeking nail technicians for 
5333 Main Street, Dovvners Grove and 

136 North Marion, Oak Park. 
Fax resume to 7 0 8 - 2 3 3 - 5 9 4 4 , or 

emai l spaconstantine@sbcglobal.net 
Ph.: 7 0 8 - 8 0 5 - 2 6 9 6 

Gzr&iy, 
21 

Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Business 708-423-9111 

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

SIŪLO DARBĄ 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

Skubia i r e i k a l i n g i v a i r u o t o j a i 
perkraustytojai, dirbti Skokie 

perkraustymo kompanijoje. 

Tel. 847-673-3309 
Vairuotojai privalo turėti galiojančius 

Illinojaus vairuotojo pažymėjimus. 

American trucking Company 
looking for Ovvner Operators-Semi 
Drivers to t h e follovving statės: VA, 
M D, NC, SC, AL, G A, MS. Current 

rate $1.22 per mi le. This rate wi l l 
be adjusted as fue l goes up or 

down . No deduct ions for insurance 
or trailers. Call Jack Black at 

8 0 0 - 7 4 1 - 8 7 9 8 

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL 773-585-9500 

K E P Y K L A I R D E L I K A T E S A I 
6 2 1 6 W . A r c h e r A v e . , C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8 

T e l . 7 7 3 - 5 8 1 - 8 5 0 0 
• L ie tuv iška d u o n a ir raguol ia i 
• V e s t u v i n i a i i r įvairūs t o r t a i 
• S i u n č i a m e mūsų p r o d u k t u s UPS 
• A t i d a r y t a 7 d ienas per savaitę 
• A p l a n k y k i t e mūsų svetainę — w w w . r a c i n e b a k e r y . c o m 

K A V I N Ė S 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Ch icago , IL 60610 

312-644-7750 
p i r m . - penkt . 

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

608 VV. Roosevelt, 
Ch icago, IL 60607 

312-957-1994 
p i r m . - penkt . nuo 

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

^ 

S T A T E FARM 
INSURANCE 

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

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

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

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

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

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

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

708-423-5900 

NAMŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

i 
i 
i 
i 
i 
i 

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.n.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

Šildymas 
Šaldymas 

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

vai. per para 

7 dienos 
per savaitę 

773-778-4007 
773-531-1833 

NAMŲ REMONTO IR 
STATYBINES PASLAUGOS 

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

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

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

PASKOLOS ĮVAIRUS 
INTERBANK MORTGAGE COMPANY 

H o m e loans 
Unikalios finansavimo programos ir sąlygos 

G E D I M I N A S Z A R E M B A 
cell: 630 -915 -8865 

office: 847 -205 -1199 
I l l inois R e s i d e n t i a l M o r t g a g e b r o k e r Bank 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W. 69th Street 
Tel. 773-776-1486 

. autotradeusa, com 

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES. 

ATLIEKAME AUTOMOBILIU REMONTĄ! 
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192 

r-,' C. '^•'^hr r
L\^f'w f-f.ft\ 

PIGIAUSI AVIA-BIUETAU LIETUVĄ IR EUROPA 

mailto:daivasalk@kw.com
http://daiva.yourkwagent.com
mailto:amikulis@usa.com
mailto:spaconstantine@sbcglobal.net
http://www.racinebakery.com


DRAUGAS, 2000 m. gegužės 5 d., šeštadienis 13 

MŪSŲ ŠEIMOSE itft 
GRAŽUS 

ALEKSANDROS SAGIENĖS 
90-TOJO GIMTADIENIO 

PAMINĖJIMAS 
ŽIVILE VAITKIENE 

„.. .Esate D ievo apdovanota 
k ū r y b i n g u m u , naujomis idėjo
mis , i š tverme, kantrybe, nepasi-
dav imu - tai visi gero vadovo 
bruožai... džiaugiamės ir didžiuo
j a m ė s turėdami Jus mūsų tar
pe. . ." (iš šventei susirinkusių draugų 
sveikinimo) 

Aleksandra Januševičiūtė-Sa-
gienė gimė Varniuose 1917 metais 
balandžio 12 d., dviejų brolių ir trijų 
seserų šeimoje. Mokėsi Telšių vysk. 
M. Valančiaus gimnazijoje, vėliau 
Klaipėdos prekybos institute. 1940 
metais baigė Vilniaus pedagogini 
institutą, kur studijavo vokiečių kal
bą ir chemiją, ir gavusi mokytojos 
atestatą buvo paskirta mokytojauti į 
V v 

Švenčionių gimnaziją. Cia ji susipaži
no su mokytoju Liudu Sagių ir 1942 
metais už jo ištekėjo. Antrojo pasau
linio karo audros Sagius privertė 
palikti tėvynę, penkerius metus gy
venę tremtinių stovykloje Vokietijoje, 
1949 metais atsidūrė Clevelande. 

1953 metais Liudas Sagys suor
ganizavo mergaičių šokių būrelį ir 
sėkmingai pasirodė Clevelando mies
to tautų festivalyje. Gimė „Grandi
nėlė". Nuo to laiko Liudas ir Alek
sandra Sagiai pašventė savo gyveni
mus lietuviškam šokiui ir, per jį, 
Nepriklausomos Lietuvos labui. Liu
das Sagys - kūrybingas ir darbštus 
„Grandinėlės" meno vadovas; jo 
dešinioji ranka ir grupės administra
torė - Aleksandra Sagienė. Per 40 
metų ji rūpinosi „Grandinėlės" reika
lais: planavo koncertines keliones, 
ieškojo rėmėjų, kaupė lėšas, rūpinosi 
sceninių kostiumų įsigijimu bei sce
nine šokėjų išvaizda. Jos ir Liudo 
Sagio dėka „Grandinėlės" gretose šo
ko, grojo ir dainavo per 500 jaunuo
lių, kurie, išsisklaidę po visą Ameri
ką, dabar vadovauja įvairioms orga
nizacijoms, steigia savas šokių gru
pes. Sagiai savo nesavanaudišku ir 
pasišventusiu darbu garsino Lietuvos 
vardą visame pasaulyje. 

Šių metų balandžio mėnesio 12-
tą dieną artimiausi Aleksandros Sa-
gienės draugai susirinko į Clevelando 
Lietuvių namų „Gintaro" restoraną 
atšvęsti jos 90-tąjį gimtadienį. Šio 
pobūvio organizatorės - Rita Kliorie-
nė ir Eglė Laniauskienė - slapta su
kvietė svečius - Aleksandrai Sagienei 
gimtadienio paminėjimas buvo staig
mena. 

Draugai Aleksandrą Sagienę pa
sitiko išsirikiavę dviejose eilėse, ran
kose iškėlę juostas. Jubiliatė nuste
busi žengė pro juostų tiltą, sveikin
damasi su visais ir spausdama jų ran
kas. Visų veiduose matėsi džiaugs
mas, pagarba ir meilė šios šventės 
„kaltininkei". Tarp dalyvių vyresni 
veidai - tai draugai iš Vokietijos 
laikų, susidraugavę su Aleksandra ir 
jos vyru, a. a. Liudu, dainuojant ir 
šokant „L.T.M. Čiurlionio" ansam
blyje; jaunesnieji - tai buvusieji 
„Grandinėlės" šokėjai, mokytojai ar 
padėjėjai. Liudas ir Aleksandra Sa
giai pašventė savo gyvenimus „Gran-

Laiminga 90-ties metų sulaukusi A. 
Sagienė, užjos Eglė Laniauskienė. 

dinėlės" tautinių šokių grupei - ir iš 
tikrųjų, žvelgiant į susirinkusiųjų 
būrį, kiekvienas vienu ar kitu būdu 
dešimtimis metų buvo susiję su L. ir 
A. Sagių kūrybiniu darbu „Grandi
nėlėje" ir jų gyvenimu. 

Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijos klebonui kun. G. 

Aleksandra Sagienė su Eg!e Laniauskienė žengia per juostu tilta. 

Kijauskui sukalbėjus maldą, visi 
susėdo prie stalo papietauti. „Ginta
ro" restorano vedėja Rūta Degutienė 
(taip pat buvusi „Grandinėlės" šokė
ja) visus skaniai vaišino. Buvo per
skaityti keli sveikinimai. Aleksandros 
artimiausia draugė, Aniceta Giedrai
tienė, perskaitė gautą gražų sveiki
nimą iš Klaipėdos universiteto Me
nų fakulteto choreografijos katedros. 
(Klaipėdos universi tete saugoma 
Liudo Sagio bei „Grandinėlės" ar
chyvinė medžiaga.) Rita Kliorienė 
perskaitė šventės dalyvių sveikinimą 
ir įteikė dovaną - metalo ir gintaro 
skulptūrą, sukurtą buvusio šokėjo 
Mariaus Narbutaičio. Aušrinė Šir-
vinskienė, „Švyturio" šokių grupės 
vadovė, apibūdino dovaną - besi
sukantį gyvenimo ratą, kurio vidury
je gintaro širdis - pati Aleksandra 
Sagienė, rato šone, „grandinėlė" gin
tarų, simbolizuojanti jos gyvenimo 
darbą „Grandinėlės" šokių grupėje. 

Aleksandra Sagienė jautriais žo
džiais visiems dėkojo: „Kasdieninia
me gyvenime su Jumis bendrauju 
telefonu pokalbiuose ir, Jūsų apsi
lankymo metu, savo namuose. Bet, 
kad Jūs, man nežinant, surengėte 
tokią gražią šventę mano jubiliejinio 
90-to gimtadienio proga, tikrai ne
laukiau ir nesitikėjau. Jūsų man pa-

Visi šventės dalyviai. Ritos Kliorienės nuotraukos 

rodytas dėmesys ir suteikta nuoširdi 
šiluma ir meilė praturtino ir įprasmi
no mano ilgo gyvenimo metus ir dar 
giliau mano širdin įspaudė Jūsų 
artimus veidus. Prisiminsiu Jus visus 
ir šią šventę visada su dėkingumu ir 
meile. Ačiū, ačiū". 

Šventės dalyviai maloniai šneku
čiavosi, fotografavosi. Rūta Degutie
nė papasakojo jos vėliausią sumany
mą - kaupti „Grandinėlės" archyvinę 
medžiagą (nuotraukas, programų įra
šus, šokėjų ir muzikantų prisimi
nimus ir t.t.) DVD formatu. Ji krei
piasi į visus buvusius „Grandinėlės" 
narius ir jų tėvus, prašydama siųsti 
jai turimą medžiagą. Rūta planuoja 
visą medžiagą paskelbti internete, 
kad visi norintys galėtų prie jos 
prieiti ir pamatyti. Šio projekto svar
bi dalis - Liudo ir Aleksandros Sagių 
vardo stipendijos fondo įsteigimas. 
Stipendija būtų skiriama jaunuoliui, 
žadančiam studijuoti meną. 

Kviečiu visus, skaitančius šį 
straipsnį, prisidėti prie minėto pro
jekto. Buvusieji „Grandinėlės" na
riai, nubraukite dulkes nuo senų 
fotografijų albumų, paieškokite pa
geltusių laikraščių aprašymų savo 
stalčiuose ir atsiųskite Rūtai Degu
tienei c/o Lithuanian Citizens Club, 
877 E. 185th Street, Cleveland OH 
44119 (dėl informacijos galite jai 
skambinti tel. 216-531-2131). Įamžin
kime ir pagerbkime „Grandinėlės" 
vadovus Liudą ir Aleksandrą Sagius. 
Jie praturtino mūsų gyvenimus, da
bar mūsų eilė paremti steigiamą sti
pendijos fondą. Aukas siųskite anks
čiau minėtu adresu, čekį rašykite 
„Grandinėlė - scholarship fund". 

Kartais aplankau Aleksandrą Sa
gienę jos kukliame bute. Ji visuomet 
svečią pasitinka su šypsena, dėmesin
gai klausosi pokalbio, įdomiai aptaria 
senus ir naujus įvykius, domisi vis
kuo. Nors metai sulėtino jos žings
nius, A. Sagienės dvasia jauna ir ku
pina energijos bei optimizmo. Tai 
pavyzdys mums visiems, kaip eiti per 
gyvenimą. 

Prieš dvidešimt metų Aleksan
dros Sagienės 70-tojo gimtadienio 
pobūvyje Algis Rukšėnas sveikino 
sukaktuvininkę: „Klojame jai kuklias 
dovanėles, simbolizuojančias mūsų 
didelę meilę ir pagarbą už jos milži
niškus nuopelnus mūsų lietuvių 
išeivijos gyvenime". Tie žodžiai tinka 
ir šiandien, Aleksandrai Sagienei 
sulaukus 90 metų. Ilgiausių metų! 
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Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje 

6500 S. Pulaski Rd. 
Chicago, i L 60629 

RYŠIAI NENUTRŪKSTA 

TeL 773-5S2-6500 

MUZIEJUS KVIEČIA ŠVĘSTI 
ŠV STANISLOVO (STANLEY) 

DIENĄ! 
Šv. Stanislovo diena pagal krikš

čioniškų vardų kalendorių švenčiama 
gegužės 7 arba 8 dieną. Senovėje ši 
diena buvo vadinama Cibuline, t.y. 
tinkamiausia diena sodinti svogūnus 
ir sėti žirnius. Kad svogūnai būtų ge
ri, juos sodindavo tuomet, kai dangu
je kartu nebūna saulės ir mėnulio - 1 , 
y. arba anksti ryte, kai dar saulė ne
patekėjusi, arba vėlai vakare, kai dar 
nespėja pasirodyti mėnulis. Šią dieną 
bičių augintojai spėdavo, koks šiemet 
bus medus. Jei diena giedra, saulėta 
— bus daug medaus, jei apsiniaukusi 
— mažai. 

Stanislovas Kostka (1550 - 1568) 

Į Lietuvą atėjus krikščionybei, ši 
diena sutapatinta su šv. Stanislovo 
varduvėmis. Sv. Stanislovas Kostka 
(1550-1568) gimė lenkų didikų šei
moje. Jau nuo pirmųjų amžiaus metų 
buvo matyti jo švelnus būdas, pamal
dumas ir gera širdis. ..Dabar angelas, 
— taip gebėdavo kalbėti mažojo 
Stanislovo namiškiai — paskui didis 
šventasis" (Augustinas Arndt „Šv. Sta
nislovas Kostka", Kaunas. 1927, psl. 
13). Kai Stanislovui sukako 14 metų. 
jis pradėjo lankyti Vienoje atidarytą 
jėzuitų kolegiją. ,,Dažnai atsitikdavo, 
kad bendrabučio gyventojai stebė
damies pasakodavo vieni kitiems, kad 
vėl matę Stanislovą besimeldžiant 
apsuptą aiškios šviesos ir pakilusi 
nuo žemės" (ten pat, psl. 23). 1565 m. 
gruodį Stanislovas rimtai susirgo 
kažkokia neaiškia liga ir pasiprašė, 
kad jam būtų atneštas Švč. Sak
ramentas. Tačiau kunigo jam nepa
kvietė. Stanislovas daug meldėsi, ir jo 
malda buvo išklausyta nuostabiausiu 
būdu: šv. Barbora su dviem angelais 
pasirodžiusi kambaryje atnešė ser
gančiam jaunuoliui komunikantą. 
Pasibaigus šiam paguodos apsilanky
mui, Stanislovui pasirodė su kūdi
kėliu Jėzumi ant rankų Švč. M. Ma
rija ir, leidusi dieviškajam vaikeliui 

pabūti Stanislovo rankose, paragino 
pastarąjį stoti į Jėzaus draugiją. Po 
šių nepaprastų malonių Stanislovas 
pasveiko ir vėlei galėjo mokytis ko
legijoje. 1568 m. rugpjūčio pradžioje 
Stanislovas pajuto, jog šio mėnesio 15 
dieną mirs. Rugpjūčio 10 dieną jį sug
riebė karštis, o rugpjūčio 15 dieną, 
per Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į 
Dangų — Žolinės — šventę, aštuonio
likmetis Stanislovas klusniai ir malo
ningai atidavė savo skaisčią sielą Die
vui. Jo palaikai ilsisi po Šv. Andriaus 
del Kvirinale bažnyčios Romoje alto
riumi. 

Stanislovo vardo kilmė — slaviš
ka: „stani" (stok) + „slavą" (šlovė). 
Vardo variantai: Stanislavas, Stanis
lava, Stanislova. Angliškas ati t ikmuo 
Stanley kilęs iš senosios anglo-saksų 
kalbos žodžių: „stone" (akmuo) + 
„ley" (pieva, laukas). Stanley tur i 4 
vardo variantus: Stan, Stanlea, Stan-
lee ir Stanly. Pradžioje tai buvo šei
mos vardas, t. y. pavardė. 

Labai seniai Stafordo grafystėje, 
pačioje Anglijos širdyje, stovėjo senas 
dvaras Stoneley Dar ir dabar šioje 
grafystėje yra miestas Stone, kurio 
pavadinimas, beje kaip ir dvaro, įam
žino vietovės paviršiaus ypatumus. 
Normanų užkariavimo laikais (nuo 
1066 m.) dvaras priklausė serui Hen
ry de Stonely (tuomet gyvenamoji 
vieta suteikdavo vardą savininkui). 
Normanų riterio Adamo de Aldithe-
ley anūkas vedė dvaro paveldėtoją ir, 
priėmęs Stanley pavardę, tapo pri
pažintu šios pavardės pradininku. 

Viduramžių Anglijoje buvo apie 
60 kaimu ar vienkiemių, kurie vadi-
nosi Stanley ar Stonely. Visi, kurie 
ten gyveno, dokumentuose buvo įra
šyti šia pavarde. Taigi įvairiose Ang
lijos vietose buvo daug Stanley ar 
Stonely šeimų. Vienos jų palikuonis 
Thomas Stanley (Quaker) buvo tarp 
pirmųjų persikėlusių iš Anglijos į 
Šiaurės Ameriką. Jis apsigyveno New 
Kent grafystėje, Virginia. 

Puoselėkime tradicijas, švęskime 
ne tik Jonines, bet ir Stanislovines! 

Šiandien gegužės 5 d., 7 vai. v. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 
bus švenčiamas Šv. Stanislovo (Stan
ley) vardadienis. Svečiai vaišinsis lie
tuviškais patiekalais (cepelinais!), 
gurkšnos šampaną, šoks ir klausysis 
senų plokštelių įrašų. Populiarias 
Antano Šabaniausko repertuaro ir ki
tas retro dainas atliks ansamblis „So
džius". Visi Stanislovai ir Stanisla
vos, Stasiai ir Stasės, atvykę į šventę, 
nemokamai gaus lietuviško šampano 
butelį! Muziejaus adresas: 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago, IL 60629. 

Und inė Uog in ta i t ė 
Balzeko muziejaus darbuotoja 

Atkūrus nepriklausomybę Lietu
voje, viso pasaulio lietuviams atsira
do galimybė atgimti nauja dvasia. 
Kas sporto, kas politikos, kas labda
ros, kas švietimo srityse suskubome 
daryti gerus darbus. Vienas iš lietu
viškumo spindulių pasiekė ir Lietu
vos vaikus, kurie, Montessori metodo 
dėka, pradėjo mokytis pagarbos, sa
varankiškumo, sąmoningo ugdymosi, 
išmoko pasitikėti savo jėgomis. 

Šį pavyzdį mums parodė ir ats
kleidė Amerikos lietuvės mokytojos 
Domicėlė Petrutytė, Stasė Vaišvilie
nė, Marytė Kucinienė, Danutė Dirvo-
nienė, Virginija Mačiulienė, Nijolė Ci-
jūnėlienė, Liuda Germanienė, Jani
na Juknevičienė. Jos po keletą kartų 
buvo atvykusios į Lietuvą, vedė kur
sus, aiškino vaiko asmenybės vysty
mosi svarbą suaugusio žmogaus gy
venime, aiškino „montessorinės" 
laisvės drausmėje principus. Jų dėka 
10 mokytojų iš Lietuvos buvo atvyku
sios į Čikagą pasimokyti ir pasisemti 
patirties, pamatyti realiai veikiančias 
Montessori mokyklas. Jos padėjo 
mums baigti MECA SETON mokyto
jų ruošimo kursus. Taip susiklostė 
ne tik profesinis, bet ir žmogiškas 
bendravimas su Amerikos lietuvai
tėmis, kuris tęsiasi ir šiandien. 

Kai šių metų balandžio 3 dieną 
su vyru atvykau į Čikagą, buvau 
nuostabiai sutikta ir pakviesta į Čika
gos lietuvių organizuojamus rengi
nius ir Montessori mokyklas: Lemon-
to Montessori mokyklėlės tėvų ir mo
kytojų vakaronę, Lietuvių fondo su
važiavimą, „Verpstės" narių klubo 
susirinkimą. Danutės Dirvonienės ir 
Marytės Kucinienės dėka aplankiau 
Lemont, Near Nort, Alcuin, Beverly 
Meca Seton, Clissold ir Du Page 
Montessori mokyklas. Užsimezgė 
nauji ryšiai su Lemonto „Žiburėlio" 
mokytojomis: Žibute Mačiuliene, Ro
landa Varnauskiene, Jolanta Blauz-
džiūnaite, MECA SETON Montesso

ri Teacher Training Center direktore 
Anna Perry, Alcuin Montessori mo
kyklos lietuvių kilmės mokytojomis: 
Audrone Sauer, Romaną Gelszinnus, 
Clissold Montessori mokyklos moky
toja Jone Karužaite, Du Page Mon
tessori mokyklos mokytoja Dalia 
Kvietkuviene. Tikimės, kad šie ryšiai 
padės mums palaikyti draugiškus ir 
dalykinius santykius ta rp lietuvių 
Amerikoje ir Lietuvoje. 

Ta proga noriu pasidžiaugti, kad 
Lietuvos švietimo ir mokslo ministro 
įsakymu Nr. ISAK-1009, 2004 m. bir
želio 23 d., buvo patvirtinta „Monte
ssori pedagogikos Lietuvoje sampra
ta". Tik nuoširdaus ir kūrybinio dar
bo bei asociacijos narių entuziasčių 
dėka, buvo paruošta „Samprata" ir 
Montessori metodas tapo juridiškai 
įteisintas. Šiuo metu baigiame pa
ruošti ikimokyklinio ugdymo prog
ramą, kurią turės patvirtinti minis
terijos ekspertų taryba. Visa tai daro
ma savo sąnaudomis ir savo laiko sąs
kaita. Tik giliai supratus Montessori 
darbo prasmę ir naudą Lietuvos švie
timo sistemoje, galime negailėti jėgų 
ir dirbti ateities labui. 

Lietuvos M. Montessori asociaci
jos vardu ir asmeniškai, noriu padė
koti Danutei Dirvonienei ir Marytei 
Kucinienei už tikrą lietuvišką supra
timą, už tolesnę pagalbą, už gerą lai
ko praleidimą. Jų palaikymas stipri
na, suteikia jėgų. Gerą nuotaiką, įs
pūdžius parvešiu į Lietuvą ir išsaky
siu M. Montessori asociacijos narių 
ataskaitinėje konferencijoje gegužės 
mėnesį Kaune. 

Taip pat noriu padėkoti savo sū
nui Giedriui ir marčiai Živilei už rū
pinimąsi mumis ir įdomių įspūdžių 
suteikimą, parodant žymiausias Či
kagos vietas. 

Virginija Skorupskienė 
Lietuvos M. Monttesori 

asociacijos pirmininkė 

Montessori auklėtojos ir svečiai susirinkimo metu balandžio 27 d. Iš kairės: 
sėdi V. Mačiul ienė. S. Vaišvilienė. M. Kucinienė. V. Rudiene. Stovi: D. 
Di rvonienė. viešnia iš Lietuvos V. Skorupskienė. D. Kvietkuviene, A. 
Skorupskas, Ž. Mačiulienė, R. Rudaitienė, R. Venclovienė ir E. Kucinas. 
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J o n ą Kavaliūną, gyvenantį Beverly Shores, IN, „Draugas" lankys 
dar vienerius metus. Kartu su prenumeratos mokesčiu šis skaitytojas at
siuntė ir 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame. 
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Jo l i ta Birutis iš Bloomingdale, IL pratęsė „Draugo" prenumeratą 
dar vieniems metams bei paaukojo mūsų dienraščiui 50 dol. Labai ačiū. 
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www.li thaz.org/museums/balzekas 

Birutė Viskanta, gyvenanti Rancho Palos Verdes, CA, kartu su 
metinės prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir 80 dol. auką. Nuoširdžiai 
dėkojame šiai skaitytojai. 

http://www.lithaz.org/museums/balzekas
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Atsimenant garsųjį muziką 
Nikodemą Kuli 

Nikodemas Kulys, garsus lietuvių 
išeivių muzikas, vargonininkas, chor
vedys, muzikos mokytojas, ilgus metus 
gyveno ir dirbo JAV 1897 m. gimęs 
Lietuvoje, į Ameriką atvyko 1914 m. 

Nikodemas Kulys 

1918—1927 m. mokėsi Pociaus 
vadovaujamoje Beethoven konserva
torijoje. Nuo 1925 m. vargonavo Či
kagoje. Priklausė Amerikos LRK var
gonininkų sąjungai, kurią atgaivino 
ir j ją pritraukė daug naujų narių. Sa
vo prisiminimuose N. Kulys rašė: „Ar
tėjant sąjungos 25-erių metų jubilie
jui, parašiau visiems vargonininkams, 
kad jubiliejaus proga bus padaryta 

nuotrauka visų sąjungos narių ir su 
aprašymais bus nusiųsta į 'Muzikos 
žinių' redakciją. Sis mano kreipima
sis buvo sėkmingas, į vargonininkų 
gretas įsirašė 59 asmenys..." 

1933 m. Nikodemas Kulys va
dovavo muzikos mokyklai Čikagoje. 
Su savo vadovaujamu choru dalyvavo 
įvairiose lietuvių programose. N. 
Kulys taip pat dirbo visuomeninį dar
bą. Priklausė Lietuvos vyčių 16 kuo
pai, buvo jos pirmininkas ir sekreto
rius, apdovanotas auksine plunksna. 
N. Kulys dainavo Sv. Jurgio parapijos 
ir Vyčių choruose. Būdamas „Muzi
kos žinių" redaktoriumi rūpinosi lie
tuvių kompozitorių kūrinių leidyba. 

N. Kulys parašė libretus opere
tėms „Artistai atvažiavo", „Ekskur
sija į Lietuvą", „Linksma valanda". 

1936 m. lapkričio 26 d. Šv. My
kolo bažnyčioje Nikodemas Kulys 
susituokė su Petronėle Vaišnoraite. 
Jie turėjo du sūnus — Juozą ir Vin
centą. Juozas Kulys dirbo Cook 
County Čikagos ligoninėje Risk Ma
nagement office. Jis yra padėjęs ne 
vienam susirgusiam lietuviui. Sūnus 
Vincentas dirba finansininku ir gyve
na Evergreen Park. 

Nikodemas Kulys mirė 1982 m. 
gegužės 2 d. Čikagoje. Prisiminti ir 
pagerbti garsųjį muziką Nikodemą 
Kulį savo maldoje kviečiame šį sek
madienį, gegužės 6 d., per 12:15 v. 
p.p. Sv. Mišios Svč. M. Marijos Gi
mimo bažnyčioje Čikagoje. 

Paruošė V. E 

,yStill Proudly Serving Lithuanian Families" 

HILLS 
FUNERAL HOME 

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

Other Locations Available 
(708) 598-5880 

Formerly of Roseland" "Family Ovvned & Operated' 

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home s 
9 2 3 6 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepr ik lausomas d i r ek to r i us 

4330 Sa California Ave, Chicago, IL 60632 

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

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2007 m. balandžio 30 d. 
Ford ligoninėje Detroit, MI, mirė mūsų mylimas Vyras, Tėvelis, 
Brolis, Dėdė ir Uošvis 

Lietuvos Respublikos garbės konsulas Detroit 

A t A 
GEORGE JURGIS A. JURGUTIS 

Velionis gimė Varniuose, Lietuvoje. Į Ameriką atvyko 1949 m. 
Gyveno West Bloomfield, Michigan. Buvęs Detroito Baltijos tunto 
tuntininkas, 1979—1983, skautininkas, Dievo Apvaizdos parapijos 
tarybos pirmininkas, inžinierius, 37 metus išdirbęs Fordo automo
bilių pramonėje. Prieš išeinant į pensiją 1995 m. buvo Brownstown 
Fordo atsarginių dalių fabriko „manager". 2001 m. paskirtas LR 
garbės konsulu Michigan valstijoje. 

Giliame nuliūdime liko žmona dailininkė Danguolė, dukra Asta 
ir žentas Valdas Piesčiai, sūnus Paulius ir jo sužadėtinė Vilija Bo-
gutaitė, brolis dr. Jonas Jurgutis ir žmona Margie su šeima, gyve
nantys Santa Monica, California, svainiai Algis ir Danutė Piesčiai, 
gyvenantys Vilniuje bei daug kitų giminių Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, gegužės 6 d. RG & GR 
Harris laidojimo namuose, 15421 Farmington Rd., Livonia, MI. 
Lankymo valandos nuo 1 vai. p.p. iki 9 vai. vak. Maldos 7 vai. vak. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, gegužės 7 d. Velionis bus atvežtas 
ir pašarvotas 10 vai. ryto Dievo Apvaizdos bažnyčioje, Southfield, 
Michigan iki 11 vai. ryto, kada įvyks gedulingos šv. Mišios už jo vėlę. 
Po šv. Mišių a.a. Jurgis bus nulydėtas ir palaidotas Holy Sepulchre 
kapinėse, Southfield, MI. 

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti. 

Nuliūdusi še ima 

Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė 1-313-554-1275 

•* — 

PADĖKA 
A t A 

PRANĖ GELAŽIUTE 
MARCINKIENĖ 

Mūsų mylima mama ir močiutė užbaigė savo žemišką kelionę 
2007 m. balandžio 3 d., sulaukusi 100 metų. 

Dėkojame kun. J. Kelpšui už maldas koplyčioje, atlaikytas šv. 
Mišias už velionės sielą. Taip pat dėkojame klebonui kun. Tony 
Markus už šv. Mišių koncelebravimą. Ačiū kun. Tony Puchanski už 
šv. Mišių koncelebravimą ir dalyvavimą religinėse apeigose kapi
nėse. Dėkojame kun. J. Kuzinskui už maldas koplyčioje ir kapinėse. 

Dėkojame Algimantui Barniškiui už vargonavimą ir giedojimą 
per šv. Mišias. 

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams Scott Nitsche, Antanui Kaz
lauskui, Andriui Kazlauskui, Alfredui Urbai, Zigmui Urbai, Domui 
Petreliui. Esame dėkingi David Gaidas laidojimo namų direktoriui 
už rūpestingą patarnavimą. 

Dėkojame visiems atsilankiusiems į laidojimo namus, į bažnyčią 
ir velionės palydėjimą į amžino poilsio vietą Sv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. Ačiū visiems išreiškusiems užuojautą žodžiu, spaudoje, 
atsiuntusiems gėles ir paaukojusiems šv. Mišioms. 

Liūdinti duktė Dana, anūkė Rita ir kiti giminės 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600 
www.pe tkus fune ra lhomes .com 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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Č I K A G O J * IR APYLINKlSI 

• Č i k a g o s ir apylinkių tautinių šo
kių ansamblis „Grandis" savo 48-uosius 
veiklos metus baigs koncertu „Pora už 
poros į Kauną". Koncertas vyks Pasau
lio lietuvių centro Fondo salėje, Lemont, 
šeštadienį, gegužės 12 d., 6:30 vai. v. Po 
koncerto visi kviečiami vakarieniauti. 
Vakarienę ruoš kavinė „Bravo". Po va
karienės — pasilinksminimas, kurį ves 
Justinas Andriušis. Atėjimu paremkite 
šokėjus. 'Vietas prašome užsisakyti iš 
anksto tel. 708-447-7033 (Dalia Lietuv-
ninkienė). 

• P r i s i m i n k i m e ir pagerbkime sa
vo mamas bei močiutes pakviesdami jas 
į renginį „Mama, Tau pietūs", kuris 
vyks gegužės 13 d. 12 vai. p.p. Pasaulio 

. lietuvių centre, 14911127th Street, Le
mont. Vietas galite užsisakyti tel. 630-
271-9136 (Vanda Gvildienė). 

• M o t o c i k l i n i n k ų žygis „Laisvės 
fakelas", skirtas Romo Kalantos 35-
osioms žuvimo metinėms, vyks ge
gužės 13 d., sekmadienį. Žygis pra

sidės 12 vai. Jėzuitų koplyčioje (Jau
nimo centras), 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, šv. Mišiomis, kurias R. 
Kalantos atminimui aukos kun. An
tanas Gražulis, SJ ir kun. Jaunius 
Kelpšas. Po pamaldų vyksime į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines, kur pa
dėsime gėles ir vėliavas prie R. Ka
lantos paminklo. Po to visi kviečiami 
į kavinę (adresą paskelbsime minėji
mo metu), kur bičiulių rate prisimin
sime R. Kalantą. Tel. pasiteiravimui: 
847-630-9388; 773-875-1048 arba 
708-945-1541 (palikti žinutę). 

• L i e t u v i ų karių veteranų sąjun
gos „Ramovė" Čikagos skyriaus na
rių susirinkimas įvyks gegužės 20 d. 
12 vai. p.p. Jaunimo centre. Visi sky
riaus nariai kviečiami dalyvauti. 

•Lituanistinių mokyklų mokytojų 
tobulinimosi kursai Dainavoje vyks 
birželio 24 - liepos 1 dienomis. Tel. 
pasiteiravimui: 630-435-6349 (Aud
ronė Elvikienė) arba @gmail.com 
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Gegužės 20 ii. 12 vai. 
Jaunimo centre, 

5620 S. Cla re mont AveM Chicago, 
vyks vaikų estrados studijos 

„Tu ir ašM 

koncertas 

55 JAU PAVASARIS" 
Svečiuose 

dainų ir šokių teatras 
„Pasaka" 

Bilietus (auka -10 dol., vaikams 
iki 3 metų - nemokamai) galite įsi
gyti parduotuvėse: „Lietuvėlė", 
„Lithuanian Plaza", Palos Hts; ka
vinėse „Bravo*, „Smilga* ir tel. 708-
691-7098. 

SKELBIMAI 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis dėkoja už aukas padėti 
vargingai gyvenantiems vaikams bei 
studentams Lietuvoje. Aukojo: Elena 
Rožėnienė $1,200 Kybartų Kr. Do
nelaičio gimnazijos mokinių premi
joms, dr. Leonidas Ragas $100, Faus
tas Strolia $60. Labai ačiū. „Sau
lutė" (Sunlight Orphan Aid), 414 
Freehauf St., Lemont, IL 60439, 
tel . (630) 243-7275. Aukos nurašo
mos nuo mokesčių. 

• Karaliaučiaus krašto lietu
v i škų mokyklų paramai per Ma
žosios Lietuvos lietuvių draugiją Či
kagoje aukojo: $200 Gediminas Ba
landa. $125 Kristina Švarcas. $100 
Regina Petrauskas, Valentinas Šer
nas, Emil Sinkys. $50 Adelaida Bal-
bata, Genovaitė Kaufmanas, Irma 
Laisvėnaitė, Juozas Mikulis, Liudas 
ir Rūta Šmulkštys, Jonas ir Birutė 
Svera, Alfonsas Tumas, Jonas Vasys. 
$30 Antanas ir Viktorija Valavičius. 
$25 Vytautas ir Danutė Anonis, 
Raymond Graudis, JAV LB Greater 
St. Louis apylinkė, Albinas ir Gra
žina Reškevičius, Elena Rožėnas, 
Vincas Šalčiūnas. $20 Juozas Blažys, 
Algis ir Teresė Kazlauskai, Birutė 
Navickienė, Regina Petrut is . $15 
Jonas ir Valeria Pleirys. $10 Zigmas 
ir Virginia Grybinas, Sofija Klevas, 
Vytautas Zdanys. Dėkojame visiems 
rėmėjams. „Karaliaučiaus krašto 

lietuvybei", 1394 Middleburg Ct., 
Naperville, IL 60540-7011. 

• Lithuanian Mercy Lift dėko
ja Palmer ir Rita Zovodny, OH už $15 
auką. Šią auką paskyrė ligoninės ir 
senelių prieglaudos namams Lietu
voje. Lithuanian Mercy Lift, PO. 
Box 88, Palos Heights, IL 60463. 
Tel. 708-636-6140. Tax ID #36-
3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 

• Lithuanian Mercy Lift dėko
ja už aukas, kurias paskyrė cukriniu 
diabetu sergantiems vaikams Lietu
voje. Aukojo: $35 — Mary Ramutė ir 
Aloyzas Aidis, MD. $25 — V F. ir 
Irena Juškus, IL. Lithuanian 
Mercy Lift, P O. Box 88, Palos 
Heights, n 60463. Tel. 708-636-
6140. Tax ID # 36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 

• Lithuanian Mercy Lift dėko
ja Irena Kairys, IL už $50 auką. Šią 
auką paskyrė Šelpimui tuberkulioze 
(TBC) sergantiems ligoniams Lietu
voje Lithuanian Mercy Lift, R O. 
Box 88, Palos Heights, IL 60463. 
Tel. 708-636-6140. Tax ID # 36-
3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 
Tel . : 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

KAM PALIKTI DALĮ SAVO PALIKIMO? 
Šia tema yra rašoma spaudoje ir 

ne viena organizacija primena tautie
čiams apie palikimus. Tema yra gy
venimiška ir aktuali. Savo tautiečius 
j amžinybę palydime beveik kiek
vieną dieną. Vien tik Draugo fonde 
yra šimtai grįžusių laiškų tų DF na
rių, kurie buvo dosnūs aukotojai. Da
bar DF nesulaukia tiek aukų, kiek 
ateidavo prieš dvylika metų. Aki
vaizdu, kad didelių aukotojų skaičius 
išeivijoje mažėja. 

Pažvelkim į lietuvių išeivių ap
linką. Uždaromos lietuviškos parapi
jos. Mažėja kadaise gausus lankytojų 
skaičius literatūros vakaruose, o per
pildytų koncertų salių nė nebeįsivaiz-
duojame. Tačiau dar galime padaryti 
įtaką lietuvybės gyvastingumui per 
spaudą. 

Dažnai skaitome ir girdime mir
ties pranešimus, kuriuose prašoma 

aukoti kokiai nors laddaros organi
zacijai. Tačiau nematyti, kad aukos 
būtų skiriamos spaudai. Spauda yra 
mūsų jungtis. Dabartiniu metu tau
tiečiams plačiai po Ameriką pas
klidus, spauda yra informacinis šalti
nis. Jeigu laikraščiai vėluoja (Čikagos 
pašto dėka), tai nereikia kalt inti 
„Draugo". Jis mus punktualiai lan
kytų, jei paštas nekliudytų. 

Prisiminkime dr. Antano Klimo 
ir žurnalistės Stasės Semėnienės 
2006 m. siūlymą dalį savo santaupų 
palikti Draugo fondui, nes jis tiesio
giai remia dienraštį „Draugas". Šis 
pasiūlymas yra vertas dėmesio. 
„Draugas" yra visų mūsų nuolatinis, 
kasdieninis draugas. Rašydami testa
mentus, įrašykime ir Draugo fondo 
vardą. 

Marija Remienė 
DF tarybos pirmininkė 

Nauji įnašai Draugo fonde 
Su 200 dolerių: 
Donatas ir Marian Greb, garbės 

nariai, iš viso 4,805 dol., Piedmond, 
CA. 

Su 100 dolerių: 
Leokadija Pačkauskienė, garbės 

narė, iš viso 2,600 dol., Leland, NC. 
Birutė Prasauskienė, garbės na

rė, iš viso 1,300 dol., Lomita, CA. 
Genovaitė Juodikis, iš viso 715 

dol., Lemont, IL. 
Su 50 dolerių: 
Aleksas Smilga, iš viso 950 dol., 

Chicago, IL. 
Ted Navickas, iš viso 650 dol., 

Coeur D/Alene, ID. 
Kristina Fischer, iš viso 50 dol., 

Lake Villa, IL. 

Alfonsas Tumas, iš viso 50 dol., 
Simi Valley, CA. 

Sisters of the Immaculate Con-
ception, iš viso 50 dol., Putnam, CT. 

R. Giedraitis, iš viso 50 dol., Ida-
ho Falls, ID. 

Zenonas Obelinis, iš viso 850 dol., 
Novelty, OH. 

Su 25 doleriais: 
Kazys ir Rožė Rožanskai, iš viso 

915 dol., Dearborn Hts, MI. 
Ričardas ir Taiyda Chiapetta, iš 

viso 325 dol., Willow Springs, IL. 
Jurgis ir Nijolė Valaičiai, iš viso 

25 dol., Norwalk, CT. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems 

atsil iepusiems i pavasario vajaus 
prašymą. 

Aldona Janač ienė iš Natick, MA užsisakė „Draugą" dar vieniems 
metams bei paaukojo 50 dol. Dėkojame už vienintelio lietuviško dienraščio 
išeivijoje paramą. 

John A. Kuzinskas. gyvenantis Palos Park, IL, pratęsdamas meti
nę „Draugo" prenumeratą atsiuntė ir 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame. 

SKELBIMAI 

Advokatas 
Jonas Cibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. K e d z i e A v e n u e 
Chicago , IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Ton free 24 hr. 888-776^742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www.johngibaitis.com 

A d v o k a t a s 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

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 

Lemonte, Pasaulio lietuvių centre 
parduodamas vieno miegamojo 

,,condo" II aukš te . į sodelio pusę. 

Tel 850-773-2848 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747 
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