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Kada Europos Sąjungos politikai 
supras, ką iš t i k rų jų daro Rusija? 

Rusijos nacionalistai Taline rengiasi deginti Estijos vėliavą. 
„Publius Pundit" nuotr. 

Vilnius, gegužės 11 d. (BNS) — 
Europarlamentaras iš Lietuvos Gin
taras Didžiokas paragino Europos po
litikus solidariomis pastangomis at

sispirti Rusijos mėginimams skaldyti 
ES ir ją susilpninti. 

Europos parlamente pasakytoje 
kalboje Sąjungos už tautų Europą 

frakcijos narys Gintaras Didžiokas 
pabrėžė, kad ES privalo aiškiai pa
sakyti Rusijai, jog jos bandymai ma
nipuliuoti Europos vienybe prisiden
giant ekonomine nauda ar kaltini
mais stabdant partnerystės plėtoji
mą nebus toleruojami, nesvarbu, ar 
tai liestų lenkiškos mėsos importo ri
bojimo klausimus, ar paminklo nu
kėlimą Estijoje. 

„Kada ES politikai supras, ką iš 
tikrųjų daro Rusija? Vienintelis bū
das atsispirti tokiai primetamai tak
tikai yra aiškiai kalbėti vienu balsu. 
Reikia demonstruoti tikrą, o ne dek
laratyvų ES solidarumą. Reikia aiš
kiai pasakyti Rusijai, kad ES neleis 
manipuliuoti savo vienybe. Kad ES 
neišduos savo idealų, ir kad Rusija 
daro didžiulę klaidą, mėgindama tai 
daryti", — sakė europarlamentaras. 

Estijos valdžios sprendimą iš
kelti iš Talino centro sovietų kario 
skulptūrą ir kapinėse perlaidoti ka
rių palaikus Kremlius panaudojo ru
sakalbių jaunuolių riaušių Taline, 
agresyvių protesto akcijų prie Estijos 
ambasados Maskvoje kurstymui. 

Lietuviai tuokiasi dažniau ir vėliau 
Vilnius, gegužės 11 d. (BNS) — 

Lietuvoje per 2006 metus užfiksuotas 
1,300 daugiau santuokų nei ankstes
niais metais, bet gimstamumas, nors 
ir augantis, vis dar neužtikrina kartų 
kaitos. 

Kaip penktadienį pranešė Sta
tistikos departamentas, santuokų 
skaičius didėja pastaruosius penke
rius metus po dešimtmetį (1991— 

2001 m.) trukusio mažėjimo. 2006 m. 
susituokė 21,200 porų, Lietuva yra 
viena iš ES valstybių narių, kur 2006 
m. 1,000 gyventojų teko daugiausia 
(6,3) saiiįtuokų. 

200S m. daugiausia santuokų 
1,000 gyventojų teko Kipre (7,8), Da
nijoje (6,7), Rumunijoje (6,6), Maltoje 
(5,9), mažiausiai — Slovėnijoje (2,9), 
Belgijoje (4,1). 

Lietuvoje tuokiasi vis vyresnio 
amžiaus žmonės, tačiau palyginus su 
kitomis ES valstybėmis narėmis, vy
rai ir moterys vidutiniškai pirmą kar
tą tuokiasi būdami viini iš jaurmu-
siųjų. 2006 m. vidutinis pirmą kartą 
besituokiančių vyrų amžius buvo 27, 
moterų — 25 metai. Vėliausiai poros 
tuokiasi Danijoje ir Švedijoje (vyrai 
— 32) metų, moterys — 30 metų). 

•Iš ateitininkų gyveni
mo. 
•Ganytojo žodis. 
•Apmąstymai iš Ellicott 
miestelio. 
•Kelionė į Jeruzalę 
(XXVm). 
•„Rusiškas dienoraštis" 
(HI). 
•Padirbti vaistai: kaip 
išvengti pavojų. 
•Keista draugystė. 
•Mūsų šeimose. 
•Mados, mados, mados. 
•Dr. K. Ėringį 
Amžinybėn išlydėjus. 
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1 USD — 2.55 LT 
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Žydų kapinių Vilniuje istorijoje 
— kaltinimai klastojimu 

Vilnius, gegužės 11 d. (BNS) — 
Premjero pavedimu sudarytos darbo 
grupės, tiriančios žydų kapinių Vil
niaus centre mįslę, vadovas Gintaras 
Sodeika užsimena apie žemėlapių, 
nurodančių buvusią žydų kapinių 
vietą, galimą klastojimą. 

„Lietuvos istorijos instituto pa
teiktas žemėlapis savyje turi du mas
telius, kurie iškreipia vaizdą — kai 
žemėlapyje yra sukombinuoti du 
masteliai vienoje vietoje, toks doku
mentas primena klastotę", — aiškino 
kultūros viceministras G. Sodeika. 

Tačiau jis pažymi, kad tai dar ne
galutinė premjero Gedimino Kirkilo 
potvarkiu sudarytos ekspertų darbo 
grupės išvada. Kitą savaitę į Lietuvą 
atvyksta užsienio ekspertai, kurie 
pagal Vyriausybės darbo grupės su
rinktą medžiagą, tikimasi, nustatys 
tikslią žydų kapinių buvimo vietą. 

Pasaulio žydai kaltina Lietuvą buvusių 
kapinių vietoje pradėjus komercines 
statybas. 

DRAUGAS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

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

„Villa Lituania". 
Rusijos ambasados nuotr. 

Lietuva linkusi 
atsisakyti italų 
kompensacijos 

Vilnius, gegužės 11 d. (BNS) — 
Prieškario ambasados pastatą Ro
moje, vadinamą „Villa Lituania", 
praradusi Lietuva linkusi atsisakyti 
nelygiaverčių mainų su Italija, ne
tektį siūlančia kompensuoti remon
tuotinomis patalpomis už simbolinę 
vieno euro nuomos kainą. 

Penktadienį Seimo Užsienio rei
kalų komitete (URK) prieita prie 
nuomonės, jog optimaliausias kelias 
— derėtis su Italija dėl piniginės 
kompensacijos, kuri siektų apie 9 
mln. eurų. 

„Potencialiai egzistuoja trys al
ternatyvos — piniginė kompensacija, 
kompensacija nekilnojamuoju turtu 
ir Lietuvai pačiai nusipirkti pastatą 
ir reikalauti Nukelta į 6 psl. 
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Iš Ateitininkų gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org 

• V Šeimyniškumo esmė 
Jaunos moksleivės mintys besiruošiančiai duoti 

moksleivio ateitininko įžodį šį pavasarį 

Žiba Sidrytė 

"ai kalbame apie šeimynišku
mo principą, pirma pagalvoja-

įe apie tėvus, brolius ir sese
ris. Bet šis principas nėra vien apie dalyvauja kartu šv. 

nuo kitos pagal tai, kokį principą jie 
laiko svarbiausiu savo šeimoje. Mūsų 
šeimoje kai kada atrodo, kad katali
kiškumas yra pirmoje vietoje ir 
šeimyniškumas yra antroje vietoje, 
bet iš tikrųjų jie neatskiriami. Pavyz
džiui, kas sekmadienį, mūsų šeima 

Mišiose, bend-
šeimos narius. Šeimyniškumo princi
pas apima ir tavo asmenį - kas tu esi. 
Iš šeimos narių išmokstame, kaip bū
ti žmonėmis. Mano šeima ne vien yra 
mano gyvenimo kasdienybė, bet ma
ne formuoja ir ateičiai — mano cha
rakterį, vertybes, pasaulėžiūrą. 

Šeimoje išmokstame sugyventi 
su kitais, juos mylėti, jiems tarnauti, 
ir tuo pačiu išvystyti savo asmenybę 
ir talentus. Šeima labai paveikia jau
no žmogaus nusistatymus ir verty
bes. O kai pažįsti savo vertybes, tada 
vystosi asmenybė. Ar esi geras vai
kas? Ar būsi atsakingu tėvu, mylinti 
motina? Šeimoje išmokstame būti 
gerais žmonėmis, atsakingais plates
nės bendruomenės nariais, ar tai bū
tų mokykloje, ar darbe, ar tarp drau-

Seimą, ypač didelė šeima, iš savo 
narių daug reikalauja. Augdama aš
tuonių vaikų šeimoje, manau, kad esu 
tapusi gera diplomate, nes esu išmo
kusi, kaip visus patenkinti. Mokėti 
sutaikyti žmones yra nelengva, bet aš 
jau turiu daug patyrimo. Mūsų pa
saulis yra pilnas daug konfliktų ir ne
susipratimų, bet išmokus išlyginti 
santykius savo šeimoje žengiame vie
nu žingsniu arčiau prie pasaulio tai
kos. 

Dėl įvairių priežasčių, kiekvienas 
turi savo nuomonę apie tai, kuris iš 
ateitininkų principų yra pagrindinis 
jų gyvenime. Man šeimyniškumas yra 
svarbiausias, nes jis sujungia visus 
kitus principus. Mano šeimos nariai 
man padeda pažinti ir įsigilinti į ka
talikų tikėjimą. Jie vertina savo tau-
tą, jos istoriją, tradicijas ir kalbą. Šei
myniškumas iškelia visuomeniškumo 
svarbą, nes išmoko bendrauti su įvai
riais žmonėmis. Mano šeima skatina 
inteligentiškumą, nes jie žino kad kai 
gilini savo žinias, gali geriau tarnauti 
visuomenei. 

Visos ateitininkų šeimos, kurias 
pažįstu, ir kurios vertina visus pen
kis principus, vis dėlto skiriasi viena 

rauja prie vakarienės stalo ir su
siburia šeimos valandėlei. Retai lei
džiame, kad sportas, namų darbai ar 
draugai mus sekmadienį atskirtų. 
Tačiau, mes nesame užsidarę nuo 
kitų, o norime pasidalinti šeimos 
džiaugsmu su kitais mūsų namuose ir 
visur kitur. 

Gyventi šeimoje nėra visuomet 
lengva. Kartais pamirštame suteikti 
reikiamą dėmesį savo šeimos nariams 
nes visi esame taip užimti savo 
reikalais — tėvai su darbu, mamos su 
namų tvarka, o vaikai su mokslu. 
Kartais žmonės neteisingai galvoja, 
kad šeima ne tokia svarbi už sėkmę, 
pinigus, draugus ar sportą. Kartais 
šeimose yra tiek problemų, ir jos na
riams yra taip skaudu, kad jos nariai 

Čikagos Partizano Daumanto/Prano Dielininkaičio kuopos globėjos Rasa Kasniūnienė 
ir Laima Aleksienė rodo savo kuopos narių pasiūtą šeimos antklodę. Lopinėliuose 
surašytos visų narių pavardės. Dainos Čyvienės nuotr. 

mėm žiūrėti į savo šeimas, kaip į 
jas apleidžia. Bet nepaisant to, kokie didžiausią Dievo dovaną. Tai yra šei-
būtų sunkumai, nepaisant to, kaip to- myniškumo esmė. 
Ii žmogus nutolsta nuo šeimos, nie
kada nuo jos nepabėgs, nes ji yra ta
vyje, ji dalis tavęs, ir visuomet liksi 
jai skolingas. Mes visuomet turėtu-

Žiba Sidrytė yra Čikagos prez. A. Stul
ginskio/ kun. A Lipniūno moksleivių 
ateitininku kuopos narė 

Cleveland ateitininkų Šeimos šventė 
v 

Šįmet švęsdami Kristų šeimoje, at- leivių gerai parašyti rašiniai turbūt 

šventėm Jį platesnėje Clevelando buvo įdomiausia programos dalis, 
ateitininkų šeimoje sekmadienį, ge- Įžodžius priėmė ir visus pasveiki-
guzės 6 d. n o dvasios vadas klebonas kun. Gedi-

Jaunučių ateitininkų įžodį davė minas Kijauskas, SJ. Taip pat sveiki-
Andrius Biliūnas ir Tomas Pyle. Juos no globėjos ir visų ateitininkų viene-
įžodžiui paruošė Ramunė Totorai- tų atstovai. Po rimtosios dalies žiūrė-
tienė. Jaunučių būrelio globėja yra jome skaidres iš Clevelando ateitinin-
Diana Pyle. Andrius ir Tomas per- kų praeities veiklos ir vaišinomės 
skaitė savo rašinėlius, kodėl jie nori sendraugių paruoštomis vaišėmis, 
būti jaunučiais ateitininkais. Abu ža- Šeimos šventė, kurioje dalyvavo ir da dalyvauti jaunučių stovykloje Dai
navoje, liepos 4 - 15 d. 

Moksleives įžodžiui pristatė Kent 
universiteto studentė ir globėjos Vi
tos Aukštuolienės padėjėja Vaiva La-

ateitininkų artimieji, ir svečiai, pra
ėjo draugiška, pakilia nuotaika. 

Visų didelė padėka globėjoms ir 
jų talkininkėms, dirbančioms su mū
sų jaunimu, dvasios vadui kun. Ki-

niauskaitė. Įžodį davė Monika Čepu- jauskui, SJ, visoms sendraugėms, pri-
lytė, Giedrė Milutytė, Eglė Širvins- sidėjusioms prie vaišių stalo, ir Atei-
kaitė ir Julytė Totoraitytė. Jos taip ties klubo valdybai, suruošusiai šią 
pat paskaitė savo rašinius apie ateiti- šventę, 
ninku principus. Jaunučių ir moks- D.S. 

Šeimos šventė 
Detroi te , birželio 3 

Detroito ateitininkų Šeimos 
šventė įvyks š. m. birželio 3 d. Tema 
„Švęskime Kristų mūsų šeimoje" 
kalbės dr. Romualdas Kriaučiūnas iš 
Lansing, Michigan ir Ina bei Rimas 
Biliūnai iš Cleveland. Visi ateitinin
kai, jų idėjoms prijaučiantys ar no
rintys susipažinti su ateitininkų 
veikla kviečiami dalyvauti. 

Detroito sendraugių ateitininkų 
valdyboje darbuojasi pirmininkė 
Rusnė Kasputienė, iždininkė Nijolė 
Lapšienė ir sekretorius Pranas 
Zaranka. 

SENDRAUGIŲ SĄJUNGOS NARIO MOKESTIS 

ASS CV iždininkas Eugenijus Šilgalis praneša, kad ASS nariai, nelaukda
mi raginimu, susimokėtu 2007 m. nario mokestį savo skyriaus iždininkui. 
Skyriui nepriklausę sendraugiai skatinami nario mokesti susimokėti tiesiogiai 
ASS iždininkui. Jau daugel j mėty vis tebėga! lojantis metinis nario mokestis 
yra $7.00 dirbantiems ir $5.00 nedirbantiems. 

Skyriaus iždininkai pusę (50%) surinkto nario mokesčio persiunčia ASS CV 
iždininkui, o kitą pusę pasilaiko skyriaus reikalams. Čekius rašyti Lithuanian 
Catholic Federation Ateitis vardu ir siusti ASS CV iždininkui adresu: 

dr. Eugenijus Šilgalis 
13 Sandridge Lane 

V/ilIoughby, OH 44094 

Primenama, kad visada yra laukiamos aukos, kurios gali būti nurašomos nuo 
pajamų mokesčiu. 

Ateitininku sendraugių sgjungos valdyba 
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APIE MERGELĘ MARIJĄ IR 
KELIONĘ Į BRAZILIJĄ 

Gegužės 6-osios, sekmadienio vidudienio maldos proga į šv. Petro aikštę 
susirinkusiems maldininkams Benediktas XVI kalbėjo apie švč. Mergelei 
Marijai skirtą gegužės mėnesį ir gegužės 9-14 d. būsimą savo kelionę į Brazi
liją. Ten lankydamasis popiežius atidarys penktąją Lotynų Amerikos ir 
Karibų vyskupų generalinę asamblėją, prasidėsiančią gegužės 13-ąją, susitiks 
su brazilų tikinčiaisiais San Paolo ir Aparesidos arkivyskupijose. 

Brangūs broliai ir seserys! 

Prieš keletą dienų prasidėjo ge
gužė, kuri daugeliui krikščionių ben
druomenių yra marijinis mėnuo. 
Kaip toks, šis mėnuo amžių bėgyje 
tapo vienu iš brangiausių pamaldu
mo formų tikintiesiems ir visuomet 
buvo ganytojų laikomas labai tinka
mu pamokslavimui, katechezei ir 
bendruomeninei maldai. Marijos kul
tas po Vatikano II susirinkimo, įsak
miai pabrėžusio Švenčiausiosios Mer
gelės vaidmenį Bažnyčioje ir Išgany
mo istorijoje, patyrė gilų atsinauji
nimą. O gegužės mėnuo, iš dalies 
sutampantis su Velykų laikotarpiu, 
yra puiki proga minėti Mariją kaip 
Motiną, palydinčią vieningai maldai 
susirinkusią mokinių bendruomenę, 

v 

laukiančią nužengiančios Sv. Dvasios. 
Todėl šis mėnuo gali paskatinti sug
rįžti į pirminės Bažnyčios tikėjimą ir 
vieningai su Marija suprasti, kad 
mūsų misija šiandien yra skelbti ir 
liudyti — drąsiai ir džiaugsmingai — 
nukryžiuotą ir prisikėlusį Kristų, 
visos žmonijos viltį. 

Nekalčiausiai Mergelei, Bažny
čios Motinai, trokštu pavesti apašta
liškąją kelionę į Braziliją. Kaip darė 
mano pirmtakai Paulius VI ir Jonas 

Paulius II, vadovausiu jau penktosios 
Lotynų Amerikos ir Karibų vyskupų 
Generalinės konferencijos atidary
mui, kuris įvyks didingoje brazilų 
Marijos šventovėje Aparesidoje. Prieš 
tai aplankysiu netoli esantį San Paolo 
miestą, kur susitiksiu su krašto jau
nimu ir vyskupais bei šventuoju 
paskelbsiu palaimintąjį brolį Antaną, 
Antonio De Sant'Anna Galvao. Tai 
mano pirmoji ganytojiška kelionė į 
Lotynų Ameriką. Dvasiškai ruošiuosi 
susitikti su visu Lotynų Amerikos 
subkontinentu, kuriame gyvena be
veik pusė viso pasaulio katalikų, iš 
kurių daugelis yra jauni žmonės. Dėl 
šios priežasties jis yra vadinamas 
„Vilties kontinentu". Ta viltis nėra 
tik Bažnyčios, bet visos Amerikos ir 
viso pasaulio. 

Kviečiu melsti švč. Mergelę Ma
riją už šią apaštališkąją piligrimystę 
ir ypač už penktąją Lotynų Amerikos 
ir Karibų vyskupų generalinę asam
blėją, idant visi to regiono krikš
čionys pasijustų Kristaus — Kelio, 
Tiesos ir Gyvenimo — mokiniais ir 
misionieriais. Yra daug ir skirtingų 
nūdienos iššūkių; štai kodėl svarbu 
formuoti krikščionis mūsų pasaulyje 
būti gėrio „raugu" ir šventumo „švie-
sa . 

Po trumpos kalbos maldininkams, susirinkusiems į Šv. Petro aikštę, 
Ganytojas vadovavo vidudienio maldai. Velykų laikotarpiu vidudieniais kalba
ma Dievo Motinai skirta „Dangaus karalienės" malda, žinoma pagal maldos 
pirmuosius lotyniškus žodžius „Regina Caeli". 

Dangaus karaliene, džiūgauki, aleliuja, 
nes tas, kurį turėjai garbės nešioti, aleliuja, 
prisikėlė, kaip buvo sakęs, aleliuja. 
Melski už mus Dievą, aleliuja! 
Džiūgauk ir linksminkis, Mergele Marija, Aleliuja! 
Nes Viešpats tikrai prisikėlė, Aleliuja! 

Dieve, pradžiuginęs pasauli savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus prisikėlimu, leisk Mergelei Marijai, Jo Motinai, užtariant pasiekti 
amžinojo gyvenimo džiaugsmą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. 

Pagal Vatikano radiją parengė 
N. Šmerauskas 

A priori arba kaip 
norėtume švęsti 

DALIA CIDZIKAITĖ 

Turbūt daug kam yra pažįstamas jausmas, kai į vieną ar kitą pro
blemą, reiškinį ar įvykį žiūrime su iš anksto suformuota nuo
mone. Teisininkai, filosofai, istorikai ir kitų profesijų žmonės tai 

įvardija lotynišku posakiu a priori. Jį, beje, pirmą kartą išgirdau ir 
išmokau vartoti per Lietuvos istorijos pamokas vidurinėje mokykloje, tais 
metais, kai vieną dieną per patį mokslo metų vidurį istorijos mokytoja 
tylėdama išdalino naujus, dar niekada nematytus vadovėlius ir tarė: „Nuo 
šiol mokysimės ne Tarybinės Lietuvos, o — Lietuvos istoriją". 

Su tokiu a priori, a rba išankstiniu jausmu, gegužės 9 d. važiavau į 
Europos dienos priėmimą Čikagoje. Galvoje sukosi spiečius klausimų. Vie
nas jų — ar iškilmingame štai jau 50 metų sulaukusios Europos Sąjungos 
(ES) priėmime bus nors vienu sakiniu užsiminta ne tik apie ES laimė
jimus, bet ir apie nesenus šių dienų įvykius, pavyzdžiui, Estijos susikir
timą su Rusijos valdžia, bet kokias ribas peržengiantį Rusijos kišimąsi į 
Estijos reikalus, tos pačios Rusijos nesiliaujantį grasinimą susidoroti su 
artimiausiais ir tolimesniais kaimynais, kar tas nuo karto, o paskutiniu 
metu — vis dažniau prisukant, o kartais ir visiškai užsukant naftos ir 
dujų čiaupus, išgalvojant bū tus ir nebūtus dujotiekių remontus ar naujas 
prekybos taisykles. Juk — galvojau, kada, jei ne dabar, tokio gražaus ju
biliejaus proga susirinkus gausiam ir margaspalviam ES narių (žinias-
klaidoje neretai pavadinamų sėkmingu europietiškų klubu) ir draugų 
būriui, pripažinsime klaidas, pasidalinsime sunkumais, laukiančiais nau
jais iššūkiais? Žinoma, iš kitos pusės, suvokiau, kad naivu yra tikėtis 
kokio nors politinio pareiškimo, švenčiant pusės šimto metų sukaktį. 

Europos dienos priėmime kalbėjusio aukšto Vokietijos (šiais metais 
būtent ši šalis pirmininkauja) pareigūno pajuokavimą ir savotišką 
autoironiją, kad kritikai dabart inę ES situaciją, ES įkopus į šeštąjį de
šimtmetį, vertina kaip vidutinio amžiaus sulaukusio žmogaus krizę, gali
ma interpretuoti dar kitaip. Ar nebus taip, kad garbaus amžiaus sulau
kusi ir gerokai papilnėjusi (šiuo metu ES yra 27 narės) Sąjunga nėra lin
kusi gadinti sau vakarėlio, kurio šventimas, palydėtas gausiais renginiais 
ne tik Europoje, bet ir Amerikoje bei kitose pasaulio šalyse, prasidėjo, 
jeigu neklystu, dar kovo mėnesį. 

Tačiau aš klydau. Vokietijos pareigūno kalba nebuvo vien gražūs 
šventiniai žodžiai. Jis pastebėjo, jog apie ES mažai dar žino amerikiečiai, 
pagal paskutinę, neseniai įvykusią apklausą, vos 7 procentai apklaustų 
Amerikos gyventojų galėjo pasakyti, kas yra ES. Jam taip pat užkliuvo 
faktas, jog nė viena JAV žiniasklaidos priemonė nepasidomėjo ir nenu-
švietė neseniai Vašingtone įvykusio ES ir JAV valdžių susitikimo. Ar tai 
yra problema? — klausė į Europos dieną susirinkusiųjų vokietis, — be 
jokios abejonės, nežymiu galvos linktelėjimu sutikau aš. Vis dėlto — lai
kiausi savo išankstinės nuomonės, jeigu pirmininkaujančios Vokietijos 
kalboje atsirado vietos ES ir JAV bendradarbiavimui bei Sąjungos įvaiz
džiui Amerikoje paanalizuoti, net Prancūzijos atstovus pasveikinti su naujo 
prezidento Nicolas Sarkozy išrinkimu, kodėl neatsirado vietos čia pat sto
vėjusiam Estijos konsului parodyti paramą ir palaikymą jo atstovaujamai 
šaliai? O gal tokių bėdų, kokias šiuo metu išgyvena Estija, yra kur kas 
daugiau ir šiame minėjime neužtektų laiko visoms joms išvardinti? 

Claus Leggewie straipsnyje ,,Equally criminal? Totalitarian expe-
rience and European memory" („Vienodai nusikalstanti? Totalitarinė 
patirtis ir europietiška atmintis") teigia, jog atmintinos dienos, minėji
mai, sukakčių šventimai — kaip niekas kitas gali parodyti, kokia skirtin
ga ir prieštaraujanti kolektyvinė atmintis yra Europoje. Kai kurie euro
piečiai siūlo tokius XX amžiaus istorinės atminties prieštaravimus ir ne
sutarimus pamiršti ir pradėti viską iš naujo. Tačiau, toliau svarsto auto
rius, tokiu atveju naujas gyvenimas kartu Europoje greičiausiai netruktų 
iš pergalės virsti t rauma. Todėl C. Leggevvie įsitikinimu, kur kas logiškes
nis ir sveikesnis kelias būtų tiek Vakarų, tiek Rytų Europai prisiimti 
atsakomybę už vieni kitų veiksmus, istoriją, patirtį ir atmintį, ypač tą, 
kuri kuriama čia ir dabar. Ir minint reikšmingas datas klausti ne ar reikia 
švęsti, bet — kaip tai daryti. 

ES skelbia klaidingą informaciją apie Lietuvą 
Europos Sąjungos svetainėje 

http://europa.eu skelbiami klaidin
gi ar netikslūs faktai apie Lietuvą. 
Visų pirma, skelbiama, kad Lietuva 
tapo nepriklausoma 1991 metais. Lie
tuva paskelbė nepriklausomybę 1990 
m. kovo 11 d. ir padarė tai pirmoji tarp 
tuometinių tarybinių respublikų. 
Tiesa, kad Europos valstybės su ne
priklausoma Lietuva užmezgė diplo
matinius santykius tik 1991 m., ta
čiau, pavyzdžiui. Jungtinės Valstijos 
jų niekada nebuvo nu t raukus ios , 

taigi ir paskelbtoji Lietuvos neprik
lausomybė buvo pripažinta iškart. 

Keistoka ir nurodyta Lietuvos 
tautinė sudėtis. Teigiama, kad Lie
tuvoje gyvena 80 proc. lietuvių, 11 
proc. lenkų ir 7 proc. rusų. Tiksliausi 
duomenys apie Lietuvos tautinę su
dėtį yra gauti iš 2001 m. surašymo. 
Tuo metu lietuviai sudarė 83,5 proc. 
gyventojų, lenkai 6,7 proc, rusai 6,3 
proc. Nuo to laiko tikslių duomenų 
apie gyventojų skaičiaus pasikeiti
mus nėra. Pagal www.balsas.lt 

http://europa.eu
http://www.balsas.lt
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APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO 
JUOZAS GAILA 

Kai kas nors negero įvykdavo 
Lietuvoje, neretai manęs klausdavo: 
„Ar pas jus Amerikoje taip galėtų 
būti?" visada atsakydavau, kad vis
kas, kas pasaulyje yra geriausio ir 
blogiausio, galima surasti ir Ame
rikoje. Ir nenuostabu, juk čia įvai
riausių rasių ir tautybių mišinys, čia 
suvažiuoja ir pasaulio protai, ir pa
dugnės. Bet Amerika keičiasi. J i ne 
tokia, kokią mes — pokario išeiviai — 
radome ją prieš 57 metus. Tada pa
plūdimiuose matėsi užrašai , kad 
spalvotieji ir žydai neįleidžiami, spal
votiesiems buvo įrengti atskiri res
toranai, viešbučiai, atskiros patalpos 
autobusų stotyse, atskiri tualetai , 
atskiros mokyklos. Net ne į visas di
džiąsias parduotuves jie buvo įlei
džiami, o jei įleidžiami, tai rūbų ma-
tuotis negalėjo. Neturėjo amerikiečiai 
tolerancijos ir angliškai nekalban
tiems. Pamenu, kai 1951 metais at
vykęs į JAV įsidarbinau vienoje įmo
nėje, kurioje dirbo ir keletas lietuvių. 
Ne kartą, mums besikalbant lietu
viškai, tekdavo išgirsti: „Jūs kalbė
kite angliškai, čia Amerika. Jei ne, 
grįžkite iš kur atvykote". Net 1959 m. 
vienoje parduotuvėje knygų skyriuje 
bedirbantis mano bendraamžis pažįs
tamas lietuvis užkalbintas lietu
viškai, tiesiog šnibždėdavo, kad tik 
kas neišgirstų jo kalbant ne ang
liškai. Pastebėję tai, aš su savo būsi
ma Amerikoje gimusia žmona užsuk
davome į tą knygų skyrių ir tyčia kuo 
garsiausiai lietuviškai kalbėdami ste
bėdavome jį baugščiai besidairantį ir 
besistengianti nutolti nuo mūsų. Bet 
kaip viskas pasikeitė. Štai pernai 
buvęs Baltimorės miesto meras, vė
liau Maryland valstijos gubernato
rius viešai pasipiktino, kad nuėjęs į 
McDonald's restoraną negalėjo ang
liškai užsisakyti maisto, o turėjo ro
dyti į užkandžių paveiksliukus tik 
ispaniškai kalbantiems darbuoto
jams. Nuostabiausia, kad spaudoje 
pasipiktinimo audra kilo ne jais ir 
restoranu, bet buvusiu labai popu
liariu meru ir gubernatoriumi, dėl jo 
nejautrumo angliškai nemokantiems. 

Keisčiausia, kad Amerikoje, besi-
garsinančioje laisve ir demokratija, 
galėjo būti tokia nelygybė, tokie žmo
gaus teisių pažeidimai juodaodžių 
atžvilgiu. Mes atvykę Amerikon dir
bome juodžiausius darbus kartu su 
juodaodžiais ir darbe buvome vieno
dai traktuojami, todėl tos diskrimi
nacijos jų atžvilgiu ir nejutome, ypač 
kai juodasis, gavęs penktadienį algą, 
dažnai naktinėje pamainoje nepasi
rodydavo ir net pirmadienį darban 
neateidavo. Nejaudino mūsų ir tai, 
kad jie tegalėjo gyventi blogiausiuose 
kvartaluose, vaikus leisti tik į juo
diesiems skirtas mokyklas. Nejaudi
no mūsų, nes mes savo noru sten
gėmės gyventi tarp savųjų, vaikus ve
žėme į lietuvių parapijų mokyklas, į 
savo įkurtas šeštadienines mokyklas, 
jaunimo vasaros stovyklas, lankėme 
lietuviškas bažnyčias, laisvalaikį lei
dome ir pramogavome senųjų emi
grantų įkurtuose Lietuvių namuose. 
Taigi niekieno neverčiami gyvenome 
lietuviškame „gete". Juodiesiems da
romą baisią skriaudą pajutau 1951 
m. atsidūręs kariuomenėje — JAV jū
rų pėstininkuose. Po pusmečio tarny
bos, dar blogai kalbėdamas angliškai, 
buvau pakeltas į korporalus, o po me
tų į seržantus, tuo tarpu mano daliny 
buvo juodųjų grįžusių iš Korėjos, 

apdovanotų už sužeidimus, narsą, ke
liais metais ilgiau už mane tarna
vusių ir tebeesančių žemesnio rango. 
Vienas iš jų buvo baltimorietis, turėjo 
mašiną, tad, kai gaudavome kelias 
laisvas dienas, kartu leisdavomės 
dešimties valandų kelionei iš Pietų 
Caroline valstijos į Baltimorę. Tačiau 
sustojus pakelėje mūsų keliai skyrėsi:, 
aš eidavau į kokį noriu restoraną, o 
jis turėdavo ieškoti restorano tualeto, 
spalvotiesiems, o tie dažniausiai bū
davo kokiame užkampy, apšepusiame 
pastate. Kartais jis laukdavo lauke už 
durų, kad aš jam ką nors nupirkęs 
atneščiau. 

Baigęs mokslus 1959 m. įsidar
binau didžiausioje pasauly alkoholi
nių gėrimų bendrovėje, turinčioje net 
tris įmones Baltimorės apylinkėse. 
Darbininkų uždarbiai buvo labai 
geri, bet tik vienoje iš tų įmonių dirbo 
juodaodis, eiliniu darbininku katili
nėje. Labai dažnai šias įmones lanky
davo iš kitų miestų ir net valstijų 
atvykę alkoholinių gėrimų pardavėjai 
(sales representatives), tarp jų būda
vo daug juodųjų. Norėdami parodyti, 
jog pas mus dirba ir juodaodžiai, mes 
jį atitraukdavome nuo jo darbo ir 
siųsdavome stumdytis ten, kur lan
kosi svečiai. Kai šie vykdavo į kitą 
įmonę, skubiai veždavome ir jį ten, 
kad ir ten būtų matomas... 

* * * 

Viskas pasikeitė juodiesiems išsi
laisvinus. 1976 m., jau man dirbant 
Filadelfijoje, į mano skyrių buvo 
atsiųstas tik ką juodųjų universitetą 
baigęs chemikas. Turėjau jį ruošti 
būsimu vadybininku. Po pusmečio 
parašiau jo įvertinimą, deja, mažai ką 
teigiamo apie jo sugebėjimus galė
jau parašyti. Netrukus susilaukiau 
skambučio iš New York esančios ben
drovės vadovybės. Visą įvertinimą 
turis pakeisti. Juodasis yra paaukšti
namas ir mano vertinime norima 
matyti kuo aukščiausius pažymius. 
Paklusau. Po metų buvau iškeltas at
gal į Baltimorę. Įmonės, kurioje pra
dėjau savo karjerą, negalėjau atpa
žinti. Iš tikro, ne įmonės, bet joje dir
bančiųjų. Jau buvo įpusėjęs moterų 
išsilaisvinimo sąjūdis, ten, kur buvo 
mane darban priėmę viršininkai, 
dabar sėdėjo moterys ir juodieji. 
Pasigedau buvusio pareigingumo, 
profesionalumo. Sunku man buvo 
apsiprasti su nauja tvarka, kuri man 
panašėjo į netvarką. Ir taip po 17 
metų darbo pasitraukiau iš tos ben
drovės, perėjau dirbti vienai britų 
kompanijai, o senoji bendrovė po de
šimtmečio išsipardavė, o savo skyrius 
Baltimorėje likvidavo. 

Taip kaip pasikeitė bendrovė, 
kurioje dirbau, pasikeitė ir visa Ame
rika. Firmos tiesiog varžėsi ir lenkty
niavo tarp savęs, kad tik daugiau 
pasamdytų vadinamų mažumų ats
tovų, o tos mažumos buvo juodieji ir 
moterys. Sugebėjimai ar kvalifikacija 
mažai ką reiškė, tiesiog stachano-
vietiškai reikėjo išpildyti normas ir 
ne produktyvumo, bet rasinės lygy
bės. Tai buvo prezidento Lyndon B. 
Johnson (1963-1969 m.) paskelbtos 
„The Great Society" arba „Didingos 
visuomenės" programos išdava. Si 
programa Amerikoje turėjo panaikin
ti skurdą ir rasinę nelygybę ir jos 
įgyvendinimui buvo mestos milži
niškos lėšos. Ir tikrai, Amerikos pen
sininkai turi būti dėkingi, nes, ne
paisant organizuoto gydytojų prieši

nimosi, sveikatos draudimas pensinio 
amžiaus sulaukusiems, nors toli gra
žu, ne visas išlaidas padengiantis, bu
vo įvestas. Tačiau, vadinamas skur
das Amerikoje nesumažėjo, nors 
lėšos, įvairios programos, progra
mėlės jo mažinimui vis didėjo. Ne
norintiems dirbti susidarė sąlygos 
pasinaudoti tomis programomis ir 
gyventi iš pašalpų. Įvairūs suvaržy
mai pašalpoms gauti tiesiog skatino 
nesantuokinių vaikų gimdymą ir 
gyvenimą nesantuokoje. Tas ypač įsi
galiojo tarp juodųjų, kur nesantuoko
je gyvena daugiau nei 70 procentų. 
Šiandien tarp juodųjų, prestižu tapo 
vaikinui turėti vaikų su skirtingomis 
merginomis, o šioms — tapti populia
riomis tarp vaikinų ir su kiekvienu 
susilauktu kūdikiu gauti didesnę 
pašalpą. 

* * * 
Juodųjų išsilaisvinimo sąjūdyje 

svarbų vaidmenį vaidino žydai. Jie 
finansavo juodųjų organizacijas, jų 
advokatai gynė teisiamus juoduosius. 
Žydai studentai vyko į Pietines valsti
jas palaikyti juodųjų, registruoti juos 
balsavimams, dalyvauti demonstra
cijose. Keletas jų buvo baltųjų žiau
riai nužudyti. Atvykę žydės studentės 
demonstratyviai glėbeščiavosi, bučia
vosi su juodaisiais, sukeldamos ne
pratusių prie tokių vaizdų pietiečių 
baltųjų pasipiktinimą, nors jos to 
nedarė namuose. O jų tėvai Siaurinių 
valstijų didmiesčiuose, juodųjų rajo
nuose turėjo savo parduotuves ir 
gerokai plėšė už žemos kokybės mais
to produktus, alkoholinius gėrimus, 
rūbus. Už aukštus nuošimčius skoli

no pinigus, uždarbiavo iš čekių keiti
mo, už buitinių sąskaitų priėmimą. 
Žydai, vadinami „landynių lordais" 
(„slum lords"), už aukštą kainą nuo
mojo juodiesiems butus, namus, jų 
neprižiūrėdami, paversdami ištisus 
kvartalus landynėmis, priversdami 
baltuosius, įskaitant ir pačius žydus, 
bėgti iš miestų. Per juodųjų riaušes 
miestuose daugiausiai nukentėjo žy
dai verslininkai: jų parduotuvės, 
smulkios įmonės buvo plėšiamos, 
deginamos. Paliko jie jas, aišku at
gavę iš draudimo bendrovių atlygi
nimą. Ten dabar įsikūrė ir prekiauja 
emigrantai iš Korėjos, Pakistano, net 
iš Afrikos. 

„Didingos visuomenės" didelė 
dalis lėšų buvo skirta ne tik pagerin
ti juodųjų mokyklas, jas integruojant 
su baltųjų, bet apskritai pakelti visos 
Amerikos švietimo lygį. Mokiniai 
buvo vežiojami, negailint nei sugaišto 
laiko, nei lėšų degalams, iš vieno 
miesto galo į kitą, kad tik kiekvienoje 
mokykloje būtų baltųjų-juodųjų miši
nys, proporcingas Amerikoje gyve
nančiųjų mišrainei. Baltieji, protes
tuojantys prieš savo vaikų vežiojimą, 
buvo didžiosios žiniasklaidos ir juo
dųjų balsus gaudančių politikų išva
dinti rasistais. Kliuvo ir Čikagoje.gy
venantiems lietuviams, beginant 
savo tvarkingai laikomas gyvenvietes 
nuo juodųjų, jiems buvo prikergtos 
„rasistų" etiketės. Bet tiek įstatymų 
leidėjai, tiek didžiosios žiniasklaidos 
atstovai gyveno ir stengėsi gyventi 
ten, kur juodųjų antplūdis negrėsė, o 
vaikus leido j privačias mokyklas, kad 
jie nebūtų vežiojami ir maišomi su 

Ne\Ar York. Jono Kuprio nuotr. 
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juodaisiais. 1996 m. Demokratų par
tijos konvencijoje Hillary R. Clinton 
citavo afrikiečių patarlę, kad visas 
kaimas turėtų auginti vaiką („It ta-
kes a whole village to raiše a child"), 
tačiau savo vientur tę dukrą leido i 
privačią mokyklą. Nepanoro rodyti 
pavyzdžio, kad jos dukra būtų vežio
jama į juodųjų mokyklą ir auginama 
„viso kaimo". 

Integravus mokyklas, net ir bu
vusiose gerose miestų mokyklose, 
mokslo lygis smuko. Smuko, nes, 
atvežus juoduosius mokinius, visa 
mokykla taikėsi prie jų žemesnio 
lygio, papildžius mokyklą baltaisiais, 
juodieji negalėjo jiems prilygti ir net 
nesistengė. Be to, integravus moki
nius, reikėjo integruoti ir mokytojus 
bei visą švietimo administraciją. Kai 
tenka televizijoje išgirsti dabart inius 
viešųjų mokyklų juoduosius mokyto
jus kalbant, lengva suprasti, kodėl tas 
mokyklas baigusieji nesugeba nei 
skaityti, nei taisyklingai rašyti. 

# * * 

Norint a t i ta isyt i juodiesiems 
padarytą skriaudą įvesta vadinama 
„Affirmative action". Taip, kaip įmo
nės samdė nekvalifikuotus juoduo
sius, siekiant išpildyti neoficialias 
kvotas, taip aukštosios mokyklos pri
iminėjo s tudentus ir teikė stipendijas 
atsižvelgdamos ne į jų pažymius, bet į 
jų odos spalvą. Deja, nepagalvota apie 
vykdomą skriaudą baltajam studen
tui, kilusiam iš vargingos šeimos, 
kuris stengėsi siekti aukštų pažymių, 
tikėdamas patekti į prestižinį univer
sitetą, bet buvo apeitas juodaodžio su 
kur kas žemesniais pažymiais. Aps
kritai, daugiausiai nukentėjo žydų 

* 

* 
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kilmės ir emigrantų iš Azijos jaunuo
liai, tipiškai pirmaujantys tiek vie
šose, tiek privačiose vidurinėse mo
kyklose, nepaisant mokytojų. 

Šitaip kuriant „Didingąją visuo
menę", labiausiai „nedidingi" pasiju
to Amerikos vidurinės klasės baltieji 
vyrai. Jų išsvajoti ir užsidirbti pa
aukštinimai darbuose nuėjo juodie
siems ir moterims. Jie buvo įpratę į 
moteris žvelgti kaip į pavaldines: 
sekretores, laborantes, technikes, ir 

staiga jos tapo ne tik lygios su jais, 
bet neretai net ir jų viršininkės. Ne 
geriau jiems sekėsi ir šeimose. Žmo
nos tapo neįtikėtinai savarankiškos, 
nevengiančios ir nebijančios skyrybų, 
o skiriantis jiems tekdavo palikti 
namus, taip kaip stovinti, su femi
nistėms norinčio įtikti teisėjo už
krauta buvusios žmonos išlaikymo 
našta. Savo nepasitenkinimą jie iš
reiškė prie balsavimo urnų, balsuoda
mi už respublikonus ir prezidentu 
išrinkdami Ronald Reagan. Sis prezi-

Jono Kuprio nuotr. 

dentas gerokai apkarpė „Didingos 
visuomenės" programas, ypač tas, 
kurios daugiau naudos davė jų ad
ministratoriams, nei jų reikalingie
siems. Net vėliau prezidentu išrink
tas demokratas Bill Clinton, spau
džiamas respublikonų, tęsė programų 
reformas skurdui mažinti. Tačiau 
„Didingosios visuomenės" programos 
negrįžtamai pakeitė Amerikos veidą. 

Daugiau apie tai, 
kituose „Apmąstymuose" 

Jų nebėra, kaip ir druska pavirtusios Loto 
žmonos statulos, kur i ir daužoma niekada ne
sumažėja. Atsidėjęs klausinėjau arabą vadovą ir 
kitus, kurie tas vietas jau buvo išvaikščioję, ištyrę, 
jie visi vienodai tvirtino: nieko panašaus čia nesą. 
Taip pat vienuolis, brolis Angelas, Jeruzalės vie
nuolyne išgyvenęs penkiasdešimt metų, pasakojo, 
kad kažkada daugelis europiečių krikščionių visur 
ieškoję šios statulos, tačiau neradę. 

To ežero j au pats vaizdas baisus: iš visų pusių 
jį juosia labai statūs kalnai ir kurčios uolos. 

Spalvą keičiantis vanduo yra t irštas, dvokiantis, o 
paragavus, — ką ir mes padarėme, — karčiai degi
na liežuvį ir sunkiu maro tvaiku trenkia į galvą. 

Krante radome visai juodą nuogą etiopą, ren
kantį druską. Ma t šis ežeras teikia druskos, bet ji 
karti, kaip su tulžim sumaišyta. Etiopo veidas buvo 
baisus, bet kūnas lankstus, o eisena labai vikri. 
Turėjo su savim lanką ir strėlių. Mūsų vadovas jį 
pažinojo: esąs baisus plėšikas. Dabar vienas, drau
gai anapus Jordano plėšikauja. 

Į šią jūrą į teka Jordano upė. Vykstant iš šv. Sa-
bos vienuolyno, ji įteka iš priešingos pusės. Iš ten, 
per plačias ir tuščias dykumas nujojus pusantros 
mylios, a tvykstama į Kristaus krikšto vietą. Upė 
dažniausiai dideliais vingiais išsirangiusi. Toje 
vietoje, kur Jonas krikštijo Kristų, dešiniajame 
krante, prie pa t upės, driekiasi apie pusės mylios 
ilgio, strėlės lėkimo pločio ūksmingas miškelis. Jo 
medžiai lapais pr imena gluosnius, tačiau yra ne tos 
pačios rūšies. Tas matyti iš mano parsivežtų ša
kučių. Tai ta pati dykuma, kurioje, kaip mini Evan
gelijos, šv. Jonas skelbė atgailą ir krikštijo (Mato 
kn., 3 Morkaus kn., 1). To, kuo Pirmtakas maiti
nosi (skėrių ir miškinio medaus) šiose vietose jau 
nebepasitaiko. Tik panašu, kad upė, — nes jos dug
nas ne klampus, bet smėlėtas, — tekėdama tarp 
uolų, išmesdavo į krantą tokių sraigių, kurias buvo 
galima nevirtas valgyti. Kai kurios jų rūšys šen ten 
veisiasi ir jūrose. Nežinia, ar šventasis valgė jas, ar 
ką nors į tai panašaus. Miškinio medaus kadaise 
galėjo būti ir š iame miškelyje, nes šv. Rašte rašo, 
kad juo maitinosi. Dabar čia aplinkui tyrai, juose 
niekas neauga. 

Jordano vanduo sūkuringas, bet sveikas: inde 
laikomas niekada negenda. Tą patyriau iš to, ką 
turiu parsivežęs. Mums krante valgant, kai kurie iŠ 
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mūsiškių ten maudėsi. Upės plotis vos trisdešimt 
uolekčių. Įtekėdama į Negyvąją jūrą, ji kiek plačiau 
išsilieja. 

Kitame krante matyti griuvėsiai tilto, kurį šv. 
Elena kadaise buvo iš akmenų pastatydinusi. 
Anapus upės, priešais Asfalto ežerą, jau prasideda 
Arabija, teisingai vadinama Arabijos dykuma, nes 
tokia ir yra: iš pirmo žvilgsnio matyti vien uolos ir 
smėlis. Apie pusmylį paėjus aukštyn, yra vieta, kur 
hebrajai sausomis kojomis perėjo Jordaną (Jozuės 
kn., 3). 

Nuo Jordano keliaujant į Jerichoną, esantį už 
pusantros mylios ar kiek daugiau, ar t i 

vieškelio, yra neblogai išsilaikiusi šv. Elenos staty
dinta bažnyčia šv. Jono Krikštytojo garbei, kaip ir 
ta, kuri matyti Kristaus krikšto vietoje. Čia teikia
mi visuotiniai atlaidai. Kairėje pusėje yra Galgalos 
vietovė (Jozuės kn., 4). Bet jokių akmenų, kuriuos 
izraelitai iš Jordano upės išnešę sukrovė, nematyti. 
Iš ten, iš tų smėlio tyrų, vykstama į dailų, derlin
gumu išgarsėjusį slėnį. Jame buvo įsikūręs Jeri
chono miestas. Už pusmylės nuo jo yra kalva, ku
rioje Jozuė pamatė priešais stovint vyrą su ištrauk
tu kardu (Jozuės kn., 5). Iš tos kalvos aiškiai ir pla
čiai matyti Jerichonas. Iš tokios vietos Jozuė, kaip 
prityręs kariuomenės vadas, galėjo labai gerai ste
bėti ir parinkti tinkamiausią miestui užpulti vietą. 

Paskui nuvykome į Jerichoną. Miestas įkurtas 
gražioje, derlingoje lygumoje. Kadangi labai šilta, 
apie tą laiką toje srityje jau buvo prinokusios da
tulės. Iš apimties matyti, kad miestas buvęs labai 
didelis, skritulio formos. Vietoj buvusių sienų ma
tyti lyg koks supiltas pylimas. Vietoj bokštų iškilu
sios tarsi kokios didesnės kalvos. Jų būta nemažai. 
Be abejo, čia turėjo didelį poveikį tas Jozuės pra
keikimas, kuris, kaip rašoma (Jozuės kn., 6), labai 
smarkiai sukrėtė miestą. Niekas jame negyvena, 

tiktai plėšikai arabai įsikūrę nendrinėse lūšnose. 
Pačiame miesto krašte išlikęs vienas pusiau svei
kas keturkampis bokštas. Vieni rašo, kad tai iš
tvirkėlės Rahabos namai (jie buvę prie miesto sie
nos). Rahaba, prie lango pririšusi raudoną virvelę, 
pasiekusi, kad hebrajai jos neapiplėšė (Jozuės kn., 2). 

Kiti mano, kad tai namai Zachiejaus, kur Kris
tus buvo įėjęs (Luko kn., 19). Zachiejui ar tai 

Rahabai atminti didesnę namo dalį Dievas išlaikė 
nesugriuvusią. Visame tame mieste vos galima ras
ti vienos uolekties aukščio neišgriuvusią sieną. 

Aprašydamas Kretos salą, trumpai buvau užsi
minęs, koks tenai įvairus klimatas, perlipus ner 
kalnus iš šiaurės į pietus. Ir čia tas pat matyti, vyk
stant iš Jeruzalės į Jerichoną. Nuo Jeruzalės, apie 
kurią daug datulių, iki Jerichono tiesiai tiktai še
šios mylios, tačiau tie vaisiai tenai dar nenoksta, o 
čia jau visai bebaigia. 

Čia auga labai vertinamas spalato medis. Jis 
labai mėgsta šiltą klimatą, kaip ir Jerichono rožės, 
kurios kaip vaistas nuostabiai palengvina mote
rims gimdymą. Visokie vaisiai ir javai čia pribręsta 
dviem savaitėm anksčiau negu Jeruzalėje. Nieko 
nuostabaus, nes čia labai dideli karščiai. Iš čia nu
vykus į Jeruzalę, klimatas joje atrodo daug šaltes
nis. Tenai oras sveikesnis, ir naktys be tokio tvan
kumo. 

Iškeliavę iš Jerichono, už geros pusmylės at
vykome prie upelio ištakos šaltinio, į kurį Elizėjus 
įmetęs druskos ir iš labai blogo vandens padaręs 
labai gerą. Sis šaltinio upelis drėkina visą slėnį: se
niai iškastais grioviais vanduo teka į sodus ir dar
žus. Upelis gilumo žmogui iki pečių, vandeny daug 
mažų žuvyčių. Matyti didžiuliai vandentiekiai 
(akvedukai), kuriais vanduo tekėdavo į šv. Jeroni
mo vienuolyną ir gyvenvietę. Dabar to vienuolyno 
vos pėdsakai matyti. 

Prie šaltinio pavalgę, nukeliavę ketvirtį my
lios, atvykome į papėdę kalno, vadinamo Kvad-
rantana (Keturiasdešimties dienų). Čia velnias 
gundė Kristų. Palikę jojamuosius gyvulius, pusę 
mylios ėjome pėsti labai slidžiu ir stačiu taku. Jo 
apačioje žiojėjo toks status skardis, kad daugeliui 
ėmė svaigti galvos ir, bijodami nukristi, ten nebėjo. 
Mes užlipome iki kalno vidurio (toliau jau nėra 
kelio), kur yra šešių uolekčių ilgio labai siaura 
lygumėlė. Bus daugiau. 



DRAUGAS, 2007 m. gegužės 12 d., šeštadienis 

Karas prieš Estiją tęsiasi internete 

Šalies mokyklose nuaidėjo p a s k u t i n i s skambut i s . Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Mokyklose nuaidėjo 
paskutinis skambutis 

Vilnius, gegužės 11d. (ELTA) — 
Penktadien; abiturientams nuaidėjo 
paskutinis skambutis, palydintis juos 
į artėjančią brandos egzaminų sesiją. 

Skambant akustinės muzikos 
garsams į Vilniaus S. Nėries mokyk
los lietuvių kalbos klasės suolus susė
do klegantys, pasipuošę, besišypsan
tys, tarsi nejausdami nerimo dėl ne
trukus užgriūsiančių brandos egza
minų naštos, jauni žmonės, bene pa
skutinį kartą dar galintys save vadin
ti mokiniais. 

Penktadienio vidurdieni jiems, 
kaip ir dar daugiau nei 50 tūkstančių 
visos Lietuvos abiturientų, prasidėjo 
simbolinė paskutinė pamoka. 

Gimnazijos lietuvių kalbos mo
kytojos Onutės Baumilienės akyse, 
žvelgiant į kelerius metus kasdien 
matytus mokinius, ašaros sublizgo 
bene pirmajai. 

Beje, j paskutinę pamoką moks
leiviai irgi vėlavo. Išbartas vaikinas 
tik šypsojosi, ištraukė iš didelės gelto
nų rožių puokštės vieną gėlę ir įteikė 
mokytojai. 

„Kai būsi didis žmogus, nepa
miršk mūsų.. Kai pamatysi kokią 
buitišką sceną, nebūk tokia toleran
tiška.. Net jei būsi 'Impuls'e' trenere 
ar administratore, žinok, kad gali dar 
daugiau... Atsiskleisk — pasaulis ne
žino, kokie mes esame, jis žino tik 
tiek, kiek patys save parodom", — 
patarimus kiekvienam mokiniui dali
jo mokytoja. 

Ašaros sublizgo net vaikinų aky
se. Tuo tarpu ašaras braukiančias 

merginas mokytoja drąsino: „Pame
nat, ką sakiau, kai rašėt rašinius. Ne
leidžiu rodyti jausmų, jei nori su
krėsti — yra ir kitų būdų". 

Pamokos pabaigoje mokytoja pa
prašė mokinių užrašyti savo svajo
nes, tikslus. Jie bus saugomi pen
kerius metus ir tik tada vėl grįš į sa
vininkų rankas. 

„Mokytojo tokia paskirtis — vis 
įsimylėti ir gyventi su sudraskyta šir
dim, nes jūs išeinate. Myliu jus", — 
prisipažino mokytoja. 

Abiturientai atsistojo. Už durų jų 
jau nekantriai lūkuriavo pirmokėliai. 
Paskutinė šių jaunuolių pamoka bai
gėsi. 

Kitą savaitę, gegužės 16 dieną, 
matematikos egzaminu prasidės 
brandos egzaminų sesija. Egzaminus 
ketina laikyti daugiau kaip 49,000 
kandidatų. 

Švietimo ir mokslo ministrė Ro
ma Žakaitienė abiturientams pasku
tinio skambučio proga palinkėjo 
sklandžios ir sėkmingos egzaminų se
sijos. 

„Atėjo laikas, kai jūs savarankiš
kai turėsite įrodyti mokėjimą naudo
tis sukauptu žinių turtu, stengsitės 
pasiekti geriausių rezultatų ir pra
nokti bendramokslius. Tai atsakin
gas brandos egzaminų laikas, parei
kalausiantis iš jūsų ištvermės. 

Pasitikėkite savimi. Esu tikra, 
kad visi, kurie nuosekliai mokėsi, eg
zaminus įveiks sklandžiai", — rašo-

v 

ma ministrės R. Zakaitienės sveiki
nime. 

* Tarptautinė ledo r i tul io fe
deracija (HHF) nepatikėjo Lie
tuvai 2008 metais surengti nė 
v ieno pasaulio pirmojo diviziono le
do ritulio čempionato, nors Lietuvos 
ledo ritulio federacija (LLRF) siekė 
teisės rengti vyrų ir jaunių (iki 18 
metų) pirmenybes. IIHF kongrese 
Rusijos sostinėje Maskvoje vyrų pir
mojo diviziono B grupės čempionato 
organizavimas ateinančiais metais 
atiteko Japonijai. Neoficialiais duo
menimis, Lietuva lemiamą balsavimą 
dėl turnyro surengimo Japonijai pra
laimėjo vos vieno balso persvara 
(50:51). Organizuoti šį turnyrą pre
tendavo ir Vengrija. 

* Nesėkmę pirmosiose NHL 
Stenlio taurės turnyro Rytų kon
ferencijos finalo serijos iki ketu
rių pergal ių rungtynėse patyrė re
guliaraus sezono nugalėtojas Dai
niaus Zubraus Bafalo „Sabres" ko
manda, ketvirtadienį namuose 2:5 

pralaimėjusi Otavos „Senatore" ko
mandai. Per 18 minučių (18:22) lietu
vis du kartus smūgiavo į svečių var
tus, blokavo varžovų metimą ir iš
vengė baudos minučių. 

* NBA čempionato Rytų kon
ferencijos pusfinalio rungtynėse 
svečiuose 2004 metų lygos čem
pionė Detroito „Pistons" komanda 
ketvirtadienį trečią kartą iš eilės 
81:74 nugalėjo Čikagos „Bulis" krep
šininkus bei pirmauja serijoje iki ke
turių pergalių 3:0. Ketvirtadienio 
rungtynėse 23 taškus nugalėtojams 
pelnė Tayshaunas Prince'as (11 at
kovotų kamuolių). 

* Š iaul iuose vykstančiose 
Lietuvos vyrų šachmatų pirme
nybėse po aštuntojo rato susiti
kimų pirmauja kaunietis Šarūnas 
Šulskis. Š. Šulskis ketvirtadienį 1:0 
nugalėjo Airidą Savicką ir, surinkęs 
6,5 taško iš 8 galimų, pustaškiu ap
lenkė vilnietį Vidmantę Mališauską. 

Vilnius, gegužės 11 d. (Alfa.lt) 
— Tokiai mažai aukštųjų technologi
jų šaliai, kaip Estija, internetas yra 
gyvybiškai svarbus. Tačiau pasta
rąsias dvi savaites valstybiniai tin-
klalapiai (ir kai kurie privatūs) buvo 
puolami „paslauga nepr ie inama" 
atakomis, kuriose taikinys yra bom
barduojamas tokios galybės netikrų 
reikalavimų suteikti informaciją, kad 
galiausiai „nulūžta", rašo „The Eco-
nomist". 

Sis internetinis karas prasidėjo 
balandžio 27-ąją Estijai konfliktuo
jant su Rusija dėl sovietinių laikų ka
ro paminklo pašalinimo iš Talino 
centro į karių kapines. Sis sprendi
mas sukėlė keleto tūkstančių protes
tuotojų iš Estijos didelės vietos et
ninės rusakalbių populiacijos riaušes 
ir plėšimus. Jie bronzinę kario statu
lą vertina kaip puoselėtiną memoria
lą karo aukoms. Estai jį laiko ne
kenčiamos užsienio okupacijos sim
boliu. 

Anot Estijos, neramumai buvo 
surengti pačios Rusijos, kuri statulos 
perkėlimą pavadino „šventvagyste" 
ir paragino estų vyriausybę atsistaty
dinti. Maskvoje Kremliaus vadovau
jamas jaunimo judėjimas izoliavo ir 
užpuolė Estijos ambasadą, taip su
keldamas protestus iš Jungt in ių 
Valstijų, NATO ir Europos Sąjungos. 
Galbūt kažkiek reaguodama į vėlyvą, 
bet tvirtą Vakarų paramą Estijai Ru
sija atsitraukė. Pagal Vokietijos pa
rengtą susitarimą Estijos ambasado
rė „išvyko atostogų", ir blokada bai
gėsi taip netikėtai, kaip ir prasidėjo. 

Tačiau internetiniai išpuoliai tę
siasi. Kai kuriomis atakomis siekta 
sugadinti estiškas svetaines, pakei
čiant jų turinį rusiška propaganda ar 
melagingais Estijos ats iprašymais 
dėl kario statulos perkėlimo. Dau

guma išpuolių mėgino tinklalapius 
apskritai išjungti. Šis internetinis 
karas intensyvėja. Estijos kiberneti-
nės erdvės gynybai vadovaujantis 
Hillaras Aarelaidas sako, kad gegu
žės 9-ąją, kai Rusija ir jos sąjungi
ninkės mini Adolfo Hitlerio nugalė
jimą Europoje, surengtos didžiausios 
atakos. Mažiausiai šeši tinklalapiai, 
tarp kurių ir užsienio reikalų bei tei
singumo ministerijų svetainės, buvo 
neprieinami. 

Pavojaus signalai skamba ne tik 
Estijoje. NATO į tai atkreipė ypatin
gą dėmesį. „Jeigu valstybės narės ko
munikacijų centras yra puolamas ra
keta, tai galima pavadinti karo pa
skelbimu. Tad kaip tai pavadinti, kai 

Iš gatvių karas prieš Estiją persikėlė i 
kompiuterių ekranus. 

ta pati instaliacija yra atjungiama ki-
bernetine ataka?" - klausia aukšto 
rango pareigūnas Briuselyje. Estijos 
gynybos ministerija eina dar toliau: 
atstovas spaudai tai lygina su prieš 
Ameriką 2001-ųjų rugsėjo 11-ąją 
surengtais išpuoliais. 

Lietuva linkusi atsisakyti italų kompensacijos 
Atkelta iš 1 psl . 
kompensuoti. Šio posėdžio metu pri
ėjome išvados, kad palankiausia Lie
tuvai al ternatyva bū tų finansinė 
kompensacija, mūsų supratimu, tai 
būtų ir lengviausias kelias Italijos pu
sei", — po posėdžio žurnalistams sa
kė Užsienio reikalų ministerijos 
(URM) valstybės sekretorius Algi
mantas Rimkūnas. 

Pasak A. Rimkūno, Lietuvai ke
lia abejonių Italijos pasiūlymas pra
rastą ambasados pastatą kompensuo
ti netinkamomis ambasados darbui 
remontuotinomis patalpomis. 

Italijos vyriausybė Lietuvai už 
sovietų nusavintą per Antrąjį pasau
linį karą „Villa Lituania" siūlo 99 
metams su galimybe nuomą pratęsti 
už simbolinę vieno euro kainą nuo
moti „Casali Strozzi" pastatus. Šių 
16-ojo amžiaus statybos pastatų per
duoti Lietuvai nuosavybės teise Ita
lija negali, nes jie į traukti į kultūros 
paveldo sąrašą. 

„Yra labai didelė abejonė dėl 
'Casali Strozzi' pastatų, kurie šiandi
en nėra tinkami ambasados darbui, ir 
todėl piniginė kompensacija yra 
mūsų prioritetas. Praras tas pastatas 
'Villa Lituania' šiuo metu yra įver
tintas 20 mln. eurų, o Lietuva 1927— 
1940 metais išmokėjo apie 45 proc. to 
pastato vertės, tai maždaug 9 mln. 
eurų būtų ta suma, kuria Lietuva tu
ri teisę reikalauti iš Italijos pusės", — 
sakė A. Rimkūnas. 

Komitete neatmestas ir kitas va
riantas — derėtis, jog Italijos pusė 
prarastą „Villa Lituania" kompen
suotų kitais pastatais, o ne Lietuvai 

nepriimtina „Casali Strozzi" nuoma. 
„Arba siekti, kad būtų siūlomas 

naujas pastatas, arba atlyginti finan
siškai, bet komitetui kelia didelių 
abejonių Italijos siūlomas variantas. 
Visų pirma tai reikštų, kad Lietuva 
atsisako nuosavybės teisių ir įgauna 
tiktai nuomos teisę. 2003 ir 2006 me
tais Italijos teiktas pasiūlymas Lie
tuvos valstybei neatitinka nei istori
nio teisingumo, nei reikalavimų už
sienio ambasadoms funkcionuoti", — 
po komiteto posėdžio sakė URK pir
mininko pavaduotojas Audronius 
Ažubalis. 

Taip pat A. Ažubalis sakė ma
nantis, jog URK sekretoriaus minėti 
9 mln. eurų — ne galutinė reikalauja
mos kompensacijos suma. 

„Kodėl tik 9 mln. eurų? Mes turi
me skaičiuoti paprastą dalyką — Lie
tuvos diplomatinė tarnyba funkcio
navo užsienyje ir sovietų okupacijos 
metu. Tai, kad tuometinė Italijos vy
riausybė uždraudė paskutiniam 
prieškarinės Lietuvos ambasadoriui 
perrašyti šitą ambasadą Vatikano 
atstovybės dispozicijon, įgalina mus 
reikalauti kompensacijos už visus 50 
metų, kai Lietuvos diplomatija nega
lėjo naudotis pastatais ir žeme", — 
sakė A. Ažubalis. 

Į kitą URK posėdį išsakyti savo 
šalies pozicijos kviečiamas Italijos 
ambasadorius Lietuvoje Giulio Pri-
gioni. 

Italijos ambasadorius G. Prigioni 
šiuo metu yra Romoje, kur Italijos 
užsienio reikalų ministerijoje kaip tik 
sprendžiamas klausimas dėl „Villa 
Lituania". 

http://Alfa.lt
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Anna Politkovskaja. „Rusiškas dienoraštis / / 

Sankt Peterburgui „tebevadovauja" Leninas. 

(Tęsinys iš gegužės 5 d.) 

Vasario 7 d. 

Prapuolė Ivanas Rybkinas. Galų 
gale rinkimuose bent šiokia tokia in
triga. Rybkino žmona eina iš proto. 
Vasario 2-ąją Rybkinas aštriai kriti
kavo Putiną, ir Rybkino žmona ma
no, kad dėl to jis ir buvo pagrobtas. 

Vasario 9 d. 

Kol kas visiškai nenustatyta, ko
kio tipo bomba sprogo metro. Puti
nas kartoja tą patį, ką ir po Nord-Ost 
tragedijos [čečėnų kovotojų teatro 
Maskvoje užpuolimo 2002 metais, kai 
žuvo 130 įkaitų po to, kai specialio
sios pajėgos paleido į vidų nuodingas 
dujas ir šturmavo pastatą], kad nie
kas Rusijoje nėra atsakingas už šį 
įvykį. Viskas buvo suplanuota užsie
nyje. Buvo paskelbta gedulo diena, 
tačiau televizijos stotys į tai beveik 
nekreipia dėmesio. Garsi popmuzika 
ir linksmos TV reklamos verčia rau
donuoti iš gėdos. 

Šiandien laidojamos dvi sprogi
mo aukos. Viena jų - Aleksandras 
Išunkinas, 25 metų kariuomenės lei
tenantas. Lavoninėje Išunkino kūną 
atpažino jo dėdė Michailas. Prieš sep
tynerius metus žuvo Aleksandro tė
vas, ir nuo to laiko Aleksandras buvo 
pagrindinis šeimos maitintojas. Net 
išduodant jo mirties liudijimą nebuvo 
susilaikyta nuo nesąžiningumo: lan
gelis „Mirties priežastis" buvo per
brauktas. Nė žodžio apie terorizmą. 

Vasario 10 d. 

Atsirado Rybkinas. Labai keistas 
epizodas. Vidurdienį jis pranešė, kad 
buvo Kijeve. Pasakė, jog išvyko ten 
pailsėti su draugais ir kad galų gale 
žmogus turi teisę į asmeninį gyveni
mą! Ksenija Ponomariova skubiai pa
sitraukė iš Rybkino rinkimų kampa
nijos vadovės pareigų. Rybkino žmo
na atsisako su juo kalbėti. Vėlai va
kare jis parskrido iš Kijevo į Maskvą, 
atrodė nei gyvas, nei miręs, tikrai ne
panašus į žmogų, kuris gerai pailsėjo. 
Jis buvo užsidėjęs moteriškus aki
nius nuo saulės, jį lydėjo milžiniškas 
asmens sargybinis. Rybkino pak
lausė: „Kas jus buvo pagrobęs?", ta
čiau jis neatsakė. Rybkinas atsisakė 
kalbėti ir su prokuratūros tyrėjais, 
kurie jo ieškojo. Vėliau buvo pareikš
ta, kad Rybkinas gali atsiimti savo 
kandidatūrą. Sankt Peterburge skus
tagalviai mirtinai subadė devynmetę 
Kuršedą Sultanovą kieme, kur gy

veno jos šeima. Jos tėvas 35-erių me
tų tadžikas Jusufas Sultanovas jau 
daug metų dirbo Sankt Peterburge. 
Tą vakarą jis vedėsi vaikus namo iš 
Jusupovo parko čiuožyklos, kai juos 
ėmė sekti kažkokie agresyvūs jau
nuoliai. 

Tamsiame siaurame kieme, ve
dančiame į Sultanovų namus, jau
nuoliai juos užpuolė. Kuršedai buvo 
padaryta 11 durtinių žaizdų, ir ji mi
rė vietoje. Jusufo 11-mečiui sūnėnui 
Alabirui tamsoje pavyko pasprukti ir 
pasislėpti po stovinčia mašina. Ala-
biras pasakojo, kad skustagalviai ba
dė Kuršedą tol, kol buvo tikri, kad ji 
nebegyva. Jie šaukė: „Rusija ru
sams!" 

Dabartiniu metu 20,000 Sankt 
Peterburgo jaunuolių priklauso 
neoficialioms fašistinėms ir ra
sistinėms organizacijoms. 
<. . .> Niekas nebūna nubaus
tas, nes patys teisėsaugos or
ganai yra apsikrėtę rasistinė
mis nuotaikomis. 

Sultanovai nėra nelegalūs imig
rantai. Jie buvo oficialiai prisiregis
travę Sankt Peterburgo gyventojai, 
tačiau fašistams neįdomūs asmens 
dokumentai. Kai Rusijos vadovai 
švaistosi skambiomis frazėmis apie 
griežtas priemones kovoje su imi
grantais ir atvykusiais darbininkais, 
jie yra atsakingi už tokias tragedijas 
kaip ši. 

Netrukus po įvykio buvo sulaiky
ta 15 žmonių, tačiau vėliau visi pa
leisti. Pasirodė, kad daugelis jų yra 
Sankt Peterburgo teisėsaugos organų 
darbuotojų atžalos. Dabartiniu metu 
20,000 Sankt Peterburgo jaunuolių 
priklauso neoficialioms fašistinėms ir 
rasistinėms organizacijoms. Sankt 
Peterburgo skustagalviai yra vieni iš 
aktyviausių visoje šalyje ir nuolatos 
užpuldinėja azerbaidžianiečius, ki
nus ir afrikiečius. Niekas nebūna nu
baustas, nes patys teisėsaugos orga
nai yra apsikrėtę rasistinėmis nuo
taikomis. Užtenka išjungti diktofoną, 
ir milicininkai pradeda kalbėti, kad 
jie supranta skustagalvių jausmus, o 
dėl juočkių... ir t.t., ir pan. Fašizmas 
dabar madoje. 

Vasario 11d . 

Kandidato Rybkino muilo opera 
tęsiasi. Anksčiau Rybkinas buvo ži

nomas kaip be galo skrupulingas 
žmogus, beveik negeriantis ir netgi 
šiek tiek nuobodokas. „Dvi dienos Ki
jeve" - visai nepanašu į jį. Rybkinas 
praneša, kad po to, kai pranyko, jis 
praleido šiek tiek laiko Maskvos pro
vincijoje esančiuose prezidento admi
nistracijos svečių namuose „Miško 
toliai". Iš ten jis buvo paimtas ir po 
kiek laiko atsidūrė Kijeve. Rybkinas 
sako, kad kontroliavę žmonės pri
vertė jį iš Kijevo paskambinti į Mask
vą ir nerūpestingai pakalbėti apie tei
sę į asmeninį gyvenimą. 

Vasario 12 d. 

Aleksandras Litvinenka Londo
ne ir Olegas Kaluginas Vašingtone -
buvę FSB/KGB karininkai, kur iems 
Vakaruose buvo suteiktas prieglobs
tis - spėja, kad Rybkinui galėjo būt i 
duota psichotropinės medžiagos 
SP117 [Litvinenka praėjusių metų 
lapkričio mėnesį Londone buvo nu
nuodytas]. Medžiaga SP117 buvo 
naudojama FSB kontržvalgybos sky
riuose ir kovos su terorizmu daliniuo
se, tačiau tik išskirtinais atvejais 
„labai svarbiems subjektams". 

SP117 yra „teisybės preparatas", 
nuslopinantis žmogaus gebėjimą 
kontroliuoti savo protą. Toks žmogus 
pasakys viską, ką žino. Tačiau tokie 
teiginiai neišgelbės Rybkino. Put inas 
laimėjo šį raundą prieš Berezovskį, 
šiuo metu jo prisiekusį priešą, nors 
dešimtojo dešimtmečio pabaigoje jie 
buvo bičiuliai. 

Vasario 13 d. 

Ivanas Rybkyias pranešė, kad 
negrįš iš Londono. Dezertyruojantis 
kandidatas į prezidentus - tokio atve
jo mūsų istorijoje dar nebuvo. Dabar 
jau niekas neabejoja, kad režimas ap
kvaišino jį vaistais. 

Vasario 15 d. 

Skustagalvių Sankt Peterburge 
nužudytosios mergaitės Kuršedos tė
vai Sultanovai paliko Rusiją ir išva
žiavo gyventi į Tadžikistaną. Su savi
mi jie pasiėmė mažytį karstą su mer
gaitės palaikais. Maždaug vienuoli
kos paauglių, įtariamų nužudžius 

mergaitę, rasti nepavyksta. 

Kovo 5 d. 
Viskas paversta absoliučiu ab

surdu. [Michailo] Fradkovo paskyri
mas ministru pirmininku gali preten
duoti į Gineso rekordų knygą. 352 
Dūmos nariai balsavo už žmogų, ku
ris, paklaustas, kokie yra jo ateities 
planai, sugebėjo išlementi tiktai: „Aš 
tik dabar išėjau iš šešėlių į šviesą". 
Fradkovas yra šešėlių žmogus, nes jis 
šnipas. Šį kartą mes turime iš tiesų 
trečiarūšį ministrą pirmininką. Šalis 
grimzta į kolektyvinio nesąmoningu
mo būseną, į beprotybę. 

Kovo 12-13 d. 

Tyla ir apatija. Niekam nebesi
nori klausytis kvailų nesąmonių, 
sklindančių iš televizoriaus. Reikia 
tatai tiesiog pralaukti. 

Kovo 14 d.» 

Ką gi, jis išrinktas. Apskritai są
voka, kad šalį galima valdyti tais pa
čiais metodais, kaip ir įvykdyti „an-
titeroristinę operaciją", pasiteisino: 
L'Etat , c 'est Putin [valstybė yra 
Putinas]. 

(Pabaiga.) 

Pagal „Guardian Unlimited" 
parengė Gediminas Sadauskas 

Bernardinai.lt 

Skustagalvių nužudyta K. Sultanovą 
(centre) su šeimos nariais. 

„St. Petersburg Times" nuotr. 

Krov mu gabenimas 
lėktuvu t visas pasaulio šalis 

AirFrel$m^ 
^^^ r— Ąyt0rrOb,j iL pirkimas bet 

Isiurtrnas i v-sas pasaulio sa'is 

Small Packages 

Krovimu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Trucktt&J/ 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgevievt, IL 60455 Tel. 1 708599-9680 
Fax. 1 708599 9682 Te L 1 800-775-7363 

http://Bernardinai.lt
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Chirurgai 
M A R I U S KATIL IUS , M . D . 

C H I R U R G A S 
T r ū k i o , t u l ž ies pūs lės , k rū t ies , 

ž a r n y n o , e n d o k r i n o l o g i n ė i r 
l a p a r o s k o p i n ė c h i r u r g i j a . 

3 0 0 Barney Dr., Suite A 
Joliet, IL 60435 

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

wwwxenterforsi*geryandbrBasthealth.ca 

GEDAS M. GRINIS, MD 
l n k s t ų , p u s l ė s i r p r o s t a t o s 

g y d y m a s be i c h i r u r g i j a 
A u r o r a M e d i c a l C e n t e r 

1 0 4 0 0 75 St., K e n o s h a , W l 5 3 1 4 2 

(262) 948-6990 
Chiropraktika ir 

manualinė terapija 
Amber 
Health 
Center 

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

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463 

S 
Dr. Vida I. Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
CNropradJc & Rehab O H c 

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

patarimai. 
1 6 5 4 7 W . 1 5 9 S t r e e t 

L o c k p o r t , IL 6 0 4 4 1 
Tel . 8 1 5 - 8 3 4 - 9 0 7 5 / 9 0 7 6 

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 
^ Palos Heights, IL 60463 

^ Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

C a r d i a c D i a g n o s i s , LTD. 
4 9 0 1 W . 7 9 t h St. 

B u r b a n k , IL 6 0 4 5 9 
Tel. 708-424-2024 

R I M G A U D A S N E M I C K A S M . D . 
S. P R A S A D T U M M A L A M . D . 

Ši rd ies i r k rau jagys l i ų l igos 
V a l a n d o s p a g a l sus i ta r imą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. te l . 773-471-3300 

Ginekologija 

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

3 8 2 5 H i g h l a n d A v e n u e Suite 4A 
Dovvners Grove , IL 6 0 5 1 5 

630^852 -9400 
V a l a n d o s paga l sus i ta r imą 

Dr . V IL IUS MIKAITIS 
Dr . A N D R I U S KUDIRKA 
Dr . JUSTYNA STENGELE 

Šeimos d a k t a r a i ir chirurgai 
10811 W. 143 rd St Orland Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

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

C e n t e r f o r Health 
1200 S. York, Elmhurst IL60126 

630-941-2609 

Sandra Rasa Valaitis, MD 
Šlapimo pūslės inkontinencija, 

gimdos, makšties ir pūslės ištrūkimas, 
gydymas bei chirurgija 

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

Tel. 773-834-8622 
Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERN DALIAS PRUNSK1S, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

E l g i n : 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 
M c H e n r y : 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5 

Eik G r o v e : 8 4 7 - 7 1 8 1 2 1 2 
w w w . i l l i n o i s p a i n . c o m 

Akių ligos 

U N A S SIDRYS, M.D. 
Akių l igos / Ch i ru rg i j a /Ak in ia i 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

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

Te l . ( 7 7 3 ) 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 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road, 

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

išskyrus sekmadienį 

SURENDER LAL, M.D. 
Specia lybė - vidaus l igos 

7 7 2 2 S. Kedz ie Ave. 
C h i c a g o , IL 60652 
Tel . 773-434-2123 

Valandos p a g a l susitarimą 

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

Kalbame lietuviškai 
69T8 W Archer Ave St 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBOS 
PAGUODOS TELEFONAS 1 866 438 7400 

S k a m b i n k i t e nemokama i kiekvieną 
k e t v i r t a d i e n į nuo 6 va i . v. i k i 9 vai. v. 

JAV LB KV Socialinių reikalų ta ryba 

2 7 1 1 W e $ t 7 1 S t r e e t , 
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773-476-2655; fax. 7 7 ^ 4 3 6 - 6 9 0 6 

PADIRBTI VAISTAI: 
KAIP IŠVENGTI SU JAIS 

SUSIJUSIŲ PAVOJŲ 
Seniai praėjo tie laikai, kai, no

rint Įsigyti vaistų, buvome priversti 
neišvengiamai keliauti į vaistinę, 
apsiginklavę gydytojo išrašytu recep
tu. Atsiradus įvairiems naujiems 
būdams įsigyti vaistų (interneto vais
tinėse, užsisakant per katalogą paštu 
ir pan.), nemažai žmonių pajuto ga
lintys sutaupyti ir laiko, ir pinigų. 
Kita vertus, daugėjant padirbtų ir 
nelegaliais būdais platinamų vaistų, 
noras sutaupyti kartais gali baigtis 
finansiniais nuostoliais ar dar baisiau 
— ligos paūmėjimu, jei naudojami 
netinkami ar neefektyvūs (per silpni) 
vaistai. 

Tai, kad JAV vaistų rinka yra 
absoliučiai saugi, deja, tėra mitas. 
Nuo pat šio šimtmečio pradžios (t.y, 
2000-ųjų metų), JAV Vaistų bei mais
tinių medžiagų administracija (US 
Food and Drug Administration arba 
FDA) kasmet užregistruoja bent 20 
vaistų padirbinėjimo atvejų. Padir-
binėtojams klestėti sudaro sąlygas 
tai, kad nuolat išrandama vis naujes
nių ir brangių vaistų nuo įvairių ligų, 
tuo pat metu — tobulėja padirbinėji
mo technologijos. Pardavinėjant pa
dirbtus vaistus internete, gana pa
prasta išlaikyti sąlyginį anonimiš
kumą (nėra tiesioginio ryšio su klien
tu) bei išvengti atsakomybės už tokio 
„gydymo" pasekmes. Be abejo, ne vi
sos internete veikiančios vaistinės 
prekiauja padirbtais vaistais, kaip ir 
ne visuomet įprastoje vaistinėje gali 
būti įsigijami vien legalūs produktai. 
Rūpestį kelia tai, kad potencialiems 
klientams yra gana sunku susi
gaudyti didžiulėje pasiūloje ir išsi
aiškinti, kurie būtent vaistų pardavė
jai veikia legaliai bei yra sąžiningi. 

Padirbtų vaistų koncentracija 
paprastai bent iš dalies neatitinka 
tos, kuri parašyta etiketėje — juose 
gali būti per mažai ar per daug akty
vių komponentų, jie gali būti netin
kamai suderinti ar tiesiog pakeisti 
kitais. Tokiu būdu, gali būti, kad jie 
ne tik negydo ligos, bet taip pat ir 
sukelia įvairias alergines reakcijas 
bei kitus pašalinius poveikius. 

Vaistų pardavimą JAV teritorijoje 
reglamentuoja jau minėta FDA bei 
Vaistų reguliavimo administracija 
(Drug Enforcement Administration 
arba DEA). Be to, veikia valstijų ins
titucijos, išduodančios licenzijas vais
tinėms. Būtent FDA bei DEA reikėtų 
teikti skundą, susidūrus su padirb
tais vaistais. FDA turi specialią ne
mokamą telefono liniją 1-800-332-
1088 (vadinamą „Medvvatch Prog-
ram"), kurioje panašūs skundai yra 
registruojami. Jei padirbtus vaistus 
įsigijote įprastoje vaistinėje (taip gali 
atsitikti, padirbėjams sėkmingai in
filtravus surogatus į platinimo tinklą, 
ir vaistinės gali net nežinoti, jog pre
kiauja padirbtais produktais), būtinai 

praneškite apie tai vaistus pardavu
siam vaistininkui bei savo gydytojui. 

Kaip atskirti padirbtus vaistus 
nuo tikrų? Lengviausia tai padaryti, 
jei tam tikrus vaistus vartojote ilgą 
laiką - tuomet bet kokie pakitę jų 
fiziniai požymiai (forma, skonis, spal
va, pakuotė) iškart atkreips jūsų 
dėmesį. Būtinai parodykite pakitu
sius vaistus savo gydytojui ar vais
tininkui, kurie galės nustatyti, ar 
pakitimai yra susiję su vaisto pa
dirbinėjimu. Ypač vertėtų susirūpin
ti, jei pakitusių požymių turintys 
vaistai ir veikia ne taip, kaip anks
čiau (yra neefektyvūs arba sukelia 
kokius nors pašalinius poveikius). Jei 
perkate vaistus pirmą kartą, atidžiai 
apžiūrėkite pakuotę — ar nėra įtar
tinų ženklų, rodančių, kad ją buvo 
bandoma atplėšti, ar nėra akivaiz
džių klaidų (taip pat ir gramatinių) 
vaisto aprašyme. 

Pirkdami vaistus internete, pasi
domėkite, ar juos parduodanti vais
tinė bent jau turi legalią licenziją šiai 
veiklai. Daugelis vaistinių, legaliai 
prekiaujančių internete, turi specia
lią Nacionalinės vaistinių (valstijų) 
tarybų asociacijos (National Associa-
tion of Boards of Pharmacy) akre
ditaciją. Tai - vadinamasis VIPS (Ve-
rified Internet Pharmacy Practice Si-
te) ženklas, kuriuo žymimi tokių 
vaistinių interneto svetainių pusla
piai. VIPS akredituotų vaistinių 
sąrašą taip pat galite rasti adresu: 
h t t p : / / w w w . n a b p . n e t / v i p p s / c o n -
s u m e r l i s ta l l .asp 

Nesusigundykite pasiūlymais įsi
gyti kokių nors vaistų interneto vais
tinėje be recepto. Jei jo reikalaujama 
visur kitur, vadinasi, gydytojo apžiū
ra prieš skiriant minėtus vaistus nėra 
sugalvota tik tam, kad sugaištumėte 
laiką ir iššvaistytumėte pinigus. Iš to
lo apeikite svetaines, siūlančias „ste
buklingą" gydymą nuo spuogų, ants
vorio ar lytinių problemų — greičiau
siai taip sukčiai tiesiog bando išvilioti 
jūsų pinigus, manipuliuodami žmo
giškosiomis silpnybėmis. Kokia be
būtų didelė pagunda ką nors pana
šaus įsigyti, ji žymiai sumažės, jei 
užduosite sau paprastą klausimą: jei 
yra taip nuostabiai veikiančių vaistų, 
kodėl tiek daug žmonių iki šiol ne-
nusikratė tos problemos (kokia ji 
būtų konkrečiu jūsų atveju)? Paga
liau pasidomėkite, ar interneto vais
tinė turi realų adresą, telefoną. Ab
soliučiai visos legaliai veikiančios 
vaistinės atitinka šį reikalavimą, o 
daugelis turi dar ir nuolat budinčius 
darbuotojus — profesionalius vais
tininkus, kuriems galite paskambinti 
ir paklausti patarimo. 

Pagal FDA medžiagą bei 
amerikiečių žiniasklaidą parengė 

Vaida M a l e c k a i t ė 

Kokiy temŲ pasigendate ar norėtumėte ateityje matyti 
„Socialiniu reikalu tarybos" skiltyje, rašykite „Draugo" 

redakcijai adresu: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 
60629 arba ei. paštu: redakc i j a@draugas .o rg 

http://www.illinoispain.com
http://www.nabp.net/vipps/con-
mailto:redakcija@draugas.org
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Kryžiažodis Draugas Nr. 013 Dantų gydytojai 

1 2 3 4 5 6 7 8 3 10 11 12 13 14 

Ver t ika l i a i : 
1. Mįslė: „Ne namas, bet su stogu, ne durys, bet su rankena". Kas? 2. Sve

čių kambarys, salonas. 3. Ritinio pavidalo didelis rezervuaras. 4. Kalėdų iš
vakarėse valgoma vakarienė. 5. Vieta, kur atviru būdu kasamos naudingosios 
iškasenos. 7. Daugybos rezultatas (skaičius, gautas sudauginus). 8. J. V Gėtės 
poema „Daktaras...". 13. Pilvakojis žemės moliuskas, neturintis išorinės 
kriauklės. 14. A. Žebriūno filmas „...duona", sukurtas pagal S. Šaltenio apy
saką (1977 m.). 15. Sportinio tipo kelnės, kurios anksčiau buvo skirtos tik dar
bininkų sluoksniui. 16. Patarlė: „Geras... ilgai noksta". 21. Kačių šeimos gels
vas, juodai dėmėtas plėšrūnas, garsėjantis greitumu. 22. Miestas Kuršių ne
rijoje, pats ilgiausias miestas Lietuvoje (apie 50 km). 23. Tironišku valdymu 
pagarsėjęs senovės Romos imperatorius. 25. Vašingtono „Wizards" klube žai
džiantis lietuvių krepšininkas Darius... . 26. Lietuvos olimpinė čempionė sli
dininke Vida... . 27. Į žiogą panašus šiltųjų kraštų vabzdys. 29. Išsigandus sa
koma: „Iš baimės visos... apmirė". 

H o r i z o n t a l i a i : 
5. Vatikane — kardinolų susirinkimas, šaukiamas popiežiui rinkti. 6. Lie

tuvių rašytojas Jonas ... (aps. „Kliudžiau", „Brisiaus galas", „Lazda", „Jo
niukas", „Liūdna pasaka"). 9. XXVI vasaros olimpinių žaidynių sostinė. 10. 
Javų pjovimo laikas. 11. Žema spinta su stalčiais. 12. Kabantis šakotas švies
tuvas, sietynas. 17. „Tėvelių netekusi" laukinė ir darželių gėlė netaisyklingais 
Įvairiaspalviais žiedais. 18. Trumpas pranešimas apie kokius nors dalykus, 
reiškinius, įvykius (apžvelgimas). 19. ... šoksi, žemai tūpsi. 20. Maža, vos ži
banti lemputė, spingsulė. 24. Labai tikslus, smulkmeniškas žmogus. 26. Tiltas 
per kelią. 28. Tam tikro vandens paukščio mėsa. 30. Simbolinės svečių sutiki
mo vaišės — duona ir ... . 31. Metalinė blizganti žuvelė su kabliukais žuvims 
gaudyti. 32. Dž. R. Kiplingo knygos „Džiunglės" pagrindinis herojus. 33. Gal
vos apdaras su kraštais. 34. Nustatytos formos drabužis. 

Kryžiažodžio atsakymas — frazė iš raidžių skaičiais pažymėtuose langeliuose. 

„Draugo" kryžiažodį Nr. 011 teisingai išsprendė 
ir atsakymus mums atsiuntė: 

Vida B u č m i e n ė , Cleveland, OH 
L a i m a J a k e l a i t i e n ė . Evergreen Park, IL 
J a d v y g a Sav ickas , Nashua, NH 

Dėkojame šioms ištikimoms „Draugo" skaitytojoms ir nuolatinėms 
kryžiažodžių sprendėjoms. Sėkmės besprendžiant šios savaitės kryžia
žodį. 

SIŪLO DARBĄ 

R E I K A L I N G A A U K L E 
pr i ž iū rė t i 2 va ikuč ius saulėto je Ka

l i fo rn i jo je . G y v e n t i kar tu Sacra-
m e n t o m ies te . Kalbėt i angl iška i , 

va i ruot i , žalia ko r ta (page idau jama) . 

Tel. 7 0 7 - 4 2 9 - 1 8 7 1 , Eva 

IEŠKO DARBO 

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

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

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

Tel. 708-598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

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

Dr . AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Wil lowbrook, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Va landos paga l 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 prieinama, kaina 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai 
4647 W 103 S t Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, S te 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

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

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

318 VV. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068 
Tel. 847-6922303 

w w w . p a r k r i d g e s m i f e s . c o m 

Pilna dantų priežiūra: 
• implantai 
• t i l tai, karūnos, protezai 
• vaikų dantų gydymas 
• šaknies kanalų valymas 
• chirurgija 
• parodontozės specialistas kabinete 
• kosmetinės procedūros — „veneers", 

balinimas 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligi* ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

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

Tel. 630-571-2630 

D r . K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

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

VILNIUS 2007 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

(Į+m 
\AAA1 

40-24: 

IL ik&JVH 

>35th Street 
40-24 235th Street Douglaston, NY 11363 

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

3 turistinės kelionės į Lietuvą ir Pabaltijį ; 
aplankant Dainų ir Šokių šventę. * 

•Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei * 
• • 

VVeb site: www.vyt istours.com 

ATSTOVYBE ČIKAGOJE 
Rita Penčyl ienė tel/fax 708-923-0280 

E-matl: pencylar@comcast.net 

Bronė Barakauskienė tel. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-malI: mamabar3@aol.com 
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http://www.parkridgesmifes.com
file:///AaA1
http://www.vytistours.com
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KEISTA DRAUGY 
STASYS SURANTAS 

Kai 2000 metais Vladimir Širjov 
Uralo kalnuose, Ajatskoje, Rusijoje, 
nusipirko beveik subankrutavusį ūkį, 
jis susirūpino, kaip nuims derlių. 
Dauguma vietinių darbininkų buvo 
per seni arba per girti dirbti. Pagalbą 
suteikė grupelė kinų darbininkų, 
kurių vadovė yra Meng Dani iš Vi
durinės Mongolijos. Savininkas ki
nams išnuomavo 50 akrų žemės ir po 
kelių mėnesių jie jau augino pomi
dorus bei kopūstus žemėje, kuri prieš 
tai daugelį metų buvo nearta. Širjov 
yra labai patenkintas savo naujais 
nuomininkais ir sako: „Aš tikiuosi, 
kad jie parodys vietiniams, kaip rei
kia dirbti". Rajono valdininkai taip 
pat yra nustebinti ir planuoja pana
šiam tikslui paskirti milijonus akrų 
jau seniai nedirbamos žemės. 

„Šie ūkininkai yra invazijos prie
tiltis, - sako Igor Vjaginsky, varto
damas karinę terminologiją. Jis yra 
vienas iš aktyvistų, nusiteikęs prieš 
nelegalią imigraciją. - Jie išsiplės ir 
mes galime prarasti savo teritoriją". 
Ši problema Ajatskoje yra būdinga ir 
daugeliui kitų vietų Centrinėje Ru
sijoje. Rusams yra sunku apsiprasti 
su nauja pasauline galybe, įsikūrusia 
visai prie jų „kiemo" durų. Rusai bijo 
darbščių kinų tvano, besiliejančio 
daugiausia į labai retai apgyventas 
sritis, riors tai ir padėtų išvengti 
ekonominės griūties. 

Rusijos ir Kinijos 
„draugiški veidai" 

Pasauliui Rusija ir Kinija rodo 
labai „draugišką veidą". 2004-aisiais 
metais Rusija atidavė Kinijai truputį 
teritorijos, kad užbaigtų seną ginčą, 
per kurį 1960 metais sovietų ir ki
niečių pajėgos prie Amūro upės buvo 
įsivėlusios į trumpą karą. Dabar šios 
dvi didvalstybės net kartu suruošė 
karinius manevrus. Kinija kas metai 
perka iš Rusijos ginklų už beveik mi
lijardą dolerių ir yra didžiausias Ru
sijos šių „prekių" klientas. Taip pat 
tarp Kinijos ir Rusijos auga ir preky
ba, kuri 2005-ais metais jau pasiekė 
29 milijardus dolerių. Tai net 37 proc. 
daugiau nei 2004 metais. 

Šiuo metu Kinija visame pasauly
je ieško energijos šaltinių, reikalingų 
jos greitai augančiai ekonomikai, ir 
dairosi į didelius Rusijos naftos bei du
jų rezervus. Neseniai Kremliaus ir vals
tybės kontroliuojama OAO Rosneft 
Co. prižadėjo Kinijai beveik padvigu
binti naftos eksportą ir padėti pas
tatyti jos perdirbimo įmonę. Neaišku, 
kaip tai vystysis, nes praeityje visos 
Kinijos pastangos būdavo stabdomos. 

Nepaisant nuolatinių pastangų, 
Kinijai dar nepavyko gauti priėjimo 
net prie planuojamų naftos vamzdžių 
iš Sibiro iki Ramiojo vandenyno. Ki
nai yra stabdomi ir ne energijos sri
tyse. Pavyzdžiui, jie norėjo investuoti 
net 1,3 mlrd. dol. ir įkurti visą mies
telį prie St. Peterburgo su namais, 
mokyklomis, ligoninėmis, parkais ir 
t.t. Projektas buvo sustabdytas, bai
minantis, kad ta vieta nepasidarytų 
prietiltis nelegaliai imigracijai. 

Apie Blagoveščensko miestą 

Blagoveščensko mieste prie Ki
nijos sienos negalima plėsti prekybos. 
Net praėjus vienuolikai metų nuo 
tada, kai Maskva pasirašė sutarti sta
tyti tiltą per Amūro upe. dėi biu
rokratų nerangumo negalima pradėti 

statybos, nors Beidžing ir stipriai 
reikalauja paskubėti. Už viso to slypi 
baimė, kad atsidarius „užtvankai", į 
Rusiją paplūs kinai imigrantai, ieš
kantys darbo ir žemės, panašiai kaip 
vyksta prie JAV ir Meksikos sienos. 
Problema dar labiau išryškėja, atsi
žvelgiant į skaudžią Rusijos demog
rafinę padėtį — gyventojų skaičiaus 
mažėjimą ir milžinišką kinų skai
čiaus augimą (per vieną milijardą, 
tris šimtus mln.). Tai labiausiai ma
toma Tolimuosiuose Rytuose, kur 
maždaug viename trečdalyje Rusijos 
teritorijos tėra tik septyni milijonai 
žmonių, t. y. tik apie 5 proc. Rusijos 
gyventojų. Tačiau, peržengus Rusi-
jos-Kinijos sieną, gyvena per šimtas 
milijonų kinų. Neišvengiamai dešim
tys tūkstančių kinų pereina sieną, 
užpildo tas tuštumas, kai kurie pas
toviai įsikuria ir gauna Rusijos pilie
tybę. Pagal oficialius duomenis, jau 
dabar Rusijoje yra 250,000 kinų ir kai 
kurie rusų akademikai mano, kad 
apie 2025 metus Tolimuosiuose Ry
tuose jie sudarys daugumą gyventojų. 

2000-aisiais metais V Putinas 
aplankė Blagoveščenską (prie šiauri
nės Kinijos sienos) ir įspėjo vietinę 
valdžią: „Jei jūs neišvystysit šios sri
ties, tai jau už keleto dešimtmečių ir 
tikri rusai daugiausia kalbės japo
niškai, kiniškai arba korėjietiškai". 
Rajoninėse provincijose dar nesu
prantama tikroji situacija, kaip, 
pavyzdžiui, Jekaterinburge, dide
liame industrijos centre, kuris yra 
apie 50 mylių į pietus nuo Ajatskoje. 
Žemės ūkis sugriuvo 1990 m., kai bu
vo privatizuoti kolektyviniai ūkiai ir 
dauguma darbininkų rado darbus 
miestuose prie statybų ar naftos 
gręžinių. Dabar, sako vietinis žemės 
ūkio ministras, vienas ūkis iš keturių 
yra bankrutavęs ir žemė nedirbama, 
rajonas turi importuoti 20 proc. grū
dų. „Kai skrendi virš Kinijos, matai 
kiekvieną kultivuojamą inčą, - sako 
S. Chemezov, - kai grįžti per sieną, 
Rusijos pusėje yra tik tuštuma. 
Baisiai liūdna". Jis galvoja, kad reikia 
importuoti kinus darbininkus ir pla
nuoja 49-iems metams išnuomuoti 
milijonus akrų žemės. Dar neatsirado 
norinčių, bet kinai į Jekaterinburgo 
konsulatą jau atsiuntė savo atašė. 

Bandymai atstatyti 
smunkantį ūki 

„Ta mintis atėjo iš Ajatskoje", — 
sako ministras Sergei Chemezov. 

Vladimir širjov, 53 metų ūkio savi
ninkas, gimė Ajatskoje, dideliame so
vietų kolektyviniame ūkyje. Atsime
na laikus, kuomet sovietinė valdžia 
labai rėmė jų ūkį: pristatydavo maši
nų, daug trąšų ir kitos paramos. Visa 
tai pasikeitė 1992 m., kai ūkis buvo 
privatizuotas ir dingo visos paramos. 
Nauji vadovai pardavė traktorius dėl 
dalių, o darbininkai išpjovė gyvulius 
maistui. Be pinigų pirkti benzinui, 
reikalingam sodinimui ir derliaus 
nuėmimui, dauguma žemių liko ne
dirbamos. Algos buvo neišmokamos 
ir dauguma vyrų išvyko kitur. „Ten 
dabar liko tik senos moterys ir gir
tuokliai", — sako Širjov. J is išsikėlė į 
Jekaterinburgą, kur mokėsi teisės, 
dirbo teisėju. 2000-aisiais metais 
Ajatskoje savininkai iš nevilties pa
prašė jo pagalbos. Ūkis buvo be-
bankrutuojantis. Širjov, kurio senyva 
motina dar ten gyvena, už 25,000 dol. 
nupirko didžiąją ūkio dalį ir bando 
ūkį atstatyti, bet tai yra nelengva. 
Per šešerius metus jis pakeitė net 
keturis vadovus. Iš 32 darbininkų tik 
15 reguliariai pasirodo, kiti dažnai 
išgeria, ir tokie gėrimai gali tęstis net 
visą savaitę, tad nuimti derlių reikia 
tiesiog herojiškų pastangų. V Širjov 
kas metai ūkiui skolina 100,000 dol., 
kurių dauguma yra negrąžinti. Jis 
galvoja, kad pagaliau rado išeitį Je
katerinburgo kinų rajone, ku r 30,000 
kinų dirba, prekiauja ir gyvena, kai 
kurie net metalo dėžėse. 

Ten jį užkalbino Meng Dani, par
davinėjanti pigius kiniškus paltus. J i 
bei keli kiti prekybininkai norėjo 
bandyti ūkininkauti, žinodami, kad 
daržoves jie galės lengvai parduoti. V 
Širjov tuoj susidomėjo ir pasiūlė 
pigiai išnuomuoti 50 akrų. J ie sutiko 
ir greitai persikėlė į Ajatskoje. 

Pirmieji metai buvo sunkūs — 
šalta vasara, mažas derlius. Nė vie
nas iš atvykėlių neturėjo ūkininkavi
mo patirties šaltame Uralo klimate. 
Bet netrukus jie jau augino gerus po
midorus, kopūstus, burokėlius ir par
davinėjo vietiniame turguje. Kai
miečiai atėjo pirkti pomidorų: „Jie 
yra labai geri, sultingi, - sakė Tatjana 
Byzova, vietinės mokyklos technikė, 
- aš nesuprantu, kaip jie tokius už
augina be šiltnamių". 

Už gautą pelną kinai nusipirko 
naudotą traktorių, ir kitais metais 
Širjov jiems išnuomuos dar 50 akrų, 
vėliau — dar daugiau. J is tikėjosi, 
kad kinų darbštumas įkvėps vieti
nius, bet to dar nematyti . „Mūsų 

žmonės nenori dirbti 12-14 valandų, 
plikomis rankomis, su kastuvais ir 
kauptukais. Jie kasdien mėgsta už
simiršti degtinėje". Kai kurie vieti
niai nemėgsta tokio apibūdinimo. 
„Mes čia ne visi esame tinginiai, -
sako Ljubov Rubtsova, vietinio klubo 
darbininkė, - ir aš gerai dirbčiau, jei 
man neblogai mokėtų". Kinų darbš
tumas čia jau gerai žinomas ir aplin
kiniai ūkiai ar vištynai beveik kas
dien skambina prašyti pagalbos pa
krauti sunkvežimius a r vairuoti trak
torius, bet kinai retai gali padėti, nes 
turi savo darbo. 

Si vieta neišl iks Rusija 

Saulėtą spalio dieną Vladimir 
v 

Širjov keliavo aplankyti savo naujų 
nuomininkų. Kinai vyrai iš nerei
kalingų gelžgalių gamino krosneles 
šiltnamiams. Meng Dani krovė ki
niškus kopūstus į sunkvežimį ir 
skundėsi, kad buvo gana sunku su
rasti vežėją. „Rusai per daug geria ir 
nenori dirbti, - sakė 33 metų Meng. -
Šiaip mūsų ryšiai su vietiniais yra 
geri, tik jų karvės atkeliauja ir ėda 
mūsų kopūstus". Pakalbėjęs su Meng 
apie pavasario planus, Vladimir metė 
liūdną žvilgsnį už naujų šiltnamių, 
kur gamta atsiima dirbamą žemę ir 
ankstesniuose kviečių laukuose da
bar auga pušys bei eglaitės. 

V Širjov grįžo į savo mašiną ir 
nuvažiavo aplankyti savo 75 metų 
pensininkės motinos, kuri gyvena 
griūvančiame, seniai statytame dar
bininkų bute be vandens ir patogu
mų. J i pareiškė savo nuomonę apie 
sūnaus kinus nuomininkus: „Jie čia 
pasijus kaip namie ir pradės mus 
valdyti, mes būsime po jų padu". 
Vladimir Širjov taip pat supranta 
padėtį, kad mažėja rusų gyventojų ir, 
jei pradės dominuoti kinai, ši vieta 
neišliks Rusija. 

Meng Dani tuo tarpu sėdėjo savo 
šaltoje pirkelėje, kurios vienintelė 
puošmena — Rusijos žemėlapis kinų 
kalba. Jai Rusija yra labai didelis 
kraštas su daug tuščios teritorijos. 
„Jeigu niekas neūkininkauja, kodėl 
man to nedaryti? - sako ji. - Man 
gaila tos žemės, kurios yra tiek daug 
ir ji tiek mažai naudojama". Jos 
tėvynėje Hailar, Vidurinėje Mongo
lijoje, tėra labai mažai žemės, daug 
žmonių ir nėra darbo. 

Parengta pagal 
„The Wall Street Journal" 
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MŪSŲ ŠEIMOSE fWf 
KRISTINA IR ARAS: 

TAS TIKRAS LIETUVIŠKAS 
VAIZDAS PASILIKS VISAM 

GYVENIMUI 
Prieš keletą savaičių į Redakciją paskambino Kristinos Mattis močiutė, 

klausdama, ar mums nebūtų įdomu susisiekti sujos anūke ir pasikalbėti su ja. 
Ji nedrąsiai užsiminė, jog tokio jos prašymo priežastis — anūkės išvykimas 
gyventi j tolimąjį San Francisco. Susisiekėme su Kristina — su savo vyru Aru 
ji jau ieškojo buto naujame mieste — ir pakalbinome. Tad šis pokalbis su ja 
tebūnie graži močiutės dovana anūkei, o gal atvirkščiai — anūkės dovana 
močiutei. Neabejojame, jog tai bus malonus ir gal kiek netikėtas Kr is t inos 
Mat t i s atsisveikinimas ir su Čikagoje paliekamais senais draugais, šeštadie
ninės lituanistinės mokyklos ir šokių mokytojais bei skautais. 

— Kr i s t i na , l aba i n u s t e b a u 
t e l e f o n u i š g i r d u s i J u s p u i k i a i 
l i e t u v i š k a i k a l b a n t . K i e n o t a i 
n u o p e l n a s : tėvu, senel ių a r šešta
d i en inės l i t uan i s t i nė s mokyklos? 
Kaip p a v y k o , gyvenan t Ameri
koje, i š la iky t i tokią graž ią lietu
vių ka lbų. 

— Gimusi Čikagos priemiestyje, 
aš buvau apsupta lietuviško gyveni
mo, nes mano šeima namuose sukūrė 
lietuvišką pasaulj. Mano tėvai, gimi
nės kalbėjo lietuviškai. Mano sene
liai atvyko į Ameriką iš skirtingų Lie
tuvos miestų: Dzūkijos, Suvalkijos, 
Panevėžio, tad mano žodynas platus. 
Švenčiant šv. Kalėdas, Velykas ir ki
tas šventes, mes išlaikėme įvairias 
lietuviškas tradicijas ir papročius. 
Sudėjom baltus šiaudinukus, verbas, 
marginome margučius. Labai mėgstu 
lietuvišką maistą. Per karštas, drėg
nas vasaros dienas samčiais valgau 
šaltibarščius, bet valgyti juos su bul
vėm man nepatinka. Sočiai nuryda
vau močiutės kugelį su spirgučiais, 
mėgstu kopūstus su dešra, koldūnus, 
silkę su pomidorų padažu, bet ska
niausias užkandis - tai juoda duona 
patepta krienais su dideliu sluoksniu 
kumpio. Mano mama Vida gimė Či
kagoje, o mano tėvas Algis — Ang
lijoje, todėl išmokau, kaip valgyti 
„fish and chips" su actu ir majonezu. 

— Ar, būdama maža, daly
vavote l ietuviškoje veikloje? Gal 
turite kokių pris iminimų iš to 
laiko? O J ū s ų vyras Aras? 

— Šeštadieniais lankiau Mairo
nio lituanistinę mokyklą PLC, Le-
monte. Joje daug ką sužinojau apie 
Lietuvą. Istorijos mokytoja Sturo-
nienė mums pasakojo apie Žalgirio 
mūšį, kuris įvyko 1410 metais, mo
kyt. Poskočimienė mokė dainuoti, 
mokyt. Silgalienė perteikė mitologi
jos paslaptis, supažindino su lietuviš
ka literatūra. Po pamokų daugelis 
mokinių dalyvavo skautų veikloje. Aš 
priklausiau Nerijos tuntui, dalyvavau 
šokių repeticijose, kurios vykdavo 
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. 

Mano vyras Aras gimė Los An
geles mieste. Jo tėvai atvyko iš Lie
tuvos, tad lietuviškai jis kalba labai 
gerai. Jis baigė La Canada-Flintridge 
gimnaziją. University of California at 
Berkeley įgijo molekulinę ir ląstelių 
biologijos (Molecular and Cell Bio-
logy) specialybę 1998 metais. Po to 
Aras pradėjo dirbti ties doktoratu 
(MD/PhD) mikrobiologijos srityse. 
Aras mokėsi 9 metus, ketverius me
tus — medicinos mokykloje, o toliau 
sekė studijos siekiant įgyti norimą 
specialybę. Šiais metais gegužės 6 d. 
Aras baigs mokslus. Jis liepos mėne
sį University of California at San 

Francisco pradės rezidentūrą pata-
logijos srityje. 

— Ar sunku buvo i r y r a su
de r in t i du pasaul ius : l ie tuviškų 
ir amerikie t iškų? Ar n i e k a d a ne
reikėjo r inkt is t a r p j ų ? 

— Tie pasauliai tokie skirtingi. 
Mano draugai amerikiečiai tarpu
savyje bendraudavo savaitgaliais, o 
aš šeštadieniais lankiau lietuvišką 
mokyklą, dalyvaudavau skautų veik
loje, lankiau šokių repeticijas. Dabar 
artimiau bendrauju su draugais ame
rikiečiais, dažniau susitinku su jais 
savaitgaliais, nes nebereikia eiti j lie
tuvišką šeštadieninę mokyklą. Išvy
kus gyventi i Champaign, rečiau su
sitinkame su lietuviais draugais, bet 
kalbamės, bendraujame laiškais 
internetu. Daug kas išsikraustė į 
kitas valstijas, tad susitinkame tik 
švenčių ar vestuvių proga. 

— Ką J u m s re i šk ia bū t i lie
tuve? 

— Dar nežinau. Manau, kad esu 
per jauna žinoti atsakymą. 

— Ar šiuo metu J ū s ir Jūsų 
vyras dalyvaujate kokioje nors 
lietuviškoje veikloje? 

— 2000 metais kartu su Aru da
lyvavome Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrese. Aras buvo JAV LJS pirmi
ninkas, PLJS JAV atstovas ir tin-
klameistris, o aš JAV LJS sekretorė ir 
PLJS JAV atstovė. Dabar dirbu JAV 
LJS sekretore. Kartu su naujai iš
rinkta valdyba organizuojame atsto
vus, kurie atstovaus JAV XIII kon
grese, kuris 2008-2009 m. gruodžio-
sausio mėn. vyks Pietų Amerikoje. 
Šiuo metu abu dalyvaujame skautų 
veikloje. Aš, būdama j.ps., dirbau su 
jūrų skautėmis Čikagoje, o Aras, bū
damas skautas vytis ir paskautinin-
kas, su skautais dirba Los Angeles. 

— Kur gimėte, kokių mokyk
lų lankėte? 

— Aš gimiau Čikagoje ir lankiau 
Mother McAuley gimnaziją. Baigiau 
Saint Mary's College, Notre Dame, 
IN, studijavau anglų literatūrą, apgy
niau gimnazijos mokyklos (secondary 
education) bakalaurą. Po to grįžau į 
Mother McAuley dirbti mokytoja. 
2004 m. vasarą atšventėme savo ves
tuves. Aras jau šešerius metus studi
javo MD/PhD programą University of 
Illinois Urbana-Champaign, tad man 
teko persikraustyti iš Čikagos į 
Champaign. Ten pradėjau Curricu-
lum and Instruction magistro studi
jas UIUC. Kai 2005 m. buvo suteiktas 
magistro laipsnis, vietinėje gimnazi
joje pradėjau dėstyti anglų literatūrą 
ir rašymą. 

— Ar esate lankiusis Lietu
voje? Jei taip, kokius įspūdžius 
parsivežėte? 

Kristina ir Aras 

— Lietuvoje esu buvusi vieną 
kartą, tai buvo 1994 metais. Kartu 
važiavo mama ir senelis. O antrą kar
tą į Lietuvą vykome kartu su Aru, į 
2003 metais vykusi XI Pasaulio lietu
vių jaunimo kongresą. Trūksta žo
džių išreikšti įspūdžius apie Lietuvą. 
Matėme didelius pasikeitimus nuo 
tada, kai pirmą kartą atvykome ir kai 
atvykome 2003 metais. Aš manau, 
kad tas tikras lietuviškas vaizdas pa
siliks visam gyvenimui — žmonių 
mintys, lietuviškas gyvenimas, istori
ja . 

— Netrukus iškel iausite gy
v e n t i į S a n Francisco. Kas pa
s k a t i n o žengt i šį ž i n g s n į ? Kų 
ve iks i te naujame mieste? 

— Aras pradės rezidentūrą Uni
versity of California San Francisco. 
J is pradės studijuoti liepos mėn., o aš 
rugpjūčio mėn. pradėsiu mokslus 
University of San Francisco, kur yra 
Jėzuitų mokykla, Ed.D. programoje 

Leaming and Instruction. 
— Ar b a n d y s i t e San F ran

cisco s u s i r a s t i l ie tuvių? Gal j au 
s u t i k o t e k e l e t u ? 

— Aras užaugo kartu su Los An
geles lietuviais, lankė LA lituanistinę 
mokyklą, dalyvavo skautų veikloje, 
šoko LA „Spindulio" šokių grupėje, 
baigė University of California Ber
keley netoli San Francisco, tad jam ta 
aplinka gerai pažįstama. Daug mūsų 
pažįstamų dabar gyvena San Fran
cisco, tik reikia juos sutikti. Tikimės 
ir toliau tęsti lietuvišką gyvenimą 
San Francisco. Juk šiame mieste yra 
nemaža lietuvių bendruomenė. 

— Kuo į s iva izduo ja te save 
ateityje? 

— Dar nežinau ką veiksiu ateity
je, nes gyvenimas vis keičiasi. 

— Ačiū už pokalbį ir sėkmės 
naujoje vietoje . 

Kalbino Dalia Cidzikaite 

MZtNk. SM& 
Gali būti t ikras, kad es i l ietuvis , jei: 

• Tavo tėvas nekviečia santechniko, nes yra įsitikinęs, kad jis pats 
viską gali pataisyti. 

• Turi įgimtą polinkį žaisti krepšinį. 
• Laisvalaikiu šoki tautinius šokius. 
• Mėgsti alų. 
• Tavo pavardėje daugiau raidžių nei daugelio šalių abėcėlėse. 
• Niekas nesugeba ištarti tavo pavardės. 
• Žmonės nuolat klausia, ar tavo pavardė graikiška. 
• Tavo kompaktinių diskų grotuvas, skeneris, spausdintuvas ir pan. 

uždengti nertais takeliais. 
• Viską sulietuvini pridėdamas galūnę „as". 
• Viskas, ką valgai, yra kažkaip susiję su bulvėmis ir ant visko dedi 

grietinę. 
• Kai kas nors paklausia apie tavo kilmę, tavo atsakymas virsta 

geografijos pamoka. 
• Tavo močiutė krauna vis daugiau ir daugiau maisto tau į lėkštę 

nors esi nealkanas. 
• Kai kas nors tave pavadina rusu, draugams tenka tave tramdyti, 

kad nesumuštum pašnekovo/ės. 
• Tavo elektroninio pašto dėžutės slaptažodis — cepelinai. 
• Kiekvieną rudenį tu ar kas nors iš tavo giminių važiuoja grybauti. 
• Gali išvardinti bent septynias grybų rūšis. 
• Turi giminių Čikagoje. 
• Daugiau nei pusė tavo giminių skundžiasi širdies ligomis. 
• Tavo pirmasis vaistas nuo visų ligų — taurelė stipresnio alkoholio 

Dalis medžiagos perspausdinta iš Portlando 
Amerikos Lietuvių Bendruomenės laikraščio „Versmė" 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS D R A U D I M O PASLAUGOS PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

KELLER 
WHUAMS 

Daiva Šalkauskienė 
B roke r Associate 

NUOŠIRDUS DARBAS UŽTIKRINA PASITIKĖJIMAI 
Kreipkitės visais nekilnojamo turto pirkimo, 
pardavimo, investavimo Cell: (630) 290-2760 
klausimais... E-mail: daivasalk@kw.com 

Web: daiva.yourkwagent.com 

t t J 
800 E. Northvvest Highway Suite #200 

Palatine, IL 60074 

I N D E f* E N D E M T RE ALTO f<S 
OF ILL INOIS I N C . X 
Peter Paulius 
708-214-5284 

Reda Blekys 

Aptarnaujame Čikaga ir jos apylinkes f 
daugiau kaip 25 metus 

GREIT P A R D U O D A 
r m ^ — | First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

Audrius Mikulis 
1st Choice Real Propertys 

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

i Įvairus nekilnojamas turtas: 
I * Nemokamas įkainavimas 

Nemokama rinkos analizė 1 

* Pirkimas 
* Pardavimas 

. * Surandame 

.optimaliausią finansavimą 

cototueu. 
BAMKCttO V I D A M . 

S A K E V I C I U S 

Real Estate Consultant 

RSIDENTIAL 
8R0KEKAGE 

0 
ifMSCit 

Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardauimas 

7 0 8 8 8 9 2 1 4 8 

IŠNUOMOJA 

Marquette Park 
išnuomojamas trijų kambarių 

butas pirmame aukšte. 
Tel. 773-925-1529 
ar 773-776-1 851 

Ortuiy- 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 

ĮVAIRUS 

The Creat Parker Carage Sale 
at the Francis W. Parker School in 

Lincoln Park, 2233 N Clark Street at 
VVebster. Saturday, May 19 f rom 9 

am-4 pm, and Sunday. May 20 f rom 
10 a m - 4 pm. CASH ONLY. Quality 
clothes for everyone, including a 

designer boutique! Toys, eleetronies, 
sports equipment, furn'rture, art, fashion 

accesories, housevvares and more. 
Pleasecall 7 7 3 - 7 9 7 - 5 5 1 1 

for more information. 

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 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

Spa Constantine Day Spa 
is currently seeking nail technicians for 
5333 Main Street, Dovvners Crove and 

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

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

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

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai irįvairūs tortai 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas per savaite 
• Aplankykite mūsų svetaine — www.racinebakery.com 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Ch icago, IL 60610 

312-644-7750 
p i r m . - penk t . 

n u o 
6:30 v.r. ik i 4 :30 v.p.p. 

608 VV. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt . nuo 

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

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

FRANK Z A P O L I S 
3208 1/2 VVest 95th St., 

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

STATE FARM INSURANCE 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

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

708-423-5900 

NAIVIŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

l 
i 
i 
i 
l 
i 
I 
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MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

patosiu „lay-avvay" planu. 
Atliekame visus foto -
laboratorijos darbus. 

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

8 v.r. iki 4 V.D.D.; 
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 

24 
vai. per para 

7 dienos 
per savaite 

FREE 
ESTIMATE 

773 -778 -4007 
773 5 3 1 1833 

NAMŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

PASKOLOS ĮVAIRUS 

I N T E R B A N K 
MORTCACE C O M P A N Y 

Paskolos neki lnojamam tur tu i 
Perfinansavimas „ n o elosing costs" 

GEDIMINAS ZAREMBA 
6 3 0 - 9 1 5 - 8 8 * 5 5 

Illinois Residentlal Mortgage broker/Bank 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

77ww. autotradeusa c om 

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

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

UIT c^ Lufthansa S4S nnnmr? KLM 
. $%?•*?&?&• 

doleris .com 
^ /^^^^Dlsr l i -^o : : 

PIGIAUSI AVIArBIUETAi Į LIETUVĄ, IR EUROPi 

mailto:daivasalk@kw.com
http://daiva.yourkwagent.com
mailto:amikulis@usa.com
mailto:spaconstantine@sbcglobal.net
http://www.racinebakery.com
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Baltijos jūroje prasideda vienos 
didžiausių karinių pratybų 

„The Noble Mariner 07" 

MADOS, MADOS, M A D O S 

Pirmadienį, gegužės 14 d. Balti
jos jūroje prasideda tarptautines pra
tybos „The Noble Mariner 07", kurių 
metu bus ruošiamasi galimoms tarp
taut inėms misijoms. Pratybose daly
vaus apie 60 laivų iš 17 valstybių. 
Lietuvai atstovaus Karinių jūrų 
pajėgų minų paieškos ir nukenksmi
nimo laivas „Kuršis" (M51). 

Pratybose bus tikrinamas laivų 
ir jų įgulų pasirengimas dalyvauti 
NATO greitojo reagavimo pajėgose 
NRF9 (NATO Response Force). Mo-
kymai vyks Siaurės jūroje, Kategeite, 
Danijos sąsiauriuose ir Pietinėje Bal
tijos jūroje. Taip pat planuojami 
užėjimai į Danijos, Vokietijos, Švedi
jos ir Lenkijos teritorinius vandenis. 

Pagal mokymų scenarijų praty
bose dalyvaujantys laivai kontroliuos 
laivybą jūroje kaip tarptautinis 
NATO greitojo reagavimo kontingen
tas . Bus treniruojamasi vykdyti jū
r inę blokadą, embargo ir krizių val

dymo, antiteroristines operacijas bei 
desanto paramą. 

Pagrindinis pratybų tikslas tobu
linti civilių ir karių bendradarbia
vimą krizių metu. Pratybose kartu 
dalyvaus ir civiliniai laivai. Jie bus 
apklausiami, lydimi, organizuojama 
jų apsauga, greitas priplaukimas, 
civiliniai laivai patirs mokomąsias 
atakas iš oro, laivo užėmimus. 

Tai plataus masto tarptautinės 
pratybos, apimančios jūrų ir oro kom
ponentus ir yra vienos iš didžiausių 
Baltijos jūroje per pastaruosius me
tus. Jos baigsis gegužės 24 dieną. 

Pratybose NATO atstovaus 
Jungtinė Karalystė, Nyderlandai, 
Prancūzija, Turkija, Danija, JAV, 
Norvegija, Ispanija, Portugalija, 
Lenkija, Vokietija, Belgija, Estija, 
Latvija ir Lietuva. Suomija ir Švedija 
dalyvaus pagal partnerystės pro
gramą. 

Vyr. l tn . Ramūnas Kazerskas 

Lietuvai atstovausiantis Karinių jūrų pajėgų minų paieškos ir nukenksmi
nimo laivas „Kuršis" (M51). 

Always with Flowers 
- Visada šviežios egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
- Vestuvinės ir proginės kompozicijos 
- Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės 
- Atr ibutikos pokyliams nuoma 
- Bažnyčių, pokylių salių dekoravimas 
- Gėlės visoms progoms i Lietuvą 

1 1 2 0 S t a t e St . t 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.aiwayswithflowers.com itfįįliį 
www.alwayswithfIowers.net pyn 

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 

SIŪLO DARBĄ 
* Mote r i s ieško senelių priežiūros * Moteris ieško darbo su grįžimu na-
darbo su grįžimu namo. Siūlyti ir kitus mo nuo pirmadienio iki penktadienio, 
variantus. Tel. 773-799-1148. Gali pakeisti. Tel.773-627-7723. 

* Moter i s ieško darbo su grįžimu na- * Moteris ieško žmonių slaugymo 
mo (dokumentai, automobilis, kalba) darbo. Gali išleisti atostogų arba pa-
pietiniuose rajonuose. Siūlyti įvairius keisti bet kurią savaitės dieną. Tel. 312-
variantus. Gali pakeisti savaitgaliais. 492-8795. 
Tel. 708-692-4422. 

AVALYNE PRIMENA BALERINOS 
BATELIUS 

Šiuo metu madingiausia avalynė 
- įvairūs bateliai, basutės, prime
nančios tikrus baleto batelius. 

Kas domisi mada, turbūt prisi
mena garsios Holivudo aktorės Aud-
rey Hepburn laikus ir jos pamėgtus 
žemakulnius batelius. 

Moterims ir merginoms, mėgs
tančioms žemakulnę patogią avalynę, 
dabartinė mada tikras rojus. Beveik 
visos žymiausios kompanijos siūlo 
įvairiausių formų, spalvų, medžiagų 
batelius, basutes, pliažinę avalynę. 
Kainos įvairios, pradedant nuo 30 do
lerių ir baigiant 800 dolerių, tokių 
garsių kompanijų kaip Chanel, Gucci. 
Kas bendro tarp tikrų baleto batelių 
ir dabar labai madingos ir visiems 
prieinamos avalynės? - turbūt tiktai 
išvaizda, atspalviai ir iš ko pagamin
ta. Kalbant apie patogumą, kas para
gavo baleto šokėjos duonos, gali drą
siai pasakyti, kad baleto bateliai toli 
gražu nepatogūs. 

Nors balerinos jau gal žymiai 
anksčiau buvo „statomos" ant pirštų 
galiukų, tačiau pirmą kartą oficialiai 
užfiksuota, kad balerinos šoko su 
„puantais", specialiais baleto bate
liais, Prancūzijoje ir Anglijoje 1815-
1830 m. Nors pirmos pozos buvo 
daugiau statiškos, tačiau tai gerokai 
pakeitė šokėjų techniką ir išvaizdą, 
priduodant lengvumo ir linijų grakš
tumo įvaizdį. Yra užfiksuoti nepa
vykę pirmieji bandymai, šokant ant 
pirštų galiukų su baleto bateliais. Pa
vyzdžiui, to meto balerina Mademoi-
selle Julia prarado pusiausvyrą ir nu
krito spektaklio, vykusio Londono sce
noje, metu 1827 metais. Kad ir kaip 
būtų, mes dabar neįsivaizduoja
me klasikinio baleto be specialių 
batelių. 

Tie bateliai, vadinamieji „puan
tai", gaminami specialiu būdu, daž
niausiai naudojant rankų darbą. Jų 
yra įvairių rūšių ir formų. Naudoja
ma tvirta drobė, atlasas, oda. 

Vienam baleto bateliui sukurti 
reikia tie tik specialių žinių, bet ir 
atsidavimo. „Dėžutė", priekinė bate
lio dalis, ant kurios balerina stovi ant 
pirštų galiukų, gaminama klijuojant 
daugybę drobės sluoksnių. Po to batų 
meistras specialiu įrankiu ilgai for
muoja batelio vidų, kad neliktų nely
gumų. Nors visas batelis gaminamas 
iš drobės, viršutinis paviršius yra 
aptraukiamas atlasu, dažniausiai 
švelniai rožinės spalvos, pritaikant to 
paties atspalvio raištelius, kurie nau
dojami ne tik kaip estetinis ir dabar 
labai madingas akcentas, bet turi ir 
praktinę reikšmę, prilaikyti batelį. 
Baleto bateliai yra gaminami vienai 
kojai (tiek dešinei, tiek kairei). Ba
lerina po keleto užsidėjimų pati nus
prendžia, kuris batelis, kuriai kojai, 
pasižymėdama ant pado. Bet čia dar 
ne viskas. Nauji bateliai yra tikrai 
nepatogūs ir „netinkami" šokti. Ir 
jeigu kas nors įsivaizduoja, kad jie 
yra stebuklingi ir kažkokia nema
toma jėga laiko baleriną, tikrai klys
ta. Kad jie būtų tinkami šokti, juos 
reikia „išmankštinti", kitaip tariant 
paruošti. Tam yra skirtingi metodai. 
Vienos kompanijos bateliai atsparūs 
smarkesniam smūgiui, tiesiogine to 
žodžio prasme, balerina turi patran
kyti batelį į žemę, kad suminkštintų 
„dėžutę", kiti bateliai nereikalauja 
stiprios jėgos, o atvirkščiai - gali būti 
sugadinti, daužant juos į žemę. Kiek

viena kompanija .skirtingų batelių 
rūšiai siūlo skirtingą „išmankštini-
mo" metodą. Taip pat baleto batelių 
galiojimo trukmė yra trumpalaikė, 
lyginant su gatvės bateliais. Rimtai 
užsiiminėjančiai balerinai (treniruo
jant is penkis kar tus per savaitę) 
viena pora tarnauja vieną mėnesį. 
Kartais bateliai atlaiko tik vieną 
spektaklį. Tačiau pagrindinis daly
kas, norint šokti ant pirštų galiukų, 
slypi ne batelyje ir ne toje „stebuklin
goje dėžutėje". Balerina turi būti fi
ziškai gerai pasiruošusi, t.y. stipri. 
Kad pirmą kartą balerina pradėtų 
šokti su „puantais", reikia mažiau
siai ketverių metų rimtos klasikinio 
šokio praktikos. Kojų raumenys ir 
sausgyslės turi būti pakankamai 
stiprūs, kad išlaikytų kūno svorį ant 
pirštų galiukų. Mergina turi būti 
sulaukusi 12 metų. Šie reikalavimai 
yra labai svarbūs, norint apsaugoti 
šokėją nuo įvairių su tuo susijusių 
traumų. 

Šiek tiek žinant tikrų baleto 
batelių istoriją, visiems baleto mėgė
jams turbūt iškyla vidinė pagarba 
baleto šokėjams ir šokėjoms, kurie 
savo sunkiu darbu ir atsidavimu 
įkūnija tokius neužmirštamus per
sonažus, kaip Pelenę, Mirštančią gul
bę ar Spragtuką. 

O merginoms ir moterims, kurios 
nors trumpai akimirkai nori pasijusti 
balerinomis, šių metų mada tiesia 
ranką. Zemakulnė avalynė, prime
nanti balerinų batelius yra paskuti
nis mados šauksmas. Dizaineriai juos 
siūlo nešioti ne tik dieną, bet ir 
vakare. 

Parengė A u š r i n ė K i n k i e n ė 
i 

(Naud. liter. J. Barringer, S. Schlesinger 
„The Pointe Book", 2 0 0 4 , JAV) 

R i m a n t o Kinkos nuotr. 

http://www.aiwayswithflowers.com
http://www.alwayswithfIowers.net
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DR. KAZĮ ĖRINGI 
AMŽINYBĖN 
IŠLYDĖJUS 

Mus pasiekė žinia iš dr. Elenos 
Ėringienės, kad 2006 m. lapkričio 21 
d. Vilniuje mirė dr. Kazys Ėringis. 
Mes, Pedagoginis lituanistikos insti
tutas (PLI), buv. Čikagos aukštesnio
ji lituanistinė mokykla, ir lietuviška 
išeivija Jo iškeliavimą sutikome su 
liūdesiu, bet kartu Jo asmenybę paly
dėjome su pagarba ir meile. 

Dr. Kazys Eringis buvo reta as
menybė: mokslininkas, ekologas. 
gamtos mokslų daktaras, visuomenės 
veikėjas, patriotas, giliai tikintis Die
vą, didelės dvasinės šilumos žmogus. 

Dr. K. Eringis gimė Svainikuose. 
Panevėžio apskr. 1921 m. kovo 16 d. 
1953 m. baigė Žemės ūkio akademiją. 
1967 m. jam suteiktas habilituoto 
daktaro vardas. Daug metų dirbo 
Žemdirbystės ir Botanikos institu
tuose. Nuo 1974 iki 1981 m. — Bo
tanikos instituto Kraštovaizdžio eko
logijos sektoriaus vadovas. 

1968 m. kartu su R. Budriūnu 
sudarė „Lietuvos gamtovaizdžių ir 
estetinių išteklių žemėlapį". 1980 m. 
paskelbė „Gamtinio komplekso opti-
matizavimo schemą" (Obelės upelio 
Kėdainių raj. ekologinės užtvankos 
projektą). Sis projektas buvo įvertin
tas aukso medaliu. 1972 m. Lietuvos 
spaudoje buvo uždrausta spausdinti 
dr. K Ėringio straipsnius už SSRS 
penkmečio plano kritiką. 1981 m. 
Lietuvoje jam buvo suteiktas nusipel
niusio veikėjo garbės vardas, bet to 
dokumento jam neįteikė, nes buvo 
politiškai nepatikimas. 

Apie 1980—1981 m. dr. K. Ėrin
gis pradėjo jausti, kad yra sekamas. 
1981 m. Australijoje buvo organizuo
jamas XIII tarptaut inis botanikų 
kongresas. Kažkokiu lemtingu likimo 
ženklu jis buvo išleistas vykti į šį kon
gresą. Bet ir kelionėje pajuto, kad jo 
kiekvienas žingsnis stebimas. Ir vėl 
likimas — pakeliui į Australiją Sei
šelių salų vietovėje pavyko pabėgti iš 
grupės ir JAV ambasadoje pasiprašyti 
politinio pabėgėlio prieglobsčio. Tais 
pačiais 1981 metais jau jis Čikagoje. 

Dr. Kazys Ėringis 

Čia, Pedagoginiame lituanistikos ins
ti tute jis dėstė specialų Lietuvos 
istorijos kursą „Dabartinė Lietuva". 
Tuo pačiu metu dirbo ir Čikagos 
aukštesniojoje lituanistikos mokyklo
je. Tuo metu buvau PLI direktorė. Su 
didele pagarba ir nuoširdumu prisi
menu lektorių dr. K. Ėringį. Džentel
menas. Jo elgesio didingas paprastu
mas supo ne tik dėstytojus, bet ir stu
dentus. Tuo metu kartais Ped. lit. 
institute padirbėdavo ir jauni lektori
ai iš Lietuvos, bet čia gimusius mūsų 
studentus nelabai sugebėdavo įtrauk
ti į dėstomą kursą, o dr. K. Eringis 
būdavo studentų vyriausias draugas. 
Jis sugebėdavo jaunas širdis sužavėti 
savo paprastu nuoširdumu. Kai dr. K. 
Ėringis grįžo į Lietuvą, ir kai jį ap
lankydavau, jis vis išsitraukdavo už
rašų knygutę, skaitydavo savo buvu
sių studentų pavardes ir vis teirau
davos, ką kas studijuoja, ką veikia 
ir t.t. 

Čikagoje dr. K. Ėringis įsitraukė į 
politinę veiklą. Kalbėjo „Amerikos bal
se", dalyvaudavo politiniuose suvažia
vimuose, buvo VLIKo (Vyriausiojo Lie
tuvos išlaisvinimo komiteto) narys. 

1993 m. grįžo į Nepriklausomą 

EVALDAS VYLIUS NAVYS 

MEMORIA ĮŽYMIAM MOKSLININKUI KAZIUI ĖRINGIUI 

Dangiškos jūros gintarinis krantas 
Lietuvos sūnui daugiau nei šventas, 
Nes daugelio kartų krauju jis gintas, 
Nors tautos žiedas t remtas ir kankintas. 

Lengviausia priešui nuolankiai išlikti 
Sočiai gyvent ir abejingu kraštui likti. 
Tačiau Kazys surado kitą kelią — 
Nuolaidžiam būdui priešpastatė savo tvirtą valią. 

Jis rėžė okupantui tiesos žodį, raštą 
Matydamas pamintą gimtą kraštą. 
Namie palikęs šeimą, mantą 
Išvydo svetimą, bet laisvą krantą. 

Iš ten pasauliui skelbė tiesą 
Ir savo kraštui projektavo šviesą. 
Kažin ar mūsų laisvės varpas vėl skambėtų, 
Jei Kazio žiburys virš žemės nežėrėtų? 

Bet tai tik epizodas mažas tautos didžios esybės, 
Kraštovaizdžio dinamika, darna — Jo kasdienybė; 
Ištyrė kalvas, vandenis, durpynus 
Ir skelbė mokslo straipsnius, leidinius, žinynus. 

O Viešpatie! Mes skaudančiom širdim Tau atiduodam taurų mokslo vyra, 
Jo dorą kelią, žvilgsnį tyrą; 
Globoti Lietuvą, Jo mielą, žmoną, šaunias dukras bei krašto gamtą. 
Jo institutą, mokslo darbus ir visa, kas Jo nuveikta ir kuo gyventa. 

„Varpas", 2006.11.23 

Lietuvą. Tuoj vėl pradėjo dirbti Bo
tanikos institute, buvo doktorantų 
konsultantas. LKDP-tijos tarybos na
rys. XIII paramos fondo steigėjas. J. 
T. Lietuvos asociacijos Ekologijos ko
misijos narys. 1992 m. parašė knygą 
„Lietuvos kariuomenės tragedija"! 

„Lietuvos Respublikos preziden
to dekretu Nr. 1806 (2006.06.14) 
Valstybės (Lietuvos karaliaus Min
daugo karūnavimo) dienos proga 
habil. dr. Kazys Ėringis už nuopelnus 
Lietuvos valstybei ir pastangas garsi
nan t Lietuvos vardą pasaulyje apdo
vanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikš
čio Gedimino ordino Riterio kryžiu
mi". (Dr. Jonas Pakalnis, „Varpas",. 
2006 gruodis"). 

Dr. K. Ėringis buvo įdomus pa
sakotojas. J is mielai pasakodavo įvai
r ius nuotykius, kar ta is l inksmus, 
kartais skaudžius. Prisimenu jo pa
sakojimą, kaip buvo paimtas į sovietų 

kariuomenę. Jis — kariuomenėje, o 
tėvą ištrėmė į Sibirą. Jis su didžiau
siom pastangom gavo leidimą aplan
kyti tėvą. Nuvyko į Sibirą su kareivio 
apranga, rado tėvą badaujantį, ap
leistą, sergantį. Ėringis ten pakėlęs 
nemažą triukšmą, vos jo neareštavę, 
bet šiaip taip iškovojęs (kaip sovieti
nis karys) tėvui šiokią tokią pagalbą, 
nupirkęs maisto. Tai pasakojo beveik 
ašarodamas. 

O dabar jau jis su tėveliu Die
vulio prieglobstyje. Lietuva neteko 
tėvynę mylinčio mokslininko, žmona 
dr. Elena mylimo vyro, gydytojos 
dukros gerojo tėvelio. Mes, kurie čia, 
išeivijoje, buvome jo asmenybės pa
liesti, niekada jo nepamiršime. 
Nuoširdžiausia užuojauta dr. K. Ėrin
gio šeimai, o Jums, mielas dr. Kazy, 
tebūnie gera Viešpaties soduose. 

S tasė Pe te r son ienė 

Kviečiamas bibliotekininkų suvažiavimas 
Mieli lietuviai bibliotekininkai ir 

archyvų darbuotojai, kviečiame Jus į 
Amerikos lietuvių bibliotekininkų ir 
archyvų darbuotojų suvažiavimą, ku
rį birželio 15-17 dienomis Putnam, 
Connecticut ruošia JAV Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros taryba. Pra
šome Jūsų pagalbos aptarti labai 
svarbų ir rūpestį kelianti mūsų išeivi
jos bibliotekinio ir archyvinio paveldo 
išsaugojimo klausimą. Išeivijos kul
tūrinės istorijos palikimo išsaugojimo 
reikalas darosi vis opesnis. Jūs šioje 
srityje esate profesiškai pasiruošę ir 
turite patirties bei žinių apie tokio 
paveldo išsaugojimo galimybes. Suva
žiavime svarstysime, kaip geriausia 
išsaugoti ir globoti šį vertingą Ame
rikoje esantį palikimą ir ką galima 
Lietuvių Bendruomenei tuo reikalu 
patarti. 

Vertinga istorinė medžiaga yra 
daug kur išmėtyta ir nėra jokių su
tartų ir nustatytų gairių, kur ir kaip 
ją surinkti, sutvarkyti ir apsaugoti. 
Daug jos yra laikoma įvairiose vieto
vėse, dažnai netinkamomis sąlygo
mis. Šiuo metu veikia Pasaulio Lie

tuvių archyvas (PLA) prie Lituanis
tikos tyrimų ir studijų centro (LTSC) 
Čikagoje ir Amerikos Lietuvių kul
tūros archyvas (ALKA) Putnam, CT. 
Šalia jų dar yra kelios bibliotekos ir 
vietovės, kur archyvai yra kaupiami 
ir laikomi. Reikia aptarti ir numatyti , 
kur geriausia vieta ir sąlygos įvai-
riiems archyvams išlaikyti, kaip juos 
tvarkyti bei išsaugoti, kad jie ilgesnį 
laiką būtų prieinami is torinėms 
studijoms ir mokslo tikslams. Suva
žiavimą šaukiame kaip tik š iems 
klausimams ir reikalams aptarti ir 
nuoširdžiai Jus kviečiame prie šio 
svarbaus ir neatidėliotino darbo pri
sidėti. Veikti ir realių sprendimų ieš
koti reikia skubiai, nes daug vertin
gos medžiagos yra nesurinkta, nesu
tvarkyta ir jau pradeda nykti. 

Suvažiavimas vyks Nekalto Pra
sidėjimo Seserų vienuolyne, 600 Li
berty Highway, Putnam, CT, 06260. 
Seselės apnakvydins ir pavalgydins. 
Registracijos mokesčio nėra. Nakvy
nė ir maistas dviem dienoms —120 
dol. asmeniui. Atvykti galima penkta
dieni, birželio 15 d. vakare. Suvažia

vimas darbą pradės 10 vai. r. šešta
dienį ir baigs sekmadienį 2 vai. p. p. 
Visi atvykę būsite labai laukiami ir 
Jūsų įnašas į šiuos svarstymus bus 
labai reikalingas ir naudingas. Mieli 
bibliotekininkai, lauksime jūsų tei
giamo atsakymo. 

Atvykstančius prašome užpildyti 
registracijos lapą ir iki b irže l io 1 d. 

atsiųsti adresu: Dalė Lukienė, 15100 
Interlachen Drive, Apt. 526, Silver 
Spring, MD 20906. 

Tel. pasiteiravimui: 301-598-6657. 
E-paštas: dalelukas@verizon.net 

Dalė Lukienė 
JAV LB Kultūros tarybos 

pirmininkė 

Registracijos lapas 

Vardas ir pavardė _ 

Adresas 

Telefonas 

e-paštas 

Suvažiavime dalyvausiu: 

Suvažiavime negaliu dalyvauti, bet noriu toliau palaikyti ryšį: _ 

mailto:dalelukas@verizon.net
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Brangiai sesutei 
A t A 

ELENAI ZIMAVICIUTEI-CARTER 

mirus, „Saulutės" 
širdžią užuojautą. 

narei JŪRAI GVIDIENEI reiškiame nuo-
* 

„Saulutė", Lietuvos vaikų globos būrelis 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

A t A 
JURGIUI JURGUČIUI 

iškeliavus į amžinąjį Visagalio prieglobstį, Jo žmoną 
DANGUTĘ, nuo jaunų dienų mūsų neužmirštamą 
mielą draugę, dukterį ASTĄ ir jos vyrą VALDĄ 
PIESCIUS, sūnų PAULIŲ nuoširdžiai užjaučiame, 
dalindamiesi su jumis netekimo skausmu. 

Rūta ir Viktoras Jautokai 

Chicago, IL 

„Still Proudly Serving Lithuanian Families" 

HILLS 
FUNERAL HOME 

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

Other Locations Available 
(708) 598-5880 

Formerly of Roseland" "Family Owned & Operated 

A f A 
REGINAI KREIVĖNIENEI 

staiga mirus, nuoširdžiai užjaučiame velionės vyrą KAZĮ 
KREIVĖNĄ, gimines, artimuosius ir liūdime kartu su 
jumis. 

Pasaulio lietuvių centro valdyba 
Bingo talkininkai ir Moterų renginių komitetas 

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

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

Palos-Gaidas 
FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir 
Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Hills, Illinois 

(708)974-4410 

A t A 
REGINAI KREIVĖNIENEI 

iškeliavus į amžinybę, dalinamės skausmu ir kartu 
liūdime su jos vyru KAZIU ir kitais artimaisiais. 

Amber Terrace, Lemont, kaimynai: 
Česlovą Bačinskas 

Carol Tibbie 
Clem ir Vaclovą Polikaičiai 

Sofija Beigienė 
Carol Patzin 

Nancy Sabbia 
Roman Gierlowski 
Regina Gaigalienė 
Bill ir Carol Boor 
Margaret Ritchey 

Pranutė Skruodienė 
James ir Lillian Sira 

Irena Bareišienė 
Diane ir Tom Janco 
Stasė Miliauskienė 

Regina Sabaliūnienė 
Joseph ir Aldona Brizgiai 

Justinas Dėdinas ir 
Genevieve Juodikienė 

Shirley Zapszalka 
Irena Putrienė 

Gediminas Kazėnas 
Dalia Barzdukaitė 

Irena Barzdukienė 
Daniel ir Virginia O'Byrn 

Terry ir Cheryl O'Brien 
Walter ir Raminta Sinkai 

Joan Rinken 
Vladas Ruzgą 

Robertą Smith ir Mary Jane Novoack 
Leroy ir Patricia Wangerow 

James Wangerow 
Thomas ir Laura Warchol 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•Motoc ik l in inkų 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). 

• P a l a i m i n t o j o Jurgio Matulai
čio misijos choras ruošia padėkos pie
tus mūsų choro steigėjos Rasos Pos-
kočimienės pagerbimui. Pietūs vyks 
sekmadienį, gegužės 27 d., 12:30 vai. 
p.p. PLC didžiojoje salėje, 14911 
127th Street, Lemont. Bilietus galė
site įsigyti nuo gegužės 13 d. prieš ir 
po 11 vai. r. šv. Mišių misijos prie
angyje. Visi maloniai kviečiami ir lau
kiami. Auka suaugusiems — 25 dol., 
vaikams iki 12 metų — 15 dol. 

• P r a n o Jurkaus knygos „Lem
ties vingiuose. Išeivijos istorijos pėd
sakai" pristatymas-sutiktuvės vyks 
Lietuvių dailės muziejuje, PLC, 
14911 127th Street, Lemont, gegu
žės 20 d., sekmadienį, 12:30 vai. p.p. 
Pristato: prof. Vytautas Černius; pas
tabos: dr. Romualdo Povilaičio; auto
riaus žodis: Prano Jurkaus. Meninė
je programoje: dainuos Praurimė Ra-
gienė, akompanuos Olivija Urbonai
tė, programą ves Leonas Maskaliū-
nas. Po knygos sutiktuvių — paben
dravimas ir pasisvečiavimas. Kviečia
me visus dalyvauti. Rengėjai. 

• J a u n i m o centro didžiojoje sa
lėje, 5620 S. Claremont Ave., Chi
cago, gegužės 19 d., šeštadienį, 7 vai. 
v. įvyks susitikimas su JAV LB Kul
tūros tarybos pirmininke Dale Lu-
kiene. Koncertuos Vytautas Babravi-
čius-Simas. Įėjimas — auka. Maloniai 
kviečiame visus dalyvauti. 

• J a u n i m o centro kavinėje ge
gužės 20 d., sekmadienį, 12 vai. p.p. 
akių gydytojas dr. M. Vygantas kalbės 
tema „Makuliarinė (maculo) degene
racija". Bus rodomos skaidrės. Nuo 9 
vai. r. Jaunimo centro moterų klubo 
narės kavinėje vaišins gardžiais bly
nais. Visi maloniai kviečiami. 

•Gegužės 20 d. 12 vai. p.p. Pasau
lio lietuvių centre maloniai kviečiame 
visuomenę į susitikimą su JAV LB 
kultūros tarybos pirmininke Dale 
Lukiene. Susitikimo metu koncertuos 
dainininkas Vytautas Babravičius - Si
mas. Tel. pasiteiravimui: 708-974-0591. 

• A t m i n i m o d i enos (Memorial 
Day) iškilmės vyks pirmadienį, gegu
žės 28 d., Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse. Po šv. Mišių vyks tradicinis miru
siųjų pagerbimas prie Steigėjų pamink
lo, esančio kapinėse, Pulaski Rd. ir 111 
gatvių sankryžoje. Minėjimą rengia Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinių sklypų sa
vininkų draugija ir Lietuvių Bend
ruomenės pasauliečių komitetas. Minė
jime dalyvauti pakviesti šauliai ir ramo-
vėnai. Religines apeigas atliks direkto
rius kun. Jonas Kuzinskas. Maloniai 
kviečiame visus lietuvius gausiai daly
vauti Atminimo dienos renginiuose ir 
pagerbti žuvusius už tėvynės laisvę bei 
artimuosius, padedant jų garbei vai
niką. 

IŠ ARTI IR TOLI.. 

•Gegužės 20 diena, sekmadieni, 
kun. J. Kelpšas atnašaus šv. Mišias 
lietuvių kalba Šv. Patriko bažnyčioje 
(15000 Wadsworth Road, Wadsworth, 
IL) Waukegan - Lake County apylinkės 
lietuviams. Sį Kristaus Žengimo į Dan
gų (Šeštinių) - VII Velykų sekmadienį 
vyks krikštas, jaunimas priims Pirmąją 
eucharistijos komuniją. Mirties meti
nėse malda prisiminsime a. a. Eduardą 
Skališių, išeivijos architektą ir visuo
menininką. 1 vai. p.p. — Atgailos sakra
mentas (išpažintys), 1:30 vai. p.p. — šv. 
Mišios. 

•Tautos fondo vadovybė maloniai 
kviečia visus Tautos fondo narius ir sve
čius dalyvauti Tautos fondo metiniame 
narių susirinkime, kuris įvyks 2007 bir
želio 2 d. Tautos fondo raštinės patal
pose, 307 W 30th Street, New York, NY 
10001-2703. Registracija — 9:30 vai. r., 
susirinkimo pradžia — 10 vai. r. Meti
niame susirinkime dalyvaus ir praneši
mą skaitys Tautos fondo Lietuvos ats
tovybės vicepirmininkas dr. Kazimieras 
Garšva. Pakvietimai su įgaliojimo lape
liais jau išsiuntinėti nariams. Jei esate 
Tautos fondo narys ir negavote pakvie
timo, prašome kreiptis į Tautos fondo 
raštinę aukščiau nurodytu adresu arba 
skambinti tel. 212-868-5860, fax: 212-
868-5815, ei. paštas: info@tautosfon-
das.org 

IEŠKO GIMINIŲ.. 

Noriu sužinoti tikrąją savo senelių pavardę. Jų pavardė galėjo būti 
Czjauskas. Atvykus į Ameriką jie ją pakeitė į Jeskey 

Mano senelis Matthevv Jeskey mirė 1937 m. balandžio 19 d. Melrose 
Park, IL. Kaune jis buvo vedęs Petronelle Godraicziki (1896 metais). Kai 
buvau jaunesnė, mano senelė gyveno su mūsų šeima. Ji gaudavo laiškus ir 
ant vokų, kiek atmenu, būdavo pavardė Czjauskiene (ar kažkas panašaus. 
Niekada tos pavardės tiksliai neįsiminiau). 

Dabar, kai man pačiai jau 76-eri, susidomėjau savo giminės šaknimis. 
Turiu antros eilės pusbrolį, kuris vyksta į kelionę ir keletą dienų praleis Lie
tuvoje. Jis domėsis ir mūsų protėviais, tad mums svarbu žinoti tikslią 
senelių pavardę. Petronella mirė 1979 m. lapkričio 22 d. Twin Lakęs, WI. Ji 
kurį laiką gyveno su savo anūku Robert Jeskey, o mirė slaugos namuose, 
sulaukusi 103 metų. 

Būčiau dėkinga, jei kas suteiktų kokių nors žinių apie mano senelius. 
Žinutes siųsti: ei. paštu: lucilleh@charter.net; ausrin5@gmail.com ar
ba paskambinti tel. 708-636-6140 (Aušrinė Karaitis). 

Su nuoširdžiausiais linkėjimais, 
Lucille Hayes 

Graži pavasario švente — Motinos diena. Šia dieną visos gražiausios 
geies ir mieliausi žodžiai skiriami mamai. 
„Mama, aš tave myl iu" , - sako Čikagos lituanistinės mokykios mokinė 

Bona Šileikaitė, kuri, kaip ir kiti mokiniai, sveikino savo mamytę 
Motinos dienos proga mokykloje suruoštoje Mamyčių šventėje. 

Laimos Apanavičienės nuotrauka 

Janinos Monkutės-Marks muziejus - galerija (J. Basanavičiaus 45, Kė
dainiai, Lietuva) gegužės 19 d., šeštadienį, ruošia 

tarptautinę muziejų naktį 
„Matomi - nematomi". 

Programoje: 8 vai. v. — 9:30 vai. v. Lauros Pavilonytės, Neringos Kūlo-
kaitės, Donato Dovidavičiaus, Andriaus Siderkevičiaus, Jurgos Juodytės, 
Sauliaus Leonavičiaus ir Remigijaus Venckaus meninės akcijos, instaliaci
jos, videokūriniai. 9:30 vai. v. — 10:30 vai. v. žibintų įžiebimas. Poezijos 
skaitymas. Nuo 10:30 vai. v. iki vidurnakčio — Lauko kinas. 

Įėjimas nemokamas. 

. • ; ' " . : . : - ; 

SKELBIMAI 

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

www.johngibaitis.com 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

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

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. D I R M A N T A S 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

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

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

Lemonte, Pasaulio lietuvių centre 
parduodamas vieno miegamojo 

„condo" II aukšte, i 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. 

• Karaliaučiaus krašto lietu
višku mokyklų paramai per Ma
žosios Lietuvos lietuvių draugiją Či
kagoje aukojo: $200 Arvidas Trump-
jonas. $100 kun. Alfonsas Babonas, 
Rūta Dudėnas ir Charlie Brigden, Jo-
seph Kazickas, Aldona Naokaitė-
Pintsch, tetos a. a. Halinos Plausi-
na i t i enės a tminimui , Rimvydas 
Sidrys. $50 Ona Kartanas. $40 Anta
nas Osteika. $30 Raymond Paškus. 
$25 Rimantas Bitėnas, Juozas Gied
raitis, Ella Juodis, Jonas J. Kaunas, 
Ona H. Michelevičius, James Štokas, 
Saulius ir Melody Vydas. $20 Pranas 
Baras, Jonas Gudėnas, Astrida Pau-
perienė. $15 Eugenijus ir Irena Sla
vinskas. Dėkojame visiems rėmė
jams. „Karaliaučiaus krašto lietu

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

• „Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis dėkoja už aukas padėti 
našlaičiams, beglobiams ir invali
dams vaikams, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietuvoje. Au
kojo: Ona ir Jonas Treškai $25; Silva 
ir Pranas Paškevičiai $50; Audronė ir 
dr. Vaclovas Jagiellos $560 tęsiant 
vaikų metinę paramą; Aldona ir dr. 
Remigijus Gaškos $10,000 studentų 
paramai. Labai ačiū. „Saulutė" 
(Sunl ight Orphan Aid), 414 
Freehauf St., Lemont, IL 60439, 
tel. (630) 243-7275 arba (630) 243-
6435. Aukos nurašomos nuo mo
kesčių. 

http://das.org
mailto:lucilleh@charter.net
mailto:ausrin5@gmail.com
http://www.johngibaitis.com

