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Paskolos emigrantai ieško Lietuvoje 

„Vilniaus bankas". 

Mindaugas Biliauskas 
Alfa.lt 

Bankininkai laukia į vasaros 
atostogų į Lietuvą grįžtančių emig
rantų bangos - užsienyje dirbantys ir 
gyvenantys lietuviai tuo metu grįžta 
ne tik aplankyti savo tėvynainių, ta
čiau ir skuba į banką tartis dėl būsto 
paskolos. 

Tokią tendenciją jau keletą metų 
jaučiantys Lietuvos bankai negali iš
skirti, kiek būsto paskolų suteikė va
dinamiesiems ekonominiams emi
grantams, tačiau pažymi, kad no
rinčių imti kreditą ir už jj pirkti būs
tą Lietuvoje daugėja. 

„Kol kas paskolos sąlygomis emi
grantai domisi elektroniniais kana
lais, konkrečių sandorių dar nedaug, 
tačiau ateina vasara, žmonės grjžta 
atostogų, tuomet laukiama jų pagau
sėjimo banke", — sakė „Hansaban-

ko" Būsto finansavimo departamento 
direktorė Žana Kovšova. 

Ji sako, kad kita tokia kreditų 
norinčių gauti išvykėlių banga banką 
užgula žiemos švenčių laikotarpiu. 

Konsultuoja internetu 

Bankininkai pripažįsta, kad ben
drame jų išduotame paskolų portfely
je būsto kreditai emigrantams sudaro 
dar nedidelę dali, tačiau jų reikšmė 
didėja. Kai kurie bankai (pavyzdžiui, 
SEB Vilniaus bankas) net įkūrė spe
cialų padalinį, kuris skirtas konsul
tuoti Airijoje gyvenančius tautiečius 
paskolų ir investavimo klausimais. 

„Užsienyje gyvenantys lietuviai 
dažnai dirba nuo ryto iki vakaro, ne
turi daug laiko domėtis paskolų sąly
gomis, todėl dalį informacijos sten
giamės pateikti internete", — teigė 
SEB Vilniaus bankas Verslo plėtros 

departamento direktorė Deimantė 
Bareikienė. 

Bankininkai išskiria kelias būs
to kreditus imančių emigrantų gru
pes - vieni užsienyje stengiasi užsi
dirbti pinigų savo būstui, kiti būstą 
perka investiciniais tikslais. 

„Pastebėjome, kad ypatingai di
delis susidomėjimas pajūryje esančiu 
nekilnojamuoju tur tu. Perkamas 
būstas Klaipėdoje, Palangoje. Tau
tiečiai turbūt mano, kad tai gera in
vesticija", — pabrėžė Z. Kovšova. 

Ji pažymi, kad dalis išvykėlių iš 
Lietuvos dažnai nespėja svečioje ša
lyje įsitvirtinti, o jau kreipiasi į ban
ką dėl paskolos. Tokiems žmonėms 
bankai pataria palaukti. 

„Pakonsultuojame juos, kad rei
kia daugiau padirbėti, susivokti, ko
kia bus perspektyva naujame darbe 
ir tik tada galvoti apie nekilnojamojo 
turto pirkimą", — sakė bankininkė. 

Bankų atstovai pabrėžia, kad 
emigrantų kredito rizika yra nedi
delė, nes dažnas išvykėlis iš Lietuvos 
kelerius metus padirbėjęs užsienyje 
turi nemenką sumą pradiniam įna
šui. Bankininkų skaičiavimais, šis 
įnašas dažniausiai siekia nuo 25 
proc. iki 50 proc. kredito sumos. 

Paskolos dydis bei trukmė pa
naši į Lietuvos statistiką - dažniau
siai teikiama apie 400,000 litų pasko
la 20—25 metams. 

Bankininkai sako, kad išskirti
nių reikalavimų emigrantams ne
taiko - reikalauja visų įprastinių do
kumentų. Svarbiausias jų — pažyma 
apie uždarbį. 

Domina mažesnis būstas 

Nekilnojamojo turto agentūros 
pažymi, Nukelta į 6 psl. 

N a u j i e n a 

Šiame 

• Skautybės kelias. 
•Komunizmo aukos bus 
įamžintos Washington. 
DC. 
•Interneto pagalba 
sielovadai parapijose. 
•Kelionė į Jeruzalę 
(XXXIX). 
•Miesto panorama. 
•Laiškai, nuomonės, 
komentarai . 
•Pirmoji komunija. 
•Dviguba šventė 
Philadelphia. 

V a l i u t ų santykis 
1 U S D — 2.57 LT 
1 E U R — 3.45 LT 

Jura vis sparčiau virsta ežeru 

Baltijos jūra ties Palanga. Eltos nuotr. 

Vilnius, gegužės 29 d. (BNS) — sparčiau virsta ežeru: mažėja jos 
Neseniai Nevos žiotyse sugautas ryk- druskingumas, povandeninės srovės 
lys, o Helgos upėje Švedijoje - delfi- keičia kryptį, vanduo vis labiau šyla. 
nas tik patvirtina niūriausius eko- Tai, kad pavasarį visą Baltijos jū-
logų perspėjimus. Baltijos jūra vis rą perplaukė Nukelta į 6 psl. 

DRAUGAS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

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

Nuo šio i siūl ome naują paslaugą. 
• Kasdieninis „Draugas" I-a klase 
metams (siunčiamas kiekvieną 
dieną) - 340 dol. 
• Kasdieninis „Draugas" 1 -a klase 
metams (visi numeriai siunčiami 
kartą per savaitę) — 240 dol. 
Daugiau apie tai — laiškų sky
riuje 8 psl. 

Lietuviai 
D. Britanijoje 
socialinėje 
atskirtyje 

Vilnius, gegužės 29 d. (BNS) — 
Apklausus Didžiojoje Britanijoje 
dirbančius lietuvius, lenkus, čekus, 
ukrainiečius ir kitus emigrantus iš 
Rytų Europos paaiškėjo, kad ketvir
tadalis jų gyvena visiškoje socialinėje 
ir kultūrinėje atskirtyje - nemoka 
užsirašyti pas gydytoją, nebendrauja 
su vietiniais gyventojais, nežino savo 
teisių. 

Pasak tyrimą atlikusio Josepho 
Rowntree fondo, didžiausia emigran
tų iš Rytų Europos šalių integravi
mosi visuomenėje problema - tai, 
kad jie nemoka anglų kalbos, prane
šė BBC. 

Fondo atstovai, apklausę 600 
emigrantų prieš tai, kai Rytų Eu
ropos šalys buvo priimtos į ES ir po 
jų priėmimo, nustatė, kad tik trečda
lis D. Britanijoje gyvenančių emi
grantų lanko anglų kalbos kursus. 
Emigrantų teigimu britai yra man
dagūs, tačiau išlaiko atstumą. 
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SKAUTYBES KELIAS 
R e d a k t o r ė j .v.s . Irena R e g i e n ė 

Medžiagą siųsti: Aušra Jasaitytė-Petry 
8830 Magnolia Court 
Orland Park, IL 60462 

Tel. 708-349-8432 EI. paštas: ausra67@sbcglobal.net 

Lietuvių skautų sąjungos taryba 
2008 metų 9-tos Tautinės stovyklos 

ženkliuko konkursas 
Lietuvių skautų sąjungos pirmija skelbia konkursą visiems LSS me

nininkams sukurti LX-osios Tautinės stovyklos ženkliuką. Kaip ir pra
ėjusių Tautinių stovyklų ženkliukai, šis ženkliukas bus. naudojamas pa
gaminti uniforminj ženkliuką, bus atspausdintas visuose TS leidinėliuose, 
LSS tinklalapio puslapiuose, ant darbinių marškinėlių ir pasiliks LSS ar
chyvuose kaip dalis mūsų skautiškos istorijos. 

Ženkliuko forma, spalvos bei turinys paliekamas menininkų nuožiūrai. 
Kiekvienas menininkas ar menininkė gali pateikti kiek nori skirtingų 
ženkliuko projektų. Laimėjusio ženkliuko menininkas(-ė) bus pagerb-
tas(ta) Tautinės stovyklos metu. 

Reikalavimai ženkliukui yra: 
a) numeris 90 (devyniasdešimt metų Lietuvių skautų sąjun

gai) 
b) IX-toji Tautinė stovykla 
c) 2008 (metai) 
d) vietovė — Penninsula, Ohio (arba tik Ohio) 
e) pageidautina, bet nebūt ina, numeris 100 (Pasaulio Skau-

tijos (1907-2007) jubiliejus — 100 metų nuo pirmosios skautų sto
vyklos Brownsea Island) ir 2008 m. Tautinės stovyklos tema, jeigu 
menininkai gali t inkamai įterpti į savo ženkliuko projektą. 

Tautinės stovyklos tema yra „Švenčiame skautybės jubiliejų" (pa
žymėti pasaulio skautybės 100 metų sukaktį). Prie šio kvieslio jūsų infor
macijai pridedame visų buvusių Tautinių ir Jubiliejinių stovyklų ženkliukų 
pavyzdžius bei 2007 m. Pasaulinės skautų Jamboree (London, England) 
ženkliuko iliustraciją. 

Projektus siųskite LSS Tarybos sekretorei: v.s. Marytei Utz, 9149 S. 
Mozart Ave., Evergreen Park, IL 60642 (e-mail: mutz2003@yahoo.com), 
iki šių metų liepos mėn. 1 d. (July 1, 2007). LSS pirmija išrinks ir paskelbs 
oficialų ženkliuką iš pateiktų projektų iki liepos mėnesio 15 d. 

1 

NAUJAS GVM-ĄM 
STOVYKLOS 

ŽENKLIUKAS 
Gintaro vadovių mokykla 

ir Ąžuolo mokykla 
2007 liepos 15-22 d. 

Rako stovykloje 

Sesės ir Broliai, 

Su dideliu pasitenkinimu prista
tome naują Gintaro vadovių mokyk
los ir Ąžuolo mokyklos ženkliuką. 
Premijuoto ženkliuko dailininkė yra 
sesė Vida Skilandžiūnienė iš Toron
to. Sveikiname sesę Vidą už labai kū
rybingą ir gražiai atliktą darbą! 

Dėkojame buvusiems Gintaro 
vadovių mokyklos ir Ąžuolo mokyk
los viršininkams, kurie dalyvavo žen
kliuko konkurso komisijoje. 

Komisijos nariai: Algis Senkus, 
Amanda Muliolienė, Antanas Saulai-
tis, SJ, Česlovas Kiliulis, Gilanda 
Matonienė, Gintaras Plačas, Kazys 
Matonis, Romas Fabijonas, Romas 
Jakubauskas , Rūta Sušinskienė, 
Vanda Aleknienė, Vida Senkuvienė. 

Gavome du labai gerus projek
tus, kuriuos pristatėme komisijai. 
Išrinktas projektas surinko 7 balsus, 
o antras — 5. 

2007 M. 
VASAROS STOVYKLŲ 

KALENDORIUS 
L i e p o s 15 - 22 d.: 

Gintaro vadovių mokykla 
ir Ąžuolo mokykla — 

Rako stovykloje, Custer, MI. 

L i e p o s 22 - r u g p j ū č i o 4 d.: 
Vidurio rajono stovykla -

Rako stovykloje, Custer, MI. 

Daugiau informacijos apie 
stovyklas bus pateikta vėliau. 

Jei norite, kad JŪSŲ skautiškos 
vasaros stovyklos datos būtŲ 

paskelbtos, prašome siųsti datas 
sesei Aušrai: 

ausra67@sbcglobal.net. 

»» „SIETUVOS 
DRAUGOVĖ 

L.S.S. „Sietuvos" draugovės , 
2007 - uju m e t ų 

sueigų ka lendor ius : 

Biržel io 23 d., 
l iepos 21d., 
rugpjūčio 18 d., 
rugsėjo 15 d., 
spal io 20 d., 
lapkričio 17 d. 
Sueigos vyksta 1 v. p. p. Pa

saulio lietuvių centro posėdžių 
kambaryje. 

Gruodžio 8 d.: tradicinė 
Kūčių sueiga. Si sueiga vyks toje 
pačioje vietoje, kaip ir praėjusiais 
metais. 

Budėkime! 
Gero vėjo! 

j .v.s . B i r u t ė A. Vindaš ienė 

Premijuotas ženkliukas bus nau
dojamas tik 2007 metų GVM-ĄM 
stovykloje. Jis bus vienkartinis („spe-
cial edition") korespondencijos ženk
las (logo) ir uniformos dalis. Gal
vojame išsiuvinėtą ženkliuką („emb-
roidered patch") prisiūti prie "Išeigi
nės uniformos, o šilkografiją („silk-
screen") panaudoti prie darbo unifor
mos. 2007 metų GVM-ĄM stovyklau
tojai turės teisę jį nešioti pagal nu
statytus uniformų reguliaminus. 

Budėkime! 
Sesė Naida Šnipaitė-

Johnson 
Gintaro vadovių mokyklos 

viršininkė 

GVM_04@yahoo.com 
508-359-7891 
Brol is Tomas Dundzila 
Ąžuolo mokyklos viršininkas 
tomasmya@verizon.net 
703-960-1513 
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JAV 
MetamsSl 20.00 • 1/2 metų S65.00 

• 3 mėn.$45.00 
Kanadoje r kitur (USD) 

Metams$135.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

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

Kanadoje ir kitur (USD) 
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00 

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant į Lietuvą: 

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

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

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

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Dalia Cidzikaitė 
redakcija@draugas.org 

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorius -
kun. dr. Kęstutis A. Trimakas 

kultura9draugas.org 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija dirba kasdien, 
nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopija. 
El-paštas: 

rastine@draugas.org 
skelbimai@draugas.org 

administracija@draugas.org 
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KOMUNIZMO AUKOS BUS 
ĮAMŽINTOS WASHINGTON,D.C. 
Paminklo Komunizmo aukų at

minimui fondas 2007 m. birželio 12 
dieną sostinėje Washington ruošia 
paminklo atidengimo iškilmes. Jos 
vyks pačioje paminklinėje atminimo 
vietoje, dviejų pagrindinių Massachu-
setts ir New Jersey sostinės gatvių 
sankryžoje. Ši vieta yra už dviejų 
kvartalų nuo „Union Station" ir ma
toma nuo Kapitolijaus kalvos. Pa
minklo Komunizmo aukoms atiden
gimo iškilmėse dalyvaus garbingi sve
čiai. Tarp jų — prezidentas George W. 
Bush. kuris yra Paminklo Komuniz
mo aukų atminimui fondo pirminin
kas, taip pat buvusi Valstybės sekre
torė Madeleine Albright, Kongreso 

vadovai, diplomatai, tautinių grupių 
vadovai, garbingi užsienio svečiai ir 
paminklo statybos rėmėjai. 

Po paminklo atidengimo Įvyks 
priėmimas ir vaišės Valstijų Krašto 
apsaugos sąjungos salėje. Popiet 
„Heritage Foundation" patalpose 
rengiama konferencija tema „Komu
nizmo aukos ir nusikaltimai", kurioje 
dalyvaus dr. Richard Pipes, dr. Paul 
Hollander, Harry Wu ir kt. Paminklo 
atidengimo dienos programa pasi
baigs J. W. Marriott viešbutyje iškil
minga vakariene, kurioje kalbą 
pasakys Andrei Sacharov žmona Ele
na Bonner. Šia proga Truman-Rea-
gan Laisvės medalis bus Įteiktas 
VVilliam F. Buckley Jr., buvusiam se
natoriui Henry M. (Scoop) Jackson. 
Laisvės medalĮ senatorius Joe Lie-
berman Įteiks senatoriaus Jackson 
dukrai Anna Marie Laurence. 

Apskaičiuota, jog 1941-1957 me
tų laikotarpiu sovietinės priespaudos 
aukomis tapo 350 tūkstančių nekaltų 
Lietuvos gyventojų, iš jų 20 tūks
tančių buvo nužudyta (tarp nužu
dytųjų — 5 tūkst. civilių), 150 tūks
tančių ištremta, dešimtys tūkstančių 
Įkalinta. Įbauginta ir suluošinta. „Pa
saulis iki šiol nesuskubo pripažinti 
Komunizmo baisybių... Dabar paga
liau jos bus Įamžintos". — rašo laik
raštis ,,Washington Times". Daugiau 
informacijos apie dalyvavimą iškil
mėse gausite paskambinę i Amerikos 
Lietuvių Tarybą tel. 773-735-6677 ar
ba Anne Meesman tel. 703-525-4445. 

ALT'o informaci ja 

LYDI ŠVENTADIENIS 
Šventosios dvasios atsiuntimas 

(Sekminės) 
MŪSŲ GLOBĖJAS 

Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę moki
niai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: 
„Ramybė jums!" Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nu
džiugo, išvydę Viešpati. 

O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus 
siunčiu." Tai pasakęs, jis kvėpė Įjuos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam 
atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, — sulaikytos." 
(Jn 20, 19-23). 

Mons. Adolfo Grušo pamąstymas 
Sekminės ne veltui vadinama 

viena iš pačių didžiausių krikščionių 
švenčių, tačiau drauge tenka pripa
žinti, kad anaiptol ne visi, o gal ge
riau sakyti, dauguma krikščionių taip 
ir nesuvokia, ką reiškia Šventoji 
Dvasia jų gyvenime ir tikėjime. 

Išganytojas, prieš savo kančią 
atsisveikindamas su mokiniais, sakė: 
Globėjas — Šventoji Dvasia, kurj ma
no vardu Tėvas atsiųs, — jis išmokys 
jus visko ir viską primins, ką esu 
jums pasakęs. Šie žodžiai iš karto 
mums liudija apie buvimą drauge, 
palaikymą, gynimą. Šventoji Dvasia 
— Globėjas ir Užtarėjas — yra Die

vas, visuomet esantis su savo tikin
čiaisiais jų kelionės per pasauli metu. 
Drauge neturime pamiršti, jog Vieš
pats Jėzus kalba apie „kitą Globėją": 
Aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums 
kitą globėją, kuris liktų su jumis per 
amžius. Iš tiesų pirmasis mūsų Glo
bėjas yra jis pats. Apaštalas Jonas jau 
vėliau savo laiške rašys: mano vaike
liai, rašau jums tai, kad nenusidėtu
mėte. O jei kuris nusidėtų, tai mes 
turime Užtarėją pas Tėvą, teisųjĮ 
Jėzų Kristų. 

Išganytojas aukojosi už mus ir 
niekuomet nepalieka mūsų, bet drau
ge mums būtina Kažkas, kas galėtų 
praskaidrinti mūsų mintis ir padėtų 
tinkamai suvokti tai, kas jau Įvyko ir 
tebevyksta pasaulyje ir mūsų pačių 
gyvenime. Kaip tik tai ir daro Šven
toji Dvasia. Ji moko ir primena. Šios 
dvi tikrovės yra glaudžiai susijusios 
viena su kita, nes, jei nieko neži
nome, nėra ko ir prisiminti, drauge, 
nesiekiant prisiminti, nėra jokio 
motyvo mokytis. Be abejonės, tai. ko 

Saugumo departamento 
darbas gali nulemti 

Lietuvos ateitį 
DR. DARIUS FURMONAVICIUS 

Po buvusio Lietuvos Valstybės saugumo departamento (VSD) 
ekonominės žvalgybos vadovo Vytauto Pociūno žūties Balta
rusijoje Lietuvos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos ko

mitetas atliko saugumo darbo tyrimą. Iš paskelbtų liudijusių pareigūnų 
stenogramų bei interviu atsiskleidė ne tik saugumo valymas nuo „per 
daug žinančių" darbuotojų apie „Januškos ir Jurgelevičiaus biznius" 
i Kremliaus „koridoriaus" per Lietuvą kūrimas, strateginių energetikos 
bendrovių perėmimas ir kt.), bet ir kontražvalgybos darbo paralyžius. 
Akivaizdu, kad Rusija siekia valdyti Lietuvos Vyriausybę, Seimą ir 
Prezidentūrą. 

VSD kontražvalgybos ir ekonominės žvalgybos padaliniai sugebėjo 
išaiškinti ir stebėti Rusijos agentūrą Lietuvoje, jos veikimą per ekonomiką 
ir žiniasklaidą, nustatyti verbavimo atvejus. Prašydami Putino leidimo, 
Stonys, Bosas ir Uspaskichas Įkūrė „Dujotekaną", kuri tebefinansuoja po
litinius procesus, remia Seimo narius, lojalius Kremliui. Lietuvos aukš
čiausioje valdžioje dirba KGB rezervistų ir „valstybininkų" sistema — 
..valstybė valstybėje" — padedanti Kremliui įsigyti strategines bendroves. 
„Dujotekaną" kūrė šią sistemą, infiltruodama Įvairaus rango sau pa
lankius tarnautojus. 

Pavyzdžiui, Januška Įkliuvo, padėdamas Stoniui ir „Gazpromui" per
duoti Kauno termofikacinę elektrinę, kuri turėtų atlikti ir priedangos 
funkciją. Uspaskichas, Darbo partijos Įkūrėjas, rinkęs slaptą informaciją, 
išplėtojo korupciją, taip vadinamą „atkatą", mokesti partijai už gaunamą 
ES paramą. Nors Paksas ir buvo atstatydintas, jo abejotinos reputacijos 
aplinka pasiliko dirbti. Dirbdama Žemės ūkio ministre, Prunskienė siekia 
valstybės žemių pardavimo lengvatinėmis sąlygomis, esant aktyviam 
Rusijos supirkimo interesui. 

Seimas pernai sutrukdė Kremliui perimti geležinkelio tranzitą i Ka
raliaučių, bet dabar bus bandoma vėl tai padaryti prisidengiant vokiečių 
ar net amerikiečių bendrove. 2006-aisiais saugume parengtos pažymos: 
dėl Rusijos interesų įsigyjant „Mažeikių naftos" akcijas, dėl pretendentų, 
norinčių Įsigyti akcijas, akcijų įsigijimo, Naudužo skyrimo ūkio vice
ministru aplinkybių, naujos koalicijos Seime formavimo, Seimo narės 
Staponkienės, Lietuvos geležinkelių liberalizavimo, Seimo nario Orecho-
vo, Garbės konsulo Kipre skyrimo, konflikto Kauno termofikacinėje elek
trinėje. Šios pažymos atskleidė „Dujotekanos"-Stonio ir Januškos ryšius, 
bet saugumo vadovybė jų nepateikė Seimui. Tyrimo išvadose abejojama, 
ar „informacija, kurią būtina žinoti Respublikos prezidentui, Vyriausybei 
ir Seimui, yra pateikiama pakankamai išsami, objektyvi, ar pateikiama 
laiku". 

Jau 2006-ųjų gruodį Seimas nusprendė, kad Pocius nėra tinkamas 
organizuoti saugumo darbo, bet tik š. m. gegužės 10 d. pritarė Prezi
dentui, atleidusiam direktorių. Nuo naujo VSD direktoriaus, skiriamo 
prezidento, gali priklausyti Lietuvos ateitis. Naujasis vadovas turi ryžtin
gai padėti prezidentui, Seimui ir Vyriausybei iškelti i viešumą Kremliaus 
žvalgybos veiksmus, padėti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos ko
mitetui iki galo ištirti, Įvertinti ir įstatymų numatyta tvarka apriboti 
pažymose minimų asmenų veikimą. Jei direktorius neatkurs efektyvios 
kontražvalgybos ir neatstatys gero, įstatymais apibrėžto, viso saugumo 
darbo, jei Seimas neperžiūrės departamento statuto, atsižvelgdamas Į 
grėsmingas šių dienų realijas, Rusija gali ilgam Įsitvirtinti Lietuvoje, jau 
dabar esančioje didelėje Kremliaus Įtakoje. 

mus moko Šventoji Dvasia, nėra 
kažkas absoliučiai nauja, skirtinga 
nuo to, ką kalbėjo Jėzus. Pats Išga
nytojas patvirtina, jog Šventoji Dva
sia- neduoda naujo atskiro apreiški
mo: J i nekalbės iš savęs, bet skelbs, 
ką bus išgirdusi, ir praneš, kas turi 
įvykti. Šventoji Dvasia Įgalina mus 
naujai išgirsti Viešpaties Jėzaus 
pasakytus žodžius. Joje mums kalba 
Dievas Sūnus, taip, kaip Jame kalba 
Dievas Tėvas. 

Taip Šventosios Dvasios veikimo 
dėka tikinčio žmogaus sieloje apsi
gyvena Dievo Žodis. Drauge Šventoji 
Dvasia ne paprastai „primena" tai, 
ką jau gerai žinome. Ji nėra įkyri 
repetitorė, verčianti atmintinai kalti 
ir kartoti kiek pakyrėjusias žinias. Ji 
leidžia mums suprasti, kaip reikia 
Įvykdyti išgirstą Žodį, kaip tuo Žo
džiu gyventi mūsų gyvenimą. Vei

kiant Šventajai Dvasiai, mokinys 
pagilina savo tikėjimą, geriau suvokia 
gautą apreiškimą. Mes vis geriau 
suprantame Kristų ir, apimti nuosta
bos, žavimės Juo. Šventoji Dvasia 
moko giliau suprasti išklausytą žo
dį, atskleisti aktualią paslapčių reikš
mę. 

Be Dvasios mokymo kyla pavo
jus, kad Jėzaus žodžiai liks kažkur 
išorėje, už mūsų suvokimo ribų, 
nesuprasti ir nieko nereiškiantys 
mūsų gyvenimui. Be Jėzaus neį
manoma suprasti Tėvo. Be Švento
sios Dvasios neįmanoma suprast i 
Jėzaus. Todėl ši šventė ir yra tokia 
reikšminga. Juk pas mus ateina pats 
Dievas, norintis būti mumyse... 

Pagal „Vatikano radiją" parengė 
N. Šmerauskas 

• 
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INTERNETINĖS KOMUNIKACIJOS PAGALBA SIELOVADAI 
PARAPIJOSE: BENDRUOMENEI IR BENDRYSTEI 

DARIUS CHMIELIAUSKAS 

Nuoširdžiai dėkoju už pakvie
timą dalyvauti šioje konferencijoje! 
Tai tikro pasitikėjimo, o kartu įpa
reigojimo ženklas. Buvau labai nuste
bintas šio kvietimo, nes iš pirmo žvil
gsnio gali atrodyti išties keista: iš 
Lietuvos vykti į JAV (kuri, beje, yra ir 
intemeto tėvynė) bei čia kalbėti apie 
internetinę komunikaciją! Regis, vei
kiau turė tų būt i atvirkščiai, bet 
priėmęs šį, sakyčiau, iššūkį ir labiau 
įsigilinęs, pagalvojau, kad tai galbūt 
ženklas naujos situacijos, naujos ben
dradarbiavimo santykių kokybės tarp 
lietuvių šiapus ir anapus vandenyno. 

Atvykau tikrai ne mokyti jūsų, 
gal tik pasidalyti šiokia tokia patirti
mi, jau dešimti metai dirbant bažny
tinės žiniasklaidos srityse ir konk
rečiai — in temeto panaudojimo sielo
vados reikmėms. Pradėsiu nuo vieno 
pavyzdžio, kaip internetas galbūt ta
po viena iš priemonių, smarkiai su
judinusių ir tebejudinančių sielovadą 
Kauno arkivyskupijoje: 2001 m. pa
vasarį, kuriant tuomet jau antrąją 
arkivyskupijos internetinę svetainę, 
pastebėjome, kad sukanka 75-eri me
tai nuo arkivyskupijos įkūrimo. Tuo
met nuskambėjo labai aiški Kauno 
arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus 
nuostata — nereikia jokių pompas
tiškų minėjimų ir monumentų, o 
reikia to, kas sujudintų tikinčiuosius, 
atnaujintų sielovadą! Tada pasiūlėme 
surengti didžiulį forumą internete, 
kuriame žmonės galėtų išsakyti savo 
lūkesčius ir troškimus, ko jie laukia, 
tikisi iš Bažnyčios įvairiose sielova
dos srityse. Atsiliepė iš tiesų daug 
žmonių, diskusijos buvo gyvos ir 
labai įdomios. Paskui įvyko simpoziu
mas, sukvietęs aptarti tų pačių klau
simų tikinčiųjų atstovus iš parapijų. 
Neilgai t rukus mūsų Ganytojas pa
skelbė apie pasirengimą Kauno ar
kivyskupijos Antrajam sinodui, kuris, 
užbaigiamas šiemet, turėsiąs atnau
jinti visą arkivyskupijos sielovadinį 
gyvenimą. Taigi internetas tikrai 
buvo vienas tų Kauno arkivyskupijos 
gyvenimo įvykių „kaltininkas" bei 
priemonė jiems įgyvendinti! 

*** 
Nors žmonės nelabai mėgsta 

teoriją, ji dažnai būna netikėtai įdomi 
ir naudinga. Tad leiskite man paci
tuoti keletą minčių iš Jono Pauliaus 
II laiško, skirto intemeto temai Pa
saulinės visuomenės komunikavimo 
dienos proga (2002 m.): „Bažnyčia 
žvelgia (į internetą) realistiškai ir 
pasitikėdama. Kaip ir kitos komuni
kavimo priemonės, tai — įrankis, o 
ne tikslas kaip toks. Internetas teikia 
puikias evangelizacijos galimybes, jei 
juo naudojamasi kompetentingai ir 
gerai suvokiant jo privalumus bei 
silpnybes" (žr. 3 sk.). Taigi, pasak 
popiežiaus, internetas — tai „įran
kis", kuris pirmiausia: 

— siūlydamas informaciją bei 
žadindamas susidomėjimą atveria 
pradinio susitikimo su krikščionišką
ja žinia galimybę, ypač jaunuoliams, 
kurie vis labiau kibernetinės erdvės 
pasaulį laiko langu į tikrąjį pasaulį; 

— todėl labai svarbus ir antrasis 
žingsnis: kad krikščionių bendruo
menė ieškotų praktinių būdų, galin
čių padėti užmezgantiesiems pirmąjį 
ryšį per internetą iš virtualaus kiber
netinės erdvės pasaulio pereiti į realų 
krikščioniškosios bendruomenės pa
saulį. 

Tad internetas, žinoma, niekada 
nepakeis gilios Dievo patirties, kurią 
gali pasiūlyti vien gyvas Bažnyčios 
liturginis bei sakramentinis gyveni
mas, tačiau jis tikrai yra nepakartoja
ma papildoma paspirtis rengiant 
naujus tikinčiuosius susitikti su Kris
tumi bendruomenėje ir palaikant juos 
prasidedančioje tikėjimo kelionėje. 

Beje, Jonas Paulius II apibūdina 
ir intemeto pavojus: tai — didžiulis 
informacijos srautas, paviršutinišku
mas, čia viskas prabėga akimirksniu; 
taip pat, nors internetas teikia svar
bių žinių, jis nemoko, neugdo verty
bių. Be to, atima tikrovišką laiko ir 
erdvės suvokimą, o žmogui taip rei
kia laiko ir vidinės ramybės apmąs-

Bažnyčios dokumentuose apie komu
nikaciją — tai informacija (skirta 
žmonių pažangai) ir bendrystė (ats
pindinti ir išreiškianti paties Dievo 
bei jo žmonių santykių esmę). 

Pirmiausia paminėtini KIT 
parengti puslapiai Biblija.lt, katekiz-
mas.lt, liturginis kalendorius, „Žo
džio tarp mūsų" kasdienės Biblijos 
skaitinių meditacijos, beveik visi 
svarbiausieji Visuotinės Bažnyčios 
dokumentai — pradedant Vatikano II 
Susirinkimu, popiežių laiškais, encik
likomis ir baigiant aktualiausiomis 
šiandienos naujienomis, informacija 
apie Bažnyčią Lietuvoje ir pasaulyje. 

Antra, katalika.lt yra vieta, iš 
kurios galima rasti ir matyti visas 

visus svarbiausius duomenis apie 
parapiją: adresus, pamaldų, atlaidų 
laiką, sakramentinį gyvenimą, ben
druomenės istoriją ir sielovadą šian
dien — kur, kada, kokiu klausimu 
kreiptis, etc. (pabrėžtinas svetainių 
kokybiškumas, estetiškumas - juk tai 
bendruomenės, krikščionių veidas!..). 

— Tai labai svarbi priemonė 
informacijos kaitai, komunikacijai su 
savo bendruomenės nariais. Skelbi
mai, naujienlaiškiai su kitomis ben
druomenėmis, institucijomis ypatin
gai svarbu bendrystei ugdyti: juk mes 
ne vieni, yra platesnė bendruomenė -
vyskupija, vietinė Bažnyčia, kaimy
ninės parapijos (Reikia pripažinti, 
kad Lietuvoje vis dar labai sunku 
apie save prabilti garsiai, dažnai atro
do, kad vis neišeiname iš pogrindžio...). 

— Tai ir minėti forumai, nuos
tabi vidinio bendravimo, diskusijų 
vieta, esamos situacijos bei poreikių 
pažinimas ir išsakymas; tai gali būti 
ir „klausimų/atsakymų" skyrelis — 
bent jau vyskupijos svetainėje — 
aktuali rubrika, iš kurios galima 
daug sužinoti apie tikinčiųjų porei
kius ir sielovadinę situaciją (o ji 
tokia: žmonėms labai trūksta ele
mentarios katechezės, žinių apie 
Bažnyčią ir sakramentinį gyvenimą; 
todėl tuo skyreliu naudojamės ir 
„Artumos" žurnale, rubrikoje „Klau
simai ganytojams"). 

* * * 

Darius Chmieliauskas. 

tyti gyvenimą ir jo slėpinius bei juos 
nagrinėti, vis brandžiau įvaldyti save 
bei savo aplinką. Supratimas ir iš
mintis yra kontempliatyvaus žvil
gsnio į pasaulį vaisius: jis neatsiran
da iš paprastos faktų, kad ir kokie jie 
būtų įdomūs, sankaupos (žr. 4 sk.). 

*** 
Tai ir eikime prie tikrovės. Tur

būt neperdėsiu pasakęs, kad Lie
tuvoje per atkurtos Nepriklausomy
bės metus iš visos katalikiškos ži
niasklaidos būtent internetas sėk
mingiausiai žengia pirmyn (pvz., 
internetinis dienraštis Bernardi-
nai.lt, puikiai pažįstamas ir jums, ir 
Lietuvoje, pasiekia vis didesnio pri
pažinimo). Tačiau katalikiška spauda 
nuolat sunkiai gyvuoja; (vis prisime
na liūdna Katalikų TV istorija). Už
tat radijo projektai visuomet gyvavo 
gana neblogai: „Mažosios studijos" 
laidos tikrai puikios ir labai žmonių 
klausomos, o pastaraisiais metais dar 
ir „Marijos radijas" smarkiai įsibėgė
ja bei tikinčiųjų yra labai mėgstamas 
(beje, internetu prieinamas visame 
pasaulyje). 

Bet ypač norėčiau atkreipti jūsų 
dėmesį į „Katalikų intemeto tarny
bą" (KIT), įsikūrusią Kaune prieš 
beveik dešimtmetį. Šios tarnybos 
sukurtoje bei prižiūrimoje svetainėje-
portale (lietuviška kompiuterine 
kalba tariant „vartuose": www.kata-
likai.lt/www.catholic.lt) galima rasti 
daugybę labai reikalingos informaci
jos apie Bažnyčios gyvenimą ir doku
mentus, tekstus, šaltinius, be kurių 
jau neįsivaizduojamas tikras sielova
dinis darbas. KIT darbe taip pat aiš
kiai matome tuos du aspektus, pa
brėžiamus Jono Pauliaus II ir kituose 

Kazio Razgaičio nuotr. 

katalikiškas bendruomenes ir organi
zacijas. Pirmiausia — jungtys į Vati
kano, Lietuvos vyskupijų, parapijų ir 
kitų Bažnytinių institucijų svetaines. 
Čia užėjus galima daug suprasti ir 
atpažinti Bažnyčios kaip bendruo
menės ir institucijos „veidą"; be to, 
nuolat ir labai operatyviai per inter-
netini naujienlaiškį (koinonia) siun
čiama svarbiausioji bažnytinio gyve
nimo informacija, aktualijos, skelbi
mai, t.t. (Trečiasis KIT bendrystės 
skatinimo aspektas — forumai — kol 
kas dėl išteklių stygiaus neveikia, 
bet, kaip minėta, taip pat labai 
pasitarnavo, o ateityje, tikėkimės, 
dar atgis!) 

*** 
Galite paklausti, o kaip dėl šio 

pranešimo pagrindinio aspekto — 
intemeto pagalbos sielovadai parapi
jose? Pirma, visas tas žinių ir šaltinių 
lobis, kurį galima rasti katalikai.lt, 
yra tiesiog būtinas ir parapijos sielo
vadai; antra, KIT yra ir tiesioginė 
pagalba bei pavyzdys parapijų inter-
neto svetainėms (KIT gali ir sukurti, 
ir patarti bei pasiūlyti modelį struk
tūrai). 

Taigi parapijų internetinės sve
tainės: yra jau ne prabanga, o tiesiog 
būtinybė, nes tai palyginti pigu, ir 
intemeto vartotojų skaičius, net ir 
Lietuvoje, vis didėja! 

— Tai parapijos, bendruomenės 
prisistatymas, informacija apie save. 
Yra daugybė nuostabių pavyzdžių, 
kaip parapijos ar net vyskupijos, kur
damos savo svetaines, tiesiog iš naujo 
save atpažįsta — pamato, kiek daug 
visko pas juos yra, kokios jos gražios! 
Ir kad jas dabar gali surasti bei 
pamatyti visas pasaulis! Čia gali rasti 

Kaip matome, internetas sielo
vadai tikrai ne kažkokia priešiška, 
tolima, svetima erdvė, bet didelė pa
galba — nuo informacijos, pažinimo 
vedanti prie tikrovės, bendruome
niškumo ir bendrystės. Ir tai nė joks 
konkurentas kitai žiniasklaidai, o 
atvirkščiai — draugas, bendradarbis. 
Juk šiandienos komunikacijos kana
lai tik ir laukia, kad jiems būtų tei
kiama informacija arba ji būtų ran
dama. 

Čia dar liko nepaminėtos ne to
kios žinomos, bet puikios svetainės: 
jaunimui — jauniems.lcn.lt (buvu
sio žurnalo LUX internetinę versija); 
www.skrynia.lt — dvasinių skaity
mų svetainė, bendradarbiaujanti su 
tėvais jėzuitais, o ir pačių jėzuitų 
www.jesuit . l t svetainėje galima 
rasti dvasingumui ugdyti skirtų ver
tingų dalykų (pvz., kasdienė malda 
pasitelkiant internetą); nuostabus 
pavyzdys maldos bendrystei svetainė 
www.siluva.lt, kur galima parašyti 
savo intenciją ir kiekvieną šeštadienį 
tomis intencijomis meldžiamasi Ba
zilikoje, o pamaldos tiesiogiai trans
liuojamos per „Marijos radiją". Pana
šių puikių dalykų yra Dievo Gai
lestingumo šventovės Vilniuje inter-
neto svetainėje www.gailestingu-
mas.lt; didieji bažnytiniai renginiai 
nebeįsivaizduojami be savo interne-
tinių svetainių (tai ir Jaunimo die
nos, Eucharistijos kongresai, šv. Te
resėlės relikvijų kelionė Lietuvoje ir 
kt.). 

Tikiuosi, šios mintys bei patirtys 
pagelbės JAV bei kitose šalyse gyve
nančių lietuvių sielovadai. Telieka 
palinkėti, kad glaudesnis katalikų 
bendradarbiavimas abiejose „balos" 
pusėse tik gaivintų bei stiprintų 
mūsų parapijas ir bendruomenes. 
Juk tiek čia, tiek ten parapijos gy
vuos tol, kol jose žmonės ras sielos 
atgaivą bei vartus į Dievo Karalystę. 

Pranešimas skaitytas l. m. balan
džio 28 d. Lietuviu kataliku JAV sielova
dos konferencijoje Philadelphia, PA. 

http://Biblija.lt
http://mas.lt
http://katalika.lt
http://nai.lt
http://www.kata-
http://likai.lt/www.catholic.lt
http://katalikai.lt
http://jauniems.lcn.lt
http://www.skrynia.lt
http://www.jesuit.lt
http://www.siluva.lt
http://www.gailestingu-
http://mas.lt
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SKAUTYBES KELIAS 
Gintaro/Ąžuolo vadovų mokykla 

Š.m. gegužės 19 d . Gintaro vadovių ir Ąžuolo vadovu mokyklos 
(GVM-ĄM) vadovai susirinko Lemont, IL aptarti planus kaip geriau 
pasiruošti stovyklos programai. GVM-ĄM yra vadovu lavinimo mo
kykla. Ji vyks š.m. liepos 15-22 dienomis Rako stovykloje, Michigan 
valsti joje. 

Kviečiame brol ius ir seses, kurie yra 16 metu amžiaus ar vyres
n i , yra susimokėję 2007 metu LSS metinį nario mokestj, turi tun-
t in inko/ -ės pr i tar imq dalyvauti stovykloje. Po stovyklos per 1 -2 mė
ty terminq kursantai turės vadovauti savo vienetuose. Atlikę visus 
uždavinius ir pateikę (vertinimus, gaus baigimo ženkliuką. 

Daugiau informacijos ir registracijos lapq galima rasti LSS t in-
klalapyje: h t t p : / / k a l e n d o r i u s . s k a u t a i . n e t / a u o l o _ g i n t a r o . p h p . 

Antanas Senkevičius, Dana Mikužienė, Lidija Šoliūnienė, Krista Plačaitė 
(atsukus nugara.) ir Audrius Remeikis atsargiai neša katiliuką, kuriame 
kiaušinis pavojingai pakabintas tarp vinių. Šie vadovai uždavinį atliko gerai 
— išlaikė pusiausvyrą ir jų neštas kiaušinis nesuskilo. 

• ' — . . . — — — • • • • • • 

Jau rašeme*apie balandžio 12-13 dienomis Lietuvos muzikos i r t ea t 
ro akademijoje (LMTA) įvykusi aštuntąjį Vincės Jonuškartės-Zau-
nienės dainininkių konkursą- Šf konkursą organizuoja Akademinio 
skautų sąjūdžio Vydūno fondas (Čikaga), studentu skautų korporac i 
ja „Vytis" ir Akademine skaučių draugove (KorplVytis ir ASO). 

Konkurso organizatoriai — trečias iš kaires prof. dr. Juozas Antanavi
čius, šalia Vydūno fondo atstovas Lietuvoje E. Kulikauskas ir R. Kuli
kauskiene bei KorpiVytis bei ASD nariai. 

Vincės Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių konkurso laureates. 1$kairės: 
\ vietos laureatė Ieva Prudnikovaitė, koncertmeisterė pianistė Dovilė 
Bagdonaitė, II vietos laureatė Lauryną Bendžiūnaitė, III vietos laureatė 
Jurgita Lopetaitė ir diplomą už liaudies dainą gavusi Germa Gasiūnaitė. 

Bet grįžtant iš Jeruzalės į Tripolį, vienas Kai
re, pas kažkokį etiopą, daręs mitridato gėri

mą, mums paaiškino, kad tą veidrodžio siūlymą jie 
perėmę iš etiopų. Anie puotose, pobūviuose, poil
siaudami ir kitaip pramogaudami, kai labiausiai 
rū-pinamasi maisto gausumu, kūno priežiūra ir iš
viršine elegancija, ragindavo prisiminti žmones 
esant mirtingus. Dar ir dabar senesnieji ir pro
tingesnieji etiopai nešiojasi tikrus arba iš medžio ar 
dramblio kaulo padirbtus pusantros uolekties ilgio 
žmogaus griaučius ir, vienas kitam rodydami, ragi
na neužmiršti gyvenimo pabaigos, kada mirštant 
visas žmogaus išorės grožis virsta siaubu. Sako, 
kad kęsdamas troškulį, atsigėręs atsigaivini, barz
dą susišukavęs, pasipuoši (nors turkai retai šukuo
jasi), pasižiūrėjęs į veidrodį, pamatai savo išorę ir 
galbūt pats sau patinki. Tuo tarpu staiga tau ateis 
į galvą, kad mirtis tą viską pakeis, ir tas dalykas 
tau padės nusižeminti. Gana geras požiūris, ypač 
barbarams taip pat vertas, kad ir mūsų krikščionys 
niekada nepamirštų šito dalyko. Bet grįžkime prie 
savo reikalų. 

Dėl Aboriso, kaip sakyta, užpuldinėjančio ka
ravanus, negalėdamas nuvykti į Apamėją, liaudies 
vadinamą Alepu, taip pat keliui į Konstantinoplį 
esant nesaugia dėl turkų kariuomenės, žygiuojan
čios iš Europos į Persiją, o Venecijos laivams, kurie 
plaukė į krikščionių kraštus, tebesant nepa
krautiems, kai ėmė uoliau manęs klausinėti, kas 
esu, nes kai kurie žydai buvo paleidę žinią, nuta
riau, ko labai norėjau — pamatyti Egiptą. Tam 
pasisamdžiau laivą, vadinamą dzerma. Toks laivas 
labai tinka greitai plaukioti, bet, užėjus audrai, 
bangos jį labai lengvai užpila, nes jame nėra denio 
kaip prekiniame laive arba karamuzane. Jis visas 
atviras oro ir jūros negandoms. 

Taigi liepos dvidešimt šeštą dieną nuėjau pas 
kadį ir, pasiūlęs jam pinigų, prašiau, kad saugumo 
dėlei duotų man sargybinį. Jis tą padarė: davė man 
vieną puikų sargybinį, vardu Achmetą, kuris gerai 
mokėjo slavų kalbą ir pažadėjo man ištikimai tar
nauti. Paskui pasiruošėme plaukti. 

Liepos dvidešimt septintą ir dvidešimt aštuntą 

KELIONE DERUZALĘ 
M. K. RAE l̂ANASUyrEUS 

•ii 
dienomis susitvarkiau savo daiktus: sukroviau į 
Venecijos laivą, kuris buvo mus atvežęs, išsinuo
mojau jame kajutę, palikau vieną savo palydovą 
saugoti daiktus ir nugabenti juos į Italiją. Kartu su 
juo dar pasiunčiau tėvą Laurencijų Pacifiką su 
broliuku. Kitus, kurie kartu su manimi buvo lan
kęsi Jeruzalėje, pasiėmiau kartu su savimi. 

Pirmąjį laišką tau pasiunčiau iš Famagustos 
druskyno, o dabar siunčiu antrąjį, ir gana uždelstą, 
nes, kaip lengvai galėsi įsitikinti, neturėjau nei 
laiko, nei galimybės parašyti. Tai padariau tik čia, 
Tripolyje. Bet iš čia jau skubu į Egiptą. Lik sveikas. 
Paduotas Sirijos Tripolyje tūkstantis penki šimtai 
aštuoniasdešimt trečiaisiais Viešpaties metais 
liepos dvidešimt devintą dieną. 

TREČIASIS LAIŠKAS 

Liepos trisdešimtą dieną, paruošęs ir įdavęs 
tau laišką, dvidešimt trečią valandą išvykau 

iš Tripolio valtimi. Plaukiau toliau nuo miesto sto-
vinių prekinių laivų link pasiimti kai kuriuos ke
lionei į Egiptą būtinus daiktus. Ten nuvykus paki
lo tokia vėtra, kad valtis negalėjo priplaukti prie 
dzermos, todėl buvau priverstas ten nakvoti. 

Siaurės vėjui aprimus, pasiėmęs reikiamus 
daiktus, atplaukiau prie dzermos, į kurią įsėdome 
pradėjus švisti. Laive radau daug žmonių, netu
rėjusių teisės sėsti į jį, nes tą dzermą buvau tiktai 
sau nusisamdęs. Dėl vėjų pavojaus laivas negalėjo 
būti perkrautas, todėl laivo kapitonas arabas juos 
išvarė. Dienai visai auštant, greičiau paleidęs, jis 
išvedė dzermą į atvirą jūrą. Tuo metu iš šono pa

kilo smarkesnis šiaurės vakarų vėjas, itališkai va
dinamas Ponente Maestro. Kitaip negalėdami lei
domės plaukti į Kipro pusę. Praėjus šešioms valan
doms, jau nebematėme jokios sausumos. 

Iš Tripolio pasiėmiau etiopą vertėją, vardu Fa-
jetaną, ir pasisamdžiau sargybinį. Laive buvo

me apie keturiasdešimt žmonių. Ta diena mums 
pasitaikė ypač sunki ir dėl vėjo, ir dėl laivo lynų, 
kurie buvo susukti iš datulių medžio žievės; ap
taškyti jūros vandeniu, jie nepakenčiamai dvokė. 
Dėl to tą ir rytojaus dieną kiekvienas iš mūsų tu
rėjome prie nosies laikyti acte pamirkytą skarelę, 
net ir miegodami. Tas vėjas siautėjo visą naktį ir 
dar kitos dienos rytą. 

Rugpjūčio pirmosios dienos rytą pamatėme 
Kiprą. Apie vidudienį praplaukėme Famagustą, bet 
dėl tolumo gerai įžiūrėti negalėjome. Pavakariais 
vėjui rimstant, sustojome prie kranto. Ten trumpai 
pavaikščioję, vėl grįžome į laivą. Kadangi šioje salo
je vasarą ir žiemą siaučiantis vėjas naktimis 
nuneša laivus nuo kranto, tą pačią naktį išplaukę, 
toli nukeliavome. Rugpjūčio antrąją pasiekėme 
Larniką, kur, kaip anksčiau sakyta, renka druską. 
I krantą išlipti atrodė nesaugu dėl kadžio, kuris 
buvo masliokas, ir dėl graikų, priėmusių mahome
tonų tikėjimą. Pastarieji jau anksčiau mums buvo 
pridarę rūpesčių, todėl pasilikome savo dzermoje. 

Naktį, nestipriam vėjui pučiant, pamažu plau
kėme tolyn. Rytojaus dieną, rugpjūčio trečiąją, apie 
vidudienį, sustojome prie kranto, šalia vienos visai 
apleistos graikų bažnyčios. Ten prastovėjome ligi 
nakties, pavalgėme vakarienę. Paskui naktį, suli
pus į dzermą, nešė palankus vėjas, ir rugpjūčio ket
virtos rytą, saulei tekant, pasiekėme emisą. Čia bu
vo saugesnė vieta, ir turėjau daug pažįstamų italų 
pirklių, todėl išlipome į krantą ir tenai praleidome 
ištisą dieną, nes visai nebuvo vėjo. Rytą prieš 
mums atvykstant, čia buvo atplaukęs karamazu-
nas su dvidešimčia piligrimų, vykstančių į Jeru
zalę. Jie prieš tris dienas buvo išvykę iš Tripolio. 
Kai kurie iš jų, išlipę iš savo laivo, priėjo prie mūsų 
ir kartu su mumis valgė. Tarp jų buvo ir lenkas 
kunigas Simonas Albimontanas. Bus daugiau. 

http://kalendorius.skautai.net/auolo_gintaro.php
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MIESTO PANORAMA 

Loterijoje pasisekė ne visiems... 

Vienam laimėtojui — visas 11,25 
mln. dolerių loterijos prizas 

Illinois valstybinės loterijos žai
dėjas, įsigijęs bilietą su skaičiais 20, 
33, 38, 49, 51 praėjusio šeštadienio 
laimingo bilieto t raukime laimėjo 
11.25 mln. dolerių piniginį prizą. Šis 
žaidimas prie televizijos ekranų su
traukė milijonus žiūrovų, nes vyko 
vadinamojo ilgojo savaitgalio šešta
dienį. 

Loterijos organizatoriai pažy
mėjo, kad kol kas neatsiliepęs laimė
tojas turi jaustis labai laimingas. Jo 
išlošta suma būtų gerokai mažesnė, 
jei bent vienas kitas loterijos žaidėjas 
būtų pažymėjęs tuos pačius skaičius. 

Mokyklos kyla \ kovą pr ieš 
mobi l iuos ius te le fonus 

Joliet West High School gegužės 

18 d. įvykęs incidentas, kurio metu 
daugiau nei 200 moksleivių chaotiš
kai išėjo iš pamokų vidury dienos, 
privertė mokyklos tarybą persvars
tyti telefonų naudojimo mokyklose 
taisykles. 

Minėtąją dieną kažkam pasklei-
dus gandus apie ginkluotus asmenis, 
šaudančius mokyklos koridoriuose, 
paaugliai ėmė masiškai skambinti sa
vo tėvams iš mobiliųjų telefonų ar 
siųsti trumpąsias žinutes. Išsigandę 
tėvai grūste susigrūdo prie mokyklos 
vartų, reikalaudami, kad adminis
tracija tuojau pat išleistų jų vaikus. 
Administracijai paklusus, mokykla 
ištuštėjo. 

Kaip netrukus paaiškėjo, šaudy
mas mokykloje buvo tik kažkieno pa
leistas gandas. Apsvarsčiusi įvykį, 
mokyklos taryba nutarė, kad nuo ki
tų metų moksleiviai privalės mobi
liuosius telefonus palikti užrakina

mose spintelėse arba prietaisai bus iš 
jų atimti. Joliet West High School pa
vyzdžiu žada pasekti ir kitos mokyk
los, kurių mokytojai tvirtina pralei-
džiantys per daug laiko kovodami su 
nuolatos prie mobiliųjų prilipusiais 
paaugliais. 

N a u j a s Vaikų muzie jus 

Antradienį visuomenei pristaty
tas Daley Bicentennial Plaza, Grant 
Park teritorijoje, iškilsiančio naujo 
Vaikų muziejaus (Children's Mu-
seum) maketas. Šiuo metu visuose 
JAV Vidurio Vakaruose garsus Vaikų 
muziejus glaudžiasi Navy Pier. 

Ateityje numa toma pastatyti 
naują atskirą pastatą, kuriame šis 
muziejus ir įsikurtų. Antradienį pris
tatyto projekto autorius — Markas 
Sextonas. Jo suprojektuotas pastatas 
tu rė tų įtikti tradicionalistams, kurie 
buvo pareiškę susirūpinimą, kad ne
toli ežero planuojamas pastatyti mu
ziejus gali užstoti vaizdą ir sudarkyti 
panoraminį kraštovaizdį. 

M. Sextonas šią problemą iš
sprendė virš žemės palikdamas tik du 
aukštus; kitus du jis suprojektavo po 
žeme. Manoma, kad Vaikų muziejaus 
statybų kaina sieks 40 mln. dolerių. 

Var is — n a u j a s i s a u k s a s 

Smarkiai išaugus vario kainoms, 
vagys greitai susiorientavo: varis — 
naujasis auksas. Vien per kelis šių 
metų mėnesius elektros energijos 
kompanija ,,We Energies" patyrė 
300,000 dolerių nuostolių dėl pavog
tų varinių laidų ar kai kurių elektros 
pastotėse naudojamų variu padengtų 
detalių. 

Per keletą pastarųjų savaičių 
šimtai elektros stulpų buvo apgadin

ti, siekiant nukirsti variu padengtus 
laidus. ,,We Energies" atstovai įspėja, 
kad vogti laidus — ne tik nusikalsta
ma veikla, bet ir gyvybei pavojingas 
užsiėmimas. 

Vagys rizikuoja būti nutrenkti 
elektros, be to, palikę žemai kaban
čius atvirus laidus, jie į pavojų pasta
to niekuo dėtus aplinkinius. Ypač 
baiminamasi, kad nuo pažeme besi
driekiančių laidų gali nukentėti vai
kai. 

Graž i aus io r a š to au to r ius 

North Knox West Elementary 
School antrokas Jonah Glass, įveikęs 
konkurentus iš 155,000 mokyklų vi
sose JAV, laimėjo nacionalinį daily
raščio konkursą. Konkurso organiza
toriai iš Zaner-Bloser Educational 
Publishers konkurso dalyvius verti
no pagal tris kriterijus: raidžių dydį, 
formą ir pasvirimą bei tarpelius. 

Visiems konkursantams buvo 
leista nukopijuoti vieną (tą patį) sa
kinį, iš kurio ir buvo sprendžiamas 
rašto autorių dailumas. 

Žuvo „Chicago Tribūne" 
spaustuvės darbuotojas 

Šeštadienį priešpiet dienraščio 
„Chicago Tribūne" spaustuvėje vaka
rinėje miesto dalyje žuvo darbinin
kas. 

Manoma, kad 44 metų Isiah 
Shannonas buvo sutraiškytas krovi
ninio lifto, kuris skirtas transpor
tuoti ką tik išspausdintus laikraščius. 
Žmonės šiomis medinėmis platformo
mis nėra keliami. 

Aiškinamasi, kaip I. Shannonas 
atsidūrė lifte prie laikraščių. Spė
jama, kad jis mėgino išvalyti užstri
gusį mechanizmą. 

Jura vis sparčiau v i rsta ežeru 

Asmens pavardė — lyg jo parašas visuomenėje. 

Pavardžių rašyboje - istorinis posūkis 
Vilnius, gegužės 29 d. (Alfa.lt) 

— Nelietuviškos pavardės Lietuvoje 
bus rašomas originalo kalba. Vyriau
sybėje priimtas toks politinis spren
dimas. Jau šią savaitę ministrų kabi
netas svarstys Vardų ir pavardžių ra
šymo įstatymo projektą. 

„Mes iki šiol buvome išimtis Eu
ropos Sąjungoje. Dirbtinis svetimvar-
džių sulietuvinimas buvo įvestas so
vietų laikais, rašyta pagal tarimą. 
Lietuvių kalbos komisija ne kartą 
1980-1984 metais siekė, kad bent 
mokslinėje akademinėje literatūroje 
svetimvardžiai būtų rašomi autentiš
kai, bet sovietinė cenzūra uždrausda-
vo", - sakė Užsienio reikalų ministe
rijos sekretorius Žygimantas Pavilio
nis. 

Pagal Teisingumo ministerijos 
parengtą projektą užsieniečių vardai 
ir pavardės, vietovardžiai visuose do
kumentuose, taip pat ir pasuose, tu
rės būti rašomi autentiškai. Tačiau, 
kaip ir visoje Europoje, bus naudoja
mi tik lotyniški rašmenys. Kinų, ja
ponų, gruzinų pavardžių nerašysime 
jų rašmenimis, taip pat nenaudosime 
ir kirilicos. 

„Atkuriama tvarka, galiojusi Ne
priklausomoje Lietuvoje", - teigė Z. 
Pavilionis. 

Svetimvardžių sulietuvinimas 
žmonėms sukelia daug problemų. Pa
vyzdžiui, Lietuvoje įgiję asmens do
kumentą su kitaip parašyta pavarde 
toks užsienietis tėvynėje gali turėt i 
problemų dėl nuosavybės, bankuose. 

Atke l ta i š 1 psl . 
iš pietinės Siaurės jūros dalies į ją pa
tekęs ryklys, ekologų teigimu įrodo, 
kad Baltijos jūroje smarkiai pakilo 
vandens temperatūra, nes priešingu 
atveju ryklys būtų nudvėsęs dar pu
siaukelėje, remdamasi Latvijos aplin
kos apsaugos ministro patarėju Alviu 
Birkovu. A. Birkovas neseniai grįžo iš 
Švedijoje vykusios Baltijos šalių žvejų 
asociacijų ir federacijų Konsultacinės 
tarybos konferencijos, kurioje moks
lininkai Baltijai pranašavo liūdną 
ateitį. 

Jų pateikti faktai, nustatyti per 
daugelį metų vykdomus stebėjimus ir 
tyrimus, liudija, kad mūsų jūra labai 
stipriai ir sparčiai keičiasi. 

Anot A. Birkovo, nors Baltija nie
kad nebuvo itin sūri, dabar savo bio
loginiais ir hidrologiniais parame

trais ji vis labiau panašėja j ežerą. 
Mokslininkai nustatė, kad Baltijos 
jūros srovės šiuo metu ne tik keičia 
krypti, bet ir silpnėja, o tai reiškia, 
kad jos nebegali aktyviai maišyti van
dens gilesnėse vietose, kur labiausiai 
koncentruojasi druska. Vandens 
druskingumą jūroje paprastai išlygi
na povandeninių srovių rožė, bet 
silpstant srovėms vis sunkiau per-
maišyti didelę vandens masę. 

Didėjant anksčiau labai šaltų 
srovių temperatūrai aktyvizuojasi 
fosforinės nuosėdos - vandeniui šy
lant jos kyla nuo dugno ir dar labiau 
didina jūros vandens temperatūrą. 

Mokslininkai konstatavo, kad dėl 
to deguonies lygis Baltijoje artėja prie 
kritiško. Keičiasi jūros augmenija, o 
tai savo ruožtu skatina naujus eko
sistemos pokyčius. 

Paskolos emigrantai ieško Lietuvoje 
Atke l ta iš 1 psl . 
kad emigrantai pastaruoju metu lin
kę keisti savo poreikius. Anksčiau 
itin domėjęsi būstu miesto centre ar 
senamiestyje bei žemės sklypais, vis 
labiau ima reikšti susidomėjimą eko
nominės klasės būstu. Daugiausia be
sidominčiųjų būstu Lietuvoje, kaip ir 
anksčiau, yra tarp išvykusiųjų į Ispa
niją, Airiją, Didžiąją Britaniją. 

„Anksčiau emigrantai daugiau
siai pirkdavo būstus centre bei sena
miestyje. Taip pat dažnai buvo perka
mi žemės sklypai. Pastaruoju metu 

išeivius labiausiai domina naujos sta
tybos, ekonominės klasės 1,5-2 kam
barių butai sostinėje bei didžiuosiuo
se Lietuvos miestuose. Neretai įsigy
tas tur tas yra iš karto išnuomojamas, 
kol pasibaigs užsienyje turimos darbo 
sutartys arba bus galutinai apsispręs
ta grįžti į Lietuvą", - sakė nekilnoja
mojo turto bendrovės „InReal" Tar
pininkavimo departamento vadovas 
Mindaugas Šimkus. 

Viena iš pagrindinių poreikio 
perkant būstą pasikeitimo priežasčių 
- pabrangęs nekilnojamasis turtas. 

http://Alfa.lt
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LIETUVOS SAVAITE 
ANDRIUS NAVICKAS k 
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Lietuvoje skandalai tęsiasi 

Buvęs VSD vadovas Arvydas Pocius (k) ir kandidatas į šį postą Povilas Malakaus
kas. Gedimino BartuSkos (ELTA) nuotr. 

Skandalingiausia praėjusios sa
vaitės žinia - tai, kad valstybinė įmo
nė „Alita" privatizuota, pažeidžiant 
Konstitucijos nuostatas. Tiesa, kur 
kas daugiau dėmesio susilaukė Vil
niaus mero J. Imbraso sprendimas 
neduoti leidimo Vilniuje surengti ei
seną „Už įvairovę. Prieš diskrimina
ciją". Taigi, pirmasis gėjų paradas 
Lietuvos istorijoje neįvyko. 

Prezidentas paskelbė, jog Vals
tybės saugumo departamento vadovu 
norėtų matyti Povilą Malakauską ir 
yra pasiryžęs visomis turimomis prie
monėmis remti šią kandidatūrą. Su
žlugo liberalų sąjūdžio iniciatyva at
statydinti Seimo pirmininką Viktorą 
Muntianą. Tyliai praėjo dešimtasis 
Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimas. 

Nus ika l s t ama ve ika nus ta ty ta , 
be t k a l t ų nėra? 

Negalima sakyti, kad Konstitu
cinio teismo ištarmė, jog Vyriausybės 
sprendimas valstybės jmonę „Alita" 
parduoti bendrovės vadovų konsor
ciumui prieštarauja Konstitucijai, 
buvo perkūnas iš giedro dangaus. 
Primename, kad ši didžiulė įmonė už 
57,55 mln. Lt buvo parduota vos ket
virtą geriausią pasiūlymą pateiku
siam investuotojui. Įtartinomis aplin
kybėmis iš konkurso buvo pašalintas 
beveik du kartus didesnę sumą siūlęs 
Luigiterzo Bosca, o vėliau, vietoj to, 
jog nepasisekęs privatizacijos proce
sas būtų nutrauktas, įmonė praktiš
kai pusvelčiui atiduota Vytauto Ju
nevičiaus ir kt. konsorciumui. 

Įtartinui sandoriui nagrinėti bu
vo sukurta ir Laikinoji Seimo komisi
ja, kuri dar pernai lapkritį nustatė, 
jog, privatizuojant „Alitą", valstybei 
padaryta 36 mln. Litų žala. Komisi
jos sprendimas sukėlė didelį social
demokratų nepasitenkinimą, nes pa
grindiniais kaltininkais buvo įvar
dinti Algirdas Brazauskas, buvęs 
ūkio ministras Petras Cėsna, Turto 
fondo generalinis direktorius Povilas 
Milašauskas. 

Aukštas pareigas privatizavimo 
metu užėmę pareigūnai tvirtino, kad 
elgėsi pagal įstatymus ir savo kaltę 
neigė. Tačiau Konstitucinio Teismo 
sprendimas ištirpdė jų pasiteisinimus 
ir kartu įstūmė dabartinę Vyriausybę 
į keblią situaciją. 

Tai, jog „Alita" privatizuota ne
teisėtai - faktas, kurio neįmanoma 
nuginčyti. Kita vertus, šios įmonės 

nacionalizacija sukeltų labai daug 
triukšmo, nes, kaip teigia, dabartinis 
„Alitos" savininkas - jis ir jo partne
riai nekalti, kad neteisėtai elgėsi 
valstybės pareigūnai. Esą į „Alitą" 
investuota daug lėšų, ji iš esmės at
naujinta. 

Dar daugiau politinės valios rei
kalautų kokios nors sankcijos tiems 
asmenims, kurie nederamai elgėsi 
privatizavimo metu. Juk tektų bausti 
ir A. Brazauską, iš kurio dabartinis 
premjeras perėmė socialdemokratų 
partijos vairą. Tam dabartinė Lietu
vos valdžia tikrai nesiryš. 

O kas apmokės 36 milijonų litų 
nuostolį? Visi Lietuvos piliečiai. Beje, 
jei tiksliai atsimenu, panašios sumos 
prašė Švietimo ir mokslo ministerija, 
norėjusi bent truputį pagerinti Lie
tuvos mokytojų ir dėstytojų darbo są
lygas. Tačiau gavo griežtą atsakymą, 
jog tokia suma biudžete nesimėto. Ar 
tikrai? 

Gėjų p a r a d o kol kas n e b u s 

Vilniaus meto J. Imbraso spren
dimas neišduoti leidimo akcijai „Už 
įvairovę. Prieš diskriminaciją" buvo 
karštai aptarinėjamas tiek Lietuvoje, 
tiek Briuselyje. Lietuvoje jis buvo su
tiktas veikiau palankiai, na o Briu
selio pareigūnus jis griežtai papikti
no. Prabilta apie Įvairių sankcijų Lie
tuvai galimybę. Visgi, tikėtina, ais
troms nurimus Europos Komisija gi
liau pergalvos situaciją ir suras adek-
vatesnių būdų kovoti prieš diskrimi
naciją Lietuvoje. Deja, planuotas ren
ginys „Už įvairovę" praktiškai tebu
vo bandymas surengti gėjų paradą. 
Abejotina, ar kova prieš diskrimina
cija gali būti suvesta tik į gėjų klausi
mą. Taip pat ir tai ar gėjų paradas yra 
tinkamiausias būdas toleranciją ska
tinti? 

J. Imbrasas savo sprendimą mo
tyvavo tuo, jog nenori dar didesnio 
susipriešinimo visuomenėje. Nors bū
ta daugiau pritariančių tokiam 
sprendimui balsų, tačiau meras su
laukė ir gana griežtos kritikos iš kitų 
Lietuvos politikų. Pavyzdžiui euro-
parlamentaras liberalas Eugenijus 
Gentvilas įsitikinęs, kad draudimas 
pažeidžia pilietines teises ir Vilniaus 
merui derėjo leisti renginį, tačiau 
griežtai kontroliuoti, jog jame nebūtų 
pažeista viešoji tvarka. 

Akivaizdu, jog jau artimiausiu 
metu išskirtinės teisinės apsaugos 

seksual inėms mažumos klausimas 
bus į t rauktas į Lietuvos politinę dar
botvarkę, kar tu siekiant perinterpre-
tuoti šeimos sampratą. Viliuosi, jog 
tai neperaugs į itin emocingą prieš
priešą visuomenėje, užgožiančią svar

b e s n i ų dilemų sprendimą. 

P r e z i d e n t a s p a s i t i k i t i k 
P o v i l u M a l a k a u s k u 

Prezidentas ne tik įvardijo savo 
kandidatą į Valstybės saugumo de
partamento vadovus, bet netgi pats 
atvyko jį pristatyti į Seimą. Prime
name, kad iki šiol prezidentas Seimui 
pristatydavo tik premjero kandida
tūrą. Taigi, toks prezidento dėmesys 
dabartiniam STT vadovui daug ką 
nustebino. 

Kita vertus, tai galima vadinti 
tam t ikru politiniu spaudimu. Įvai
rios Seimo frakcijos yra išreiškusios 
kritišką požiūrį į P Malakausko kan
didatūrą. Be kita ko, stebimasi, ko
dėl, tik kojas apšilęs vienoje instituci
joje asmuo, permetamas į kitą. Stebi
na ir tai, jog per ilgas paieškas prezi
dentas taip ir nesugebėjo atrasti jokio 
kito kandidato. Kam tada reikėjo po
kalbių su kitais, jei vis vien pasirink
tas tas pats asmuo, dėl kurio dekre
tas jau kartą buvo pasirašytas. 

Tiesa, svarbiausia ne tiek tai, kas 
vadovaus VSD, tačiau, ar sugebės 
įvykdyti skausmingą, bet būtiną šios 
s t ruktūros reformą. 

Buvęs VSD vadovas galiausiai ta
po savotišku atpirkimo ožiu. Tačiau 
jo atleidimas tėra tik vienas žingsne
lis ilgame kelyje. Esminė VSD refor
ma galės įvykti tik vienu atveju, jei 
dėl jos sutars tiek prezidentas, tiek 
Seimas. 

Deja, prezidentas ir Seimas jau 
daugiau kaip pusmetį akivaizdžiai 
nesutaria, kaip turėtume vertinti da
bartinę situaciją VSD. Tai reiškia, jog 
labai mažai vilties, kad ši kraujuojan
ti žaizda bus išgydyta. Veikiau nauja
sis vadovas taps nauju tvarsčiu, pro 
kurį po kurio laiko vėl pasirodys se
nos bėdos. 

Na, o labiausiai gaila, jog toliau 
tęsiasi dviejų politinių institucijų -
prezidento ir Seimo - supriešinimas. 
Deja, bet didžiausia atsakomybė ten
ka prezidentui, kuris, rinkdamasis 
kandidatą į VSD, eilinį kartą parodė, 
jog menkai vertina konsultacijas su 
pagrindinėmis Seimo frakcijomis. 

Vik toras M u n t i a n a s to l iau 
vadovaus pa l iegus iam Seimui 

Suprantu, kad dabartinį Seimą 
gerbti sunku. Seimo nariai, regis, pa
tys daro daugybę dalykų, kurie maži
na parlamento prestižą. Pavyzdžiui, 
nelanko Seimo posėdžių. Visiškas ab
surdas, kai į posėdį susirenka kelias
dešimt Seimo narių, t.y. penktadalis. 
Tokie atvejai pakankamai dažni šioje 
kadencijoje. 

Net svarstant nepasitikėjimą 
Seimo pirmininku Seimo salėje tebu
vo mažiau nei 60 parlamentarų. Tai 
reiškia, jog svarstymas buvo visiškai 
beprasmis, nes atstatydinti V Mun
tianą galima buvo tik 71 parlamenta
ro balsais. Seimo pirmininkas išliko, 
tačiau labai džiaugtis jis neturėtų. 
Galimas daiktas, jog į istoriją jis įeis 
kaip pačio prasčiausio Lietuvos Sei
mo, pasitikėjimas kuriuo pasiekė 
dugną, vadovas. 

Kita vertas, kritikuojant konk
rečius Seimo darbus, nevalia niekinti 
pačio parlamento kaip institucijos. 
Juk būtent Seimas Lietuvoje yra ats
tovaujamosios demokratijos stubu
ras. 

Pr imirš tas Sąjūdis 

Vilniuje įvyko 'dešimtasis Sąjū
džio suvažiavimas. Pilietinis judėji
mas, Atgimimo laikotarpiu buvęs iš
sivadavimo kovos priešakyje, šiuo 
metu išgyvena ne geriausius laikus. 
Nors jis išlieka vienu skaitlingiausiu 
pilietiniu judėjimu ir turi savo sky
rius 22 Lietuvos vietovių, tačiau į šio 
judėjimo balsą politikai įsiklauso vis 
rečiau. 

Tai atskleidžia ir faktas, jog pa
sveikinti Sąjūdžio neatvyko nei Tėvy
nės sąjungos, nei Lietuvos krikščio
nių demokratų pirmininkai. 

Tiesa, suvažiavime dalyvavo Vy
tautas Landsbergis, kuris ragino są
jūdiečius aktyviau veikti. Tačiau pats 
profesorius pripažino, kad dabartinė 
Tėvynės sąjungos vadovybė užsi
sklendusi savyje ir pamiršo tradi
cinius savo partnerius. 

Kaip ir tikėtasi, Sąjūdžio pir
mininku perrinktas Rytas Kupčins
kas. Sąjūdiečiai pažadėjo suteikti Lie
tuvos politiniam gyvenimui druskos. 
Galbūt tai tik savęs drąsinimas, ta
čiau tikrai norėtųsi, kad ši organiza
cija išliktų gyvybinga. 
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SENA PROBLEMA 
Sena problema —• tai laikraščio 

pristatymas. Ir ji turėtų būti išspręs
ta. „Dirva" ją išsprendė — siunčia 
paštu, voke ir aš gaunu laikraštį lai
ku. Aš, tikiu, jog ir kiti mielai sutiktų 
užmokėti už tai didesnius pinigus. 
Pavyzdžiui, vakar, balandžio 25 d., 
atėjo balandžio 12 d. „Draugas", o 
praėjusią savaitę, taigi balandžio vi
duryje, gavau kažkur j vasario, mėne
sio numerį. 

Su geriausiais linkėjimais, 
Donatas Januta, 
San Francisko, CA 

ną) — 340 dol. 
Kasdieninis „Draugas" I-a klase 

metams (visi numeriai siunčiami 
kartą per savaitę) — 240 dol. 

Jeigu jau užsisakote „Draugą" ir 
norėtumėte jj gauti pirma klase, 
Jums tereikės susisiekti su mumis ir 
primokėti skirtumą tarp dabartinės 
prenumeratos ir siūlomos prenume
ratos pirma klase. 

DĖMESIO KANADOS 
DRAUGO" SKAITYTOJAI! n 

* * * 
Reaguodami j kone kasdienius 

„Draugo" skaitytojų skundus dėl 
prasto „Draugo" pristatymo, „Drau
go" redakcija, administracija ir 
„Draugo" direktorių taryba ėmė 
galvoti, kaip išspręsti vėluojanti 
„Draugo" pristatymą mūsų prenu
meratoriams, išsibarsčiusiems po 
plačiąją Ameriką. 

Kai kuriems „Draugo" skaityto
jams pareiškus pageidavimą ir norą 
„Draugą" gauti pirma klase, siūlome 
tokias sąlygas ir kainas: 

Kasdieninis „Draugas" I-a klase 
metams (siunčiamas kiekvieną die-

Paaiškėjo, jog nuo šiol į Kanadą 
„Draugą" galima bus siųsti tik pirma 
klase. Kiekvienam skaitytojui tai 
išeitų 100 dol. j metus daugiau, nei 
kad buvo iki šiol. Nenorėdami pra
rasti savo kanadiečių skaitytojų, krei
piamės į kanadiečius, prašydami at
siliepti ir patart i mums, kaip iš
spręsti šią problemą. 

Dėl „Draugo" siuntimo pirma 
klase bei pasiūlymų iš Kanados lietu
vių lauksime adresu: Draugas, 4545 
W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
arba ei. paštu: administracija@drau-
gas.org arba rastine(S draugas.org. 

Lauksime Jūsų laiškų! 
„Draugo" administracija 

TĖVYNES AUKA 
v 

Šįmet, kaip visad, buvo iškilmin
gai paminėta Romo Kalantos suside
ginimo sukaktis, ir tai labai pagirti
nas dalykas, tačiau beveik niekas ne
prisimena mūsų draugės Rajos (Raji-
sos) Butlerytės-Jusaitienės, kuri irgi 
žuvo suliepsnojusi, protestuodama 
dėl sovietų žudynių sausio 13 d., Vil
niuje. Jos susideginimas įvyko Sibire, 
Krasnojarsko rajone, vasario 19 d., 
1991 m., kur ji, didelėse kančiose, po 
kelių dienų mirė. Jos paskutinieji 
žodžiai iš tolimo Sibiro mūsų nepa
siekė, tačiau savo gyvybės auka ji 
įprasmino visų lietuvių kančias, 
patirtas dėl okupantų žiaurumų, ir 
tuo prisijungdama prie tų, kuriuos 
traiškė sovietų tankai. Ji žuvo kartu 
už Lietuvos laisvę. 

Raja Butlerytė-Jusaitienė buvo 
Lietuvos Nepriklausomybės kovų 
savanorio rašytojo Vlado Butlerio 
dukra, tad kovos už Lietuvos laisvę 
jai nuo pat mažens nebuvo svetimos. 

Mokėsi ir baigė „Aušros" mergaičių 
gimnaziją (1937 m. X laida), kurios 
70-tą sukaktį kaip tik šįmet minime. 
Ji gerai mokėsi, buvo skautė ir kas 
galėjo tada patikėti, kad tarp mūsų 
yra būsima herojė? 

Rajai gyvenimas nebuvo malo
ningas. Baigusi Prekybos institutą 
mokytojavo, dėstė anglų ir vokiečių 
kalbas. Susipažino ir ištekėjo už Ma
rijampolės gimnazijos direktoriaus 
Jusaičio. Deja, šeimyninė laimė buvo 
trumpa. Jos vyras buvo areštuotas ir 
ištremtas į Sibirą. Nepakeldama vie
numos ir ilgesio, ji 1957 m. pasirinko 
savanorišką tremtį ir išvyko į Sibirą 
pas savo vyrą. Ten ir baigė savo tra
gišką gyvenimą. 

Ilsėkis ramybėje, brangioji Raja, 
nors tavo kapo Sibire ir nežymi jokie 
paminklai. Tarp mūsų Tu buvai ir 
liksi neužmiršta, pagerbta, įvertinta 
ir visad mylima. 

Draugės „Aušrokės" 

ATEIKIME, KAD PABŪTUMĖM KARTU 
Mielieji! 
Norėčiau pasidalinti su jumis 

savo mintimis apie draugiškumą, vie
nybę, labdarą. Pradėsiu nuo koncer
to, kuris vyko šių metų balandžio 29 
d. Lietuvių dailės muziejuje (Pasaulio 
lietuvių centre). Koncertavo daini
ninkas Edmundas Seilius ir pianistas 
Edvinas Minkštimas. Koncertas 
klausytojams suteikė daug nuostabių 
akimirkų. Nuo pat koncerto pradžios 
abu atlikėjai užbūrė klausytojus. Ed
mundas Seilius nuoširdžiai ir su len
gvu humoru pristatė kūrinius, ku
riuos jis atliko kartu su Edvinu 
Minkštimu. Balsas ir fortepijonas su
siliejo į viena. Todėl, kad scenoje bu
vo du talentingi menininkai. Nenu
sakomas Edmundo Seiliaus ir Ed
vino Minkštimo ryšys su publika. 

stiliumi ir forma. Tačiau, kai scenoje 
talentingi menininkai, tai klausyto
jams - šventė! Iš abiejų šių koncertų 
gautos lėšos buvo skirtos labdarai. 
Edmundas Seilius ir Edvinas Minkš
timas už koncertą gautus pinigus 
paskyrė „Saulutės" organizacijai, 
kuri remia Lietuvos beglobius vaikus, 
našlaičius, daugiavaikes šeimas in
validus vaikus, vaikų maitinimą mo
kyklose bei labdaros virtuvėse, Lie
tuvoje studijuojančius studentus. O 
Vytautas Babravičius-Simas, iš savo 
surinktų lėšų, rėmė Lietuvoje vėžiu 
sergančius vaikus. . 

Dažnai tenka pakalbėti su vyres
nio amžiaus, čia gyvenančiais lietu
viais. Jie sako, jog anksčiau koncer
tuose ir įvairiuose lietuviškuose ren
giniuose, dalyvaudavo žymiai dau
giau žmonių. Lietuviai ypatingai no
riai dalyvaudavo visokių labdaringų 
organizacijų surengtuose renginiuo
se. Mano pateikti koncertai, tai tik du 
pavyzdžiai iš daugelio paskutiniu 
metu Čikagoje surengtų renginių. 
Visi suprantame, koks humaniškas 
veiksmas - padėti kitiems. Tad kvie
čiu, eikime į renginius, taip padėdami 

Kiekvienas atliekamas kūrinys - kaip 
mažas spektakliukas. Ačiū abiems 
muzikantams už tas grožio akimir
kas, kurias mes patyrėme jų besik
lausydami. Šių dviejų talentingų 
menininkų koncertą organizavo 
„Saulutės" organizacija. O nepails
tančiai šios organizacijos prezidentei 
Indrei Tijūnėlienei - ačiū, kad atrado 
tuos perliukus, kad pakvietė juos į 
PLC. 

Kitas puikus koncertas, kuris 
vyko taip pat Pasaulio lietuvių cen
tre, gegužės 20 d. dainavo Vytautas 
Babravičius-Simas. Klausėmės nuos
tabiai gražių lietuviškų dainų. Dai
nos apie Lietuvą, patriotizmą, meilę. 
Daina lydėjo dainą. Šį koncertą orga
nizavo Lemont valdyba. Šie du kon
certai buvo visiškai skirtingi. Ir savo 

čia esančioms organizacijoms, kurios 
surinktas aukas iš suruoštų kon
certų, renginių, remia lituanistines 
mokyklas, „Margutį", lietuvišką tele
viziją, Lietuvos našlaičius, beglobius. 
Ateikime į susitikimus, dar ir dėl to, 
kad nesusvetimėtumėm, kad paben-
drautumėm vieni su kitais, pasidalin-
tumėm džiaugsmais ir rūpesčiais. 
Mes lietuviai, čia, Amerikoje, turime 
bendrą neįkainojamą turtą - lietuvių 
kalbą. Juk esame stiprūs savo dvasia 
amžių amžius. Esame Vytauto, Min
daugo, Donelaičio, Maironio, Bara
nausko tėvynainiai. Mums reikia at
silaikyti prieš pasaulyje esamą agre
siją, žiaurumą, brutalumą. Atsilai
kyti prieš daug netikrų dalykų. Ir 
kurti kar tu gėrį. Tad susitikime! 
Nors po trupinėlį nuo savo stalo pa
remkime Lietuvą, palaikykime lietu
vybę, čia - Amerikoje! Atverkime 
savo širdis gėriui, grožiui, tiesai. Bū
kime geru pavyzdžiu savo vaikams. 
Ateikime, kad pabūtumėm kartu! 

Su pagarba, 
Nijolė Penikaitė, 

Oak Lawn, IL 

„AUKSO VIDURIO" BEIEŠKANT 
Šių metų gegužės 16 d. šiame 

laiškų skyriuje buvo vėl pasisakyta 
apie nelietuviškų vardų rašymą bei 
svetimžodžių vartojimą. Dėl lietuvių 
kalboje turtingos linksniavimo siste
mos, priimtiniausias man būtų 
„Draugo" pasirinktas būdas rašyti 
vardus ir pavardes originalo kalba su 
lietuviškomis linksniavimo galūnė
mis. Tačiau, aiškumo dėlei, norėčiau 
galūnes atskirti atitinkamu ženkliu
ku, kaip, pavyzdžiui, apostrofu arba 
brūkšneliu. Tokiu būdu, Arvydo 
Barzduko „Mirė rašytojas Kurt Von-
negut" taptų: Mirė rašytojas Kurt'as 
(Kurt-as) Vonnegut'as (Vonnegut-as). 

Stasė Semėnienė jaudinasi dėl 
„Drauge" vartojamo žodžio „natos" 
vietoj „gaidos". Mano ausiai kadaise 
užkliūdavo „grojimas", vietoj „skam
binimas" pianinu ir todėl šia tema 
pasiskundžiau šiame skyriuje 1996 
metais. Tačiau per tuos 10 metų be
likęs vienų vienas beskambindamas, 
kai visi kiti groja, ausis apsiprato ir 
jau kurį laiką, besiklausydamas 
pianino muzikos, nebegirdžiu akor
deonu bei vargonų grojamų garsų. 

Alekso Vitkaus minimą Rusijos 

prezidento Jelcino vardą rašysiu 
pagarbiai kuo lietuviškiau, nes jis, 
nesidavęs būt nupūstam audringų 
vėjų nuo tanko bei radęs bendrą 
kalbą su Vytautu Landsbergiu, atpa-. 
laidavo Lietuvą nuo Sovietų Sąjun
gos. 

Aurelija Tamošiūnaitė dėkoja 
laiškų rašytojams už išreikštą nuo
monę dėl nelietuviškų vardų adap
tavimo. Teigia, jog LR Valstybinė 
lietuvių kalbos komisija yra nusta
čiusi gramatinimo, adaptavimo tai
sykles. Vietoj žodžio „adaptavimo" ar 
nepraeitų tokie žodžiai kaip „pri
taikymo", „priderinimo"? Katalikų 
Bažnyčia daugmaž yra perėjus iš 
lotynų į vietines kalbas, o mūsų 
kalbininkai, kaip atrodo, toje srityje 
yra dar toli atsilikę. Nagrinėjant šią 
opią temą, manyčiau reikia vadovau
tis ne vien tik mokslininkui, bet ir 
eiliniam skaitytojui suprantamu 
mastu. Baigsiu linkėdamas lietuvių 
kalbos magistrei Aurelijai Tamošiū
naitei rasti jos ieškomą „aukso 
vidurį" šioje situacijoje. 

Leonidas Ragas 
Itasca, IL 

SVETIMŲ PAVARDŽIŲ NEKEISTI 
Gegužės 16 d. „Draugo" laiškų 

skyriuje išspausdinta kelių asmenų 
nuomonės dėl kitataučių pavardžių 
rašybos mūsų spaudoje. Pilnai su
tinku su Stase Semėniene, kad pa
versti svetimas pavardes lietuviško
mis prikabinant galūnes, neleistina. 

Pagal Aureliją Tamošiūnaitę, 
mums būt ina svetimas pavardes 
linksniuoti. Norėčiau jai priminti, 
kad laikraščiuose Lietuvos Konsulato 
ilgametės darbuotojos lietuvės pa
vardė buvo rašoma Dangira West ir 
nelinksniuojama. Taipgi mūsų iški
lioji artistė Rūta Lee (Kilmonytė). 

Kodėl Lietuvos laikraščiuose ra
šoma Džordžas Bušas, o ne Džordžius 
Bušius? Man asmeniškai galūnė -us 
daug lietuviškiau skamba, kaip ir 
prezidentas Adamkus. Juk ir mūsų 
žymus poetas Kristijonas Donelaitis 
pasirašydavo „Donalitius", o ne Do-
nalitijas. O kaip su Laura Bush — 
kokią galūnę rašysime? Laura Bušas 
ar Laura Bušienė? Man patinka 
Laura Bušiuvienė. Tai matote, kokie 
absurdiški Tamošiūnaitės sampro

tavimai, kad mums būtina links
niuoti pavardes. 

Mano pažįstami, nuo Seattle, WA 
iki St. Petersburgo, FL, skundžiasi, 
kad jie nebegali suprasti naujosios 
rašybos „Drauge". Mano sesuo turi 
magistrą iš prancūzų kalbos, ir dar 
gerai moka portugalų bei vokiečių 
kalbas. Daviau jai pasiskaityti nau
juosius „Draugo" numerius, ir jau iš 
pirmojo puslapio antraščių pradėjo 
juoktis, tarsi iš juokų skyriaus. Mes 
nuo seno pripratę svetimų pavardžių 
nekeisti. Jau pradžios mokykloje 
mokėmės „spelling" kursą, kuris yra 
pagrindas rašybos mūsų amerikiečių 
kultūroje. Todėl abejotini sprendimai 
Vilniuje, kokios tai kalbos komisijos, 
prie vodkos stikliukų posėdžiaujant, 
mums nebus priimtini. Gal ši komisi
ja galėtų verčiau pasirūpinti, kad 
Vilniuje „Siemens arena" ir „Coca-
Cola Plaza" kino teatrai būtų rašomi 
lietuviškai? 

Gediminas Indreika 
Chicago, IL 

http://gas.org
http://draugas.org
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PASVARSTYKIME... 
Kadangi buvau pavarde paminė

tas ir jūs parašėte, kad laukiate 
pasiūlymų, pasvarstykime vėl. 

Trumpą mano laiškutį išspaus
dindamas (Lietuvoj: publikuodamas), 
„Draugas" („Laiškai...", gegužės 16 
d.) padarė keturias apmaudžias ko
rektūros klaidas. Jas atitaisinėti būtų 
bergždžias darbas, bet vis tiek ne
smagu, kada, ne dėl savo kaltės, laiš
ko autorius lieka neišmanėliu. Tai 
viena priežastis, kodėl vengiu ką nors 
„Draugui" parašyti, nes dar taip ne
buvo, kad tai, ką parašiau, būtų be 
klaidų išspausdinta. Kartą parašiau 
trumpą sporto žinutę apie sporto 
sritį, kurią neblogai išmanau. Rin
kėjos (sako, iš Lietuvos) tą straipsnelį 
taip „ištaisė", kad buvau paliktas 
kvailiu. Tarsi „Draugo" rinkėjos apie 
plaukimą daugiau žinotų, nei aš, ku
ris nuo 1984 m. esu Amerikos Plau
kimo Federacijos taisyklių komiteto 
narys, penkerius metus buvau tos 
Federacijos krašto valdyboje, turėjau 
valstybinių (Lietuvoje: nacionalinių) 
pirmenybių teisėjo teises ir keletą 
metų dirbau taisyklių leidinio redak
cijoj. Bet tas vanduo jau nutekėjo. 

{ mano laišką atsakydama, Aure
lija Tamošiūnaitė kai kur veržiasi pro 
atviras duris. Seniai žinom, kad 
visose kalbose yra tradiciniai prigi
jusių vietovardžių pavadinimų, tad, 
mokantis angliškai, reikia išmokti, 
jog Mūnchen yra Munich, Koln yra 
Cologne ir 1.1., kaip lygiai lietuviškai 
tenka išmokti, kas yra Paryžius ir 
Varšuva. To niekas niekad nesiūlė 
keisti. Vokietijoj, kada neturėjom ga
limybės parašyti „umliautų", rašėme 
Muenchenas, Koelnas ir tai vokiečių 
kalboje leidžiama. Bet nerašėme 
Miunchenas ar Kelnas. Lygiai, nėra 
kitos išeities, kaip nelotyniškom rai
dėm rašomų kalbų žodžius „iš klau
sos" „transkribuoti". Taip daro visos 
kalbos. Kiniškai, Lietuva yra 
Lietuva, tik parašyta kiniškom 
raidėm. 

Kad ne vien sava galva pasikliau
ju, leiskite pacituoti šiokio tokio 
lietuvių kalbos žinovo dr. Prano 
Skardžiaus nuomonę svetimžodžių 
rašymo kausimu: 

„Mūsų tarpusaviniuose susira
šinėjimuose svetimieji vietovardžiai 
dažnai taip iškraipomi, kad paskui 
negalima jų net visai atpažinti. Kad 
būtų mažiau painiavos, mūsų nuo
mone reikėtų laikytis šiokios tokios 
tvarkos: mūsų kalboje jau iš seniau 
prigijusius vietovardžius reikėtų 
rašyti mūsų rašyba, pvz.: Maskva, 

STASYS CONSTRUCTION 

Varšuva, Berlynas, Paryžius, Lon
donas ir kt., bet šiaip visų kitų vietų 
pavadinimams reikėtų palikti sveti
moji rašyba ir kur reikiant pridėti 
savas galūnes, pvz., Tūbingenas, 
Mūnchenas, Gottingenas, Reutlingas, 
Fellbachas ir kt." (Rinktiniai raštai 
5, Vilnius, 1999, p. 687; cituota iš 
Vytauto Ambrazo straipsnio 1999 m. 
rugpjūčio 6-12 d. Gimtojoj Kalboj/ 

Taigi, lietuvių kalbai tikrai ne
nusikalsime, rašydami prezidentas 
atvyko į Chicagą, prezidentą sutiko 
Chicagos lietuviai, ir t.t. Iš viso, keis
ta iš kur atsirado darinys „Čikaga"? 
Jeigu norėta rašyti „pagal tarimą", 
tai visi žodynai nurodo, jog miesto 
pavadinimas tariamas „Sikago", tai
gi, turėtų būti Sikaga ir, nuosekliai, 
Dytroitas. Be abejo, daug tikslingiau 
būtų rašyti New Yorkas, Philadelp-
hia, Clevelandas ar Los Angeles, ne 
Niujorkas (pirmiausia, pavadinime 
yra du žodžiai, tai gal Niu Jorkas?J, 
Filadelfija, Los Andželas 'kažin ko
dėl, jau dviem žodžiais) ar — kada 
visom jėgom ginam lietuvių kalbos 
linksniavimo grožį — atsisakyti 
linksniuoti Clevelandas, Clevelando 
ir t.t. Taip nepatektume į jokią 
„aklavietę" ir nekiltų pagunda rašyti 
„Karlailis", paliekant skaitytojams 
spėlioti, ar tai miestas Carlisle, kuria
me gyveno Vytautas Kavolis, ar anglų 
istorikas Carlyle. 

Vis nurodoma, kad lietuvių kal
boje nėra raidžių w, q ir x, nors Lie
tuvoj pilnos pakelės parašų „W.C." 
Tų raidžių prireikia, nes ir žodžiai, 
kuriuose tos raidės yra, yra nelietu
viški. Be to, angliška raidė „w" 
netariama taip kaip vokiška „vė", 
taigi rašyti Vašingtonas, angliškai 
mokančiam atrodo paikai. Daug tik
sliau būtų rašyti Washingtonas. 
Toliau: dabar, tiek internete, tiek 
kitur dažnai nėra galimybės rašyti 
lietuviškais rašmenim ir tenka 
apsieiti be jų, tačiau vis tiek pavardės 
neperrašomos „pagal tarimą", tad ir 
lieka Žydrūnas Ilgauskas, ne, kaip 
sovietiniais laikais * Zhydroonus 
Ilgowskus. Tai galima kentėti. 

Prof. Skardžius logiškai rašė, kad 
kur reikiant (mano pabraukta) 

[galimai pridėti savas galūnes". To
kiems pavadinimams, kaip San 
Francisco, Albany ar Cincinnati ga
lūnių nereikia, nes jokių neaiškumų 
nelieka, jei parašoma nuvyko į San 
Francisco, apsigyveno Albany, Albany 
miesto valdyba, Cincinnati krepšinio 
komanda ir t.t. Todėl prieš dvidešimt 
penkerius metus taip ir rašėme. 

PASLAUGOS 
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 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
^ [ B J = J ^ ' r s t Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Re$. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Aukse S. Kane 
Vįlma Jarulienė 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

Skelbimų skyriaus 
tet l-773-585-*SW 

Akiu ligos 
ARAS ŽLIOBA, M.D. 

AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

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

Chicagc, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytojai 

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 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, M D 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

EJkGrove: 847-718-1212 
www.iilinoispain.com 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Chirurgai 

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

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst, IL60126 

630-941-2609 

Originalios rašybos žodžius reikia 
linksniuoti tik tada, kada gali būti 
neaišku, apie ką kalbama. Tad rašy
čiau Bushui atsakė, bet įteikė prezi
dentui Bush. 

Tamošiūnaitės pavyzdžio John 
padavė George akinius taisymo nuo
rodų anglų kalbos vadovėliuose yra 
eibės, nes ir angliškai tokio netiks
laus, klaidinančio rašymo apstu. 
Jeigu parašytume John padavė 
George savo akinius, arba John aki
nius George jam padavė, viskas būtų 
pusėtinai aišku. Galūnėmis čia ne
daug pataisysi. Mane rašyti mokius 
seselė Rose Alma sakydavo, kad, kas 
neaišku, paprasčiausia reikia per
rašyti, kad būtų aišku. Gal todėl 
angliškai rašau dešimteriopai geriau, 
nei lietuviškai. 

Taip pat, skaitytojams priskir-
kime nors truputį išprusimo, kad jie 
susigaudys, kas darosi. Jei, kaip Bos
tono Universiteto profesorius Ste-
phen Prothero sako (pastaba re
dakcijai: Bostone yra apie 20 uni
versitetų, bet tik vienas jų vadinas 
Boston University, taigi, Bostono 
Universitetas; prašau universiteto 
pavadinimo mažąja raide neperra
šyti), ir yra tokių, kurie mano, jog 
Sodoma ir Gomora buvo vedę ir 
Jeanne d'Arc buvo Nojaus žmona, 
kada jis plaukė arka, nereiškia, kad 
lietuviškų laikraščių skaitytojai Abu 
Ghraib ir Guantanamo palaikys 
„kaliniais". Ypač jei dar, sumani ir 
pastabi redakcija, tą Tamošiūnaitės 
citatą patikslintų, parašydama „...dėl 
blogo elgesio su kaliniais Abu Ghraib 
ir Guantanamo kalėjimuose". Nėra 
padėties, be išeities, nesigriebiant 
žodžių maitojimo. 

Šios diskusijos gali tęstis be galo 
ir naudos iš jų nedaug, nes niekas 

nesikeičia. Suprantama, kad „Drau
go" redakcijai neįmanoma viską, kas 
iš Lietuvos ateina, taip „perreda
guoti", kad viskas būtų nuoseklu ir 
nesudarkyta. Taigi, tos pačios dienos 
„Draugo" pirmojo puslapio an t raš tė 
„P Wolfowitzas pažeidė taisykles" 
skamba primityviai. Pirmiausia, kam 
to „P"? Vakaruose galima atsikratyti 
to nelemto, iš rusų nusižiūrėto įpro
čio, „mandagumo dėlei", dar vis pri
rašyti vardo pirmąją raidę. (Aš nesu 
„A." Barzdukas ir nežinau ar yra 
„B." „C." ir iki „Ž." Barzdukai.) Daug 
švaresnė ir inteligentiškesnė an t 
raštė būtų „Wolfowitz pažeidė tai
sykles", o lietuvių kalba dėl to t ikrai 
liktų sveika. Toliau būtų gal ima 
rašyti: 

„Pasaulio Banko komisijos atas
kaitoj, kuri buvo paskelbta pirma
dienį, daroma išvada, kad Banko va
dovas Paul Wolfowitz pažeidė kelias 
taisykles..." <...> Komisija nurodo, 
kad Wolfowitz dalyvavimas paaukšti
nant... 

Paskaitęs, ne vienas akylesnis 
skaitytojas atsidustų, kad štai, paga
liau, pamažu atsiduriame Vakaruose. 
Kalba modernėja ne ją „puošiant" 
„aksesuarais", „aromatais", „shor-
tais" ir teniso „kortais", bet pasimo
kant iš kitų kalbų gerų, šiuolaikinių 
vartosenos pavyzdžių, kurie kalbos 
pagrindams, jos grožiui ir esmei jo
kios žalos nedaro. Niekas dar „nesu-
lietuvėjo" todėl, kad prie savaip per
rašytų svetimų pavadinimų buvo 
segiojamos lietuviškos galūnės. Lie
tuvoj mes nieko nepakeisime, bet 
išeivijoj, galima pabandyti ir kai ką 
naujesnio. 

Arvydas B a r z d u k a s 
Falls Church, VA 

Redakcijos prierašas. Šiomis dienomis Lietuvos interneto portale 
delH.lt „Nuomonių ringo" skiltyje pasirodė J. Vaiškūno ir V V Landsbergio 
straipsnis „Ar apginsime lietuvių kalbą nuo lietuvių kalbos komisijos?" Čia 
išreikšta grupės Lietuvos žmonių pozicija svetimvardžių rašymo klausimu. 
Galbūt daugeliui diskutuojančių šia tema „Drauge" būtų įdomu pasiskaityti 
ir šią nuomonę. 

Į Redakci jos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomone nebūtinai su-
J tampa su ,,Draugo" redakcijos nuomone. Taip pat pr imename, jog laiško auto-
| rius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą 
Į ir telefono numerj. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

http://www.iilinoispain.com
http://delH.lt
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Kaziuko Bielskaus Pirmoji komunija. 

PIRMOJI 
KOMUNIJA 

Kiekvieną pavasari kartu su gegužio žiedais ateina graži 
šventė — vaikai žengia rimtą žingsnį gyvenime — priima 
Pirmąją komunija. Ją priimti šiais metais Lemont ruošėsi 
ypač daug vaikų. Pasiruošti šiam svarbiam žingsniui buvo 
sudarytos net keturios grupės. 

Balandžio 22 d. Pirmąją komunija Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijoje priėmė Maironio lituanistinės mokyklos 
trečiokai. Balandžio 29 d. Šv. Pirmąją komunija priėmė lietu
viukai nelankantys lituanistinės mokyklos. Komunijai vaikus 
ruošė seselė Laimutė Kabišaitytė. 

Gegužės 13 d. Jėzuitų koplyčioje Pirmąją šv. komunija 
priėmė 28 Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai. Šv. Mi
šias atnašavo provincijolas tėvas Aldonas Gudaitis, SJ ir mo
kyklos kapelionas kun. Antanas Gražulis, SJ. Vaikus komuni
jai paruošė ses. Laimutė Kabišaitytė. 

Tai buvo nuostabi šeimų šventė — susijaudinę vaikai, 
mamos, tėveliai, broliukai ir sesutės — visi dalyvavo šios 
svarbios vaikams dienos renginyje. Pirmąją komunija priė
mė: Karolis Abrutis, Dorutė Aleksonytė, Austė Asadaus-
kaitė, Domantas Bačkus, Paulius Baromas, Kazimieras Biels-
kus, Eristida Butkevičiūtė, Henrikas Genutis, Juozas Gurevi
čius, Jorūnė Gurevičiūtė, Andra Jankauskaitė, Rasa Kerelytė, 
Silvija Kulbokaitė, Greta Lingytė, Diana Melstrad, Miglė 
Montvidaitė, Mantas Peteris, Kamilė Petraitytė, Milda Prans-
kutė, Deimantė Prišmantaitė, Justina Pšemeneckaitė, Ugnė 
Slavikaitė, Olivia Stankevičiūtė, Goda Stelionytė, Augustas 
Tamavičius, Ingrida Valaitytė, Marius Zavistanavičius, Eglė 
Zelinkevičiūtė. 

Susikaupimas. Rasa Kerelytė. 

Juozukas Gurevičius. 

Čikagos lituanistinės mokyklos mokinės Jėzuitų koplyčioje 

Tėvas Antanas Gražulis. SJ ir seseie Laimute Kabišaitytė su Čikagos l i t u 
anistines mokvkios mokinukais, priėmusiais Pirmąja komunija. 

Provinci jolas Aldonas Gudaitis sveikina vaikučius, priėmusius Pirmąja 
komuni ja. 

Pirmoji komunija Lemont Nuotraukose tėvas Antanas Saulaitis. SJ ir sesele Laimutė Kabišaitytė kairėje su Lemont vaikučiais, dešinėje su Maironio litu 
anistinės mokyklos trečiokais. 
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DVIGUBA ŠVENTE 
PHILADELPHIA 

Amerikoje, skirtingai negu Lietu
voje, Motinos diena švenčiama gegu
žės antrąjį sekmadieni. Philadelphia, 
Sv. Andriejaus parapijoje, Motinos 
diena yra ypatinga šventė. Šios šven
tės metu pagerbiamos visos gyvos ir 
jau amžinybėn iškeliavusios mamos, 
močiutės, krikšto mamos. Mes jas 
visas: mamas, močiutes, krikšto ma
mas, tetutes — visada mylime, bet tą 
dieną tai garsiai pasakome ir už jas 
dėkojame Aukščiausiam. Ačiū, mielo
sios, už viską. 

Šios šventės metu, ypač jaudinosi 
penkios mamos. Jų vaikučiai tą dieną 
priėmė pirmąją Šv. komuniją. Prieš 
priimdami Šv. komuniją vaikučiai, 
stebint tėvams ir visiems parapijie
čiams, turėjo atsakyti į labai svarbius 
kunigo Petro Burkausko užduotus 
klausimus: Kuo kunigas pavirsta 
klausykloje? Kas yra Sv. komuniją? 
Kas yra sakramentas? Kurioje baž
nyčios vietoje yra Kristus? Kokios 
yra nuodėmės? Aš nežinau, ar visi 
tėvai ir parapijiečiai būtų teisingai 

atsakę i šiuos klausimus, bet būsi
mieji katalikų šeimos nariai nepadarė 
nė vienos, net ir mažiausios, klaidos! 
O visiems parapijiečiams labiausiai 
patikęs vaikų atsakymas buvo — kad 
kunigas klausykloje pavirsta tele
fonu, kuriuo vaikai gali pasinaudoti, 
kalbėdami su Dievu. Visi turėjo pro
gos įsitikinti, kad naujieji krikščionys 
yra rimtai pasiruošę priimti Kristų į 
savo širdis. Jų pirmuosius žingsnius 
prie Dievo stalo lydėjo nuostabios 
giesmės, o parapijos salėje jau laukė 
vaišėms paruoštas stalas ir parapi
jiečių bei draugų sveikinimai. 

Sveikiname Bertą, Rugilę, Gab
rielę, Domantą ir Andrių įsijungus į 
katalikų šeimą. Linkime, kad jūsų 
noras turėti Kristų savo sieloje nie
kad neišblėstų, kad jūsų niekad 
neapleistų Šventosios Dvasios veiki
mas, kad jūs visą savo gyvenimą pasi-
liktumėte Dievo įsteigtos bažnyčios 
,,gyvaisiais akmenimis" 

Vital i ja D u n č i e n ė 

Pirmoji komuniją (iš kairės į dešine): Andrius, Berta Rugilė. Gabrielė ir 
Domantas. Rimo Gedeikos -•„o*-

Kunigas Petras Burkauskas užduoda klausimus. Jono Dunčios ^ jc* r 

A t A 
BRONĖ MATAITIENĖ 

KAUNAITĖ 
Po t rumpos ligos mirė 2007 m. gegužės 23 d. 4:58 vai. popiet, 

sulaukusi 83 metų. 
Gimė Lietuvoje, Kretingoje. Gyveno Homer Glen, IL, anksčiau 

Čikagoje, Marąuet te Park apylinkėje ir Crystal Lake; IL. 
Nuliūdę liko: duktė Danutė Natalija Mataitytė; sūnus Antanas 

Mataitis; anūkas Dylan Andrius Williams; dukterėčia Adelė Do
vydaitytė ir Regina Silanskienė su šeima; sūnėnas Antanas Do
vydaitis, pusseserė Inga Mikuckienė su šeima; Kristina Maurer su 
vyru Scott; Renata Vingrienė su šeima, kiti giminės Lietuvoje. 

A.a. Bronė bus pašarvota penktadienį, birželio 1 d. nuo 3 vai. 
p.p. iki 8 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 2 d., 9:30 vai. r. Petkus Le
mont laidojimo namuose. Sv. Mišios bus aukojamos 10 vai. ryto Pal. 
Jurgio Matulaičio misijoje. Po šv. Mišių a. a. Bronė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau
ti laidotuvėse. 

Liūdint i še ima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com 

A t A 
OLGA KREIVĖNIENĖ 

mirė gegužės 15 d. Jos vyrui NARCIZUI, sūnums 
ALGIRDUI ir VYTAUTUI bei visiems artimiesiems, 
reiškiame gilią užuojautą ir drauge liūdime. 

„Sietyno" choro dainininkai ir 
vadovas A. Skridulis 

Prancūzų minų medžiotojai Klaipėdoje 

Pirmoji komuniją (iš kairės j dešine): Gabrielė. Rugilė. kun. Petras Bur
kauskas, Berta. Andrius ir Domantas. Jono Dunčios -vU0^ 

Gegužės 25 d. į Klaipėdos uostą 
atplaukė Prancūzijos Tripartite kla
sės minų medžiotojas CMT ,,Croix du 
Sud" (M646). Tai draugiškas-pažinti-
nis Prancūzijos karo laivo vizitas, 
kurio metu numatomi susitikimai su 
Klaipėdos miesto meru, apskrities 
viršininku bei KJP vadu. Vyks pažin
tinės svečių ekskursijos j KJP karo 
laivų flotilę ir Jūrų muziejų, pran
cūzų jūreiviai susigrums su kolego
mis iš Lietuvos krepšinio aikštelėje. 

Gegužės 27 d. karo laivas pakvie
tė klaipėdiečius ir miesto svečius ap
silankyti ir apžiūrėti Prancūzijos 
minų paieškos ir nukenksminimo lai
vą ,,Croix du Sud" Klaipėdos krui
zinių ir karo laivų terminale. 

Gegužės 14-24 d. „Croix du Sud" 
kartu su kitais 80 laivų iš 17 valsty
bių, tarp kurių buvo ir KJP minų 
paieškos ir nukenksminimo laivas 
„Kuršis" (M51) dalyvavo tarptauti
nėse pratybos „Noble Mariner 07", 
kurių metu buvo ruošiamasi gali
moms tarptautinėms misijoms. Tai 
plataus masto tarptautinės pratybos, 
apimančios jūrų ir oro komponentus, 
kurių metu tikrinamas laivų ir jų 
įgulų pasirengimo lygis dalyvauti 
NATO greito reagavimo pajėgose 
NRF9. Mokymai vyko Šiaurės jūroje, 
Kategeite, Danijos sąsiauriuose ir 
Pietinėje Baltijos jūroje, įskaitant 
įplaukimą į Danijos, Vokietijos, Šve
dijos ir Lenkijos teritorinius vande
nis. Pagrindinis pratybų tikslas — 
tobulinti civilių ir karių bendradar
biavimą krizių metu. Pratybose daly-

vo ir civiliniai laivai, kurie buvo ap
klausiami, buvo vykdomas jų lydėji
mas, organizuojama apsauga, greitas 
priplaukimas, jie patirė mokomąsias 
atakas iš oro, laivo užėmimus. 

FS „Croix du Sud" (M646), kas 
išvertus reiškia „Pietų kryžius" — 
tai minininko tipo Tripartite klasės 
(CMT) karo laivas, kurio pagrindinė 
užduotis yra surasti ir sunaikinti po
vandenines minas. 52 metrų ilgio 600 
tonų sveriantis CMT „Pietų kryžius" 
pradėjo tarnybą 1986 m. lapkričio 14 
d. J is aprūpintas sonar'ais (Sound 
Navigation and Ranging), skirtais 
surasti minas bei prietaisais, kurie 
jas identifikuoja ir neutralizuoja. 

Tokio tipo minų medžiotojus be 
Prancūzijos turi Belgija ir Nyder
landai. Laivai pagaminti 1980-aisiais. 
Tai buvo bendras trijų valstybių pro
jektas, kurio metu Prancūzija paga
mino minų paieškos įrangą, Belgija 
aprūpino laivus elektronine dalimi, o 
Nyderlandai buvo atsakingi už kons
trukcinę dalį. Prancūzija ir Nyder
landai turi po 15, o Belgija — 10 tokio 
tipo laivų. Visos trys šalys skiria šio 
tipo laivus į NATO minų paieškos ir 
nukenksminimo junginį SNMCM. 

Laivo ilgis: 51,5 m; vandentalpa 
(kiek vandens laivas išstumia būdamas 
vandenyje): 5601.; didž. greitis: 15 maz
gų (apie 26km/val.); įgula: 47 kariai; 
laivas yra varomas: 1370 kVV „Werks-
poor RUB 215" V12 dyzeliniais varik
liais; ginkluotė: 20 mm patranka. 

R a m ū n a s Kažerskas , 
leitenantas 

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

• A . a. kuri. Antanas Zakarauskas, 
ilgametis Svč. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos klebonas, Vyčių veikėjas ir 
jų dvasios vadovas mirė 2007 m. gegu
žės 29 d. Apie laidotuves bus pranešta 
vėliau. 

•Šeš tadien i , birželio 16 d. 7 vai. v. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, 
6500 S. Pulaski Ave., Chicago, IL 60629, 
Adv. Aleksandras Domanskis, vienas iš 
firmos „Boodell Domanskis & Šaipe 
LLC" steigėjų, ves -seminarą lietuvių 
kalba apie įvairias JAV verslo organi
zacijas ir jų įsteigimą bei struktūrą. 
Prelegentas kalbės apie: „C & S Corpo
ration", ,,limited liability company", 
„general partnership", „limited part-
nership" ir „Sole proprietorship". Taip 
pat bus pateikiama informacija apie 
įsiregistravimą kaip „Sole proprietor". 
Prelegentas atsakys į publikos klausi
mus apie korporacijas ir jų suformavi
mą. Sis seminaras - tai puiki proga vi
siems, kurie domisi verslu, ypač kurie 
yra neseniai atvykę į JAV, susipažinti su 

verslo organizacijų įkūrimo taisyklėmis. 
Tel. pasiteiravimui: 773-582-6500. 

ARTI m TOLI... 

•Kvieč iame į Amerikos l ietuvių 
bibliotekininkų ir archyvų darbuoto
jų suvažiavimą, kurį birželio 15-17 
dienomis Putnam, Connecticut, ruo
šia JAV LB Kultūros taryba. 
Suvažiavimas vyks Nekalto Prasidė
jimo Seserų vienuolyne, 600 Liberty 
Highvvay, Putnam, CT, 06260. Regist
racijos mokesčio nėra. Nakvynė ir 
maistas dviem dienoms — 120 dol. as
meniui. Atvykti galima penktadienį, 
birželio 15 d. vakare. Suvažiavimas 
darbą pradės 10 vai. r. šeštadienį ir 
baigs sekmadienį 2 vai. p. p. Regist
ruotis iki birželio 1 d. adresu: Dalė 
Lukienė, 15100 Interlachen Dr, Apt. 
526, Silver Spring, MD 20906. Tel. 
pasiteiravimui: 301-598-6657. EI. paš
tas: 

dalelukas@verizon.net 

JAV LB BENDRUOMENES SOCIALINIŲ 
REIKALŲ TARYBOS PRAŠYMAS 

Prašome visus įsijungti į rengiamą JAV LB Socialinių reikalų tarybos 
pastato remonto vajų. JAV LB Socialinių reikalų tarybos pastatas, esantis 
Marąuette Park rajone, nupirktas 1985 metais, iki šiol nėra kapitaliai re
montuotas. Dėl natūralaus senėjimo ir amortizacijos per pastaruosius ke
letą metų ypač pablogėjo pastato būklė. Aiškiai pastebimi įtrūkimai ir ply
šiai lubose, pro kuriuos, esant blogam orui, į pastato vidų varva vanduo. 
Plyšių gausu visame pastate, todėl norint sutaisyti stogą, būtinas kapitali
nis remontas. ' 

Smarkiai pablogėjus stogo būklei, lietus veržiasi į pastato vidų bei ga
dina vidaus apdailą. Nuo pastovaus vandens lašėjimo yra gadinamos lubos, 
sienos ir netgi grindys, remontas yra būtinas. Nuo pastato įsigijimo (1985 
m.) praėjo jau daug metų ir nemažai liūčių sezonų, kurie sugadino stogo bei 
lubų dangas. Lubose susidarė didžiuliai plyšiai, kurie ne tik negražiai atro
do, bet ir yra pavojingi. 

Pastato vidus atrodo neestetiškai, nemalonu kviestis svečius, kurių tik
rai pasitaiko nemažai, kadangi čia veikia nemažai komitetų, vyresniųjų cen
tras „Seklyčia", lietuviškas radijas „Margutis II", „Marąuette Park specia
lioji apsauga". 

Dabartinė situacija kenkia pastato estetiniam vaizdui ir tuo pačiu bend
ram lietuviškų organizacijų įvaizdžiui, mažina rinkos vertę bei sukelia daug 
nepatogumų šioje įstaigoje dirbantiems žmonėms. Prašome visų, nebūti 
abejingais lietuviškoms organizacijoms! Mums reikia Jūsų paramos! 

Aukas siųskite: JAV LB Socialinių reikalų tarybai (Lithuanian Human 
Services), pažymint, kad auka skiriama remontui, 2711-15 W. 71st Street, 
Chicago, IL 60629. Fed. TaxID #36-3163350. Tel. 773-476-2655, fax. 773-
436-6909, ei. paštas: lhservices@sbcglobal.net 

Abiturientų išleistuvės Maironio 
(Lemont) lituanistinėje mokykloje 

Pasibaigė mokslo metai Lemonto Maironio lituanistinėje mokykloje. 
Paskutinis skambutis nuskambėjo 24 šios mokyklos abiturientams. 
Žemesniąja mokykla baigė 32 mokiniai. Dar 3 mokiniai baigė lietuviškai 
besimokančiųjų 8 klasę. 

Audronės Elvikienės nuotraukoje: Lemonto Maironio lituanistinės 
mokyklos abiturientai atlieka išleistuvių menine programa. 

————————————————— 

Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje 

6500 S. Pulaski Rd\, 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-6500 

Šia vasarą Čikagos gyventojai ir turistai turės progą da lyvauti miesto 
organizuojamoje programoje „Žaidimo menas" (The Art of Piay). Tai 
pernykštės programos „Žaidimų pasaulis" (The Worid of Gamės) tęsinys. 
Esminis skirtumas tas, kaė programa vyks ne vieną dieną Milfennium 
Park, o tęsis nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d. Įvairiose vietose: parkuose, 
kultūros centruose, muziejuose, bibliotekose, viešbučiuose ir restora
nuose. 

Balzeko lietuvių kultūros muziejus ir Lietuvos Respublikos generali
nis konsulatas Čikagoje dalyvaus programoje ir kviečia visus mažus ir d i 
delius išmokti naujus ir prisiminti pamirštus tradicinius Joninių žaidi
mus. Žaidimų mokys Lietuvos vyčių šokėjai. 

Renginys vyks Baizeko lietuvių kultūros muziejuje, 6500S. Pulaski Rd., 
Chicago 60629. šeštadienį, birželio 9 d.. 1 vai. p. p. Programa nemokama, 
taip pat nemokamai bus galima apžiūrėti visas muziejaus ekspozicijas. 

Registracija ir informacija telefonu: 773-582-6500. 

Nuotraukoje: Lietuvos Vyčių Šokėjų pasirodymas programoje „Pasaulio 
žaidimai" 2006 metais. 

Baizeko lietuvių kultūros muziejus 
6500 S. Pulaski Rd., Chicago 

maloniai kviečia i dailininkės 

Janinos Monkutės-Marks 
personalinę parodą 

„Gyvenimas tęsiasi*". 
Dailininkė eksponuos naujausius 

gobelenus, sukurtus 2000-2007 metais. 
Parodos atidarymas penktadienį, 

birželio 11 d. 7-9 vai. v. Atidaryme daly
vaus dailininkė, bus vaišės, {ėjimas ne
mokamas. 
Tel. pasiteiravimui: 773-582-6500. 

Skelbimai 

Advokatas 
Jonas Cibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. Kedzie A v e n u e 
Chicago , IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Ton free 24 hr. 888-77&£742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www.johngibaitis.com 

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

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

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

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

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

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel . 773 -582 -4500 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

mailto:dalelukas@verizon.net
mailto:lhservices@sbcglobal.net
http://www.johngibaitis.com

